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Megújuló parkok, játszóterek hívogatják városszerte a félegyhá-
ziakat. Hamarosan érdemes lesz más városrészekbe is felfedező 
sétára indulni a családoknak gyerekestől, nagyszülőstől, hiszen 
a szabadidő tartalmas eltöltésére, korra és nemre való tekintet 
nélkül mindenkinek lehetősége nyílik ezeken a közösségi tere-
ken. Már nem kell sokat várni az attrakciók teljes befejezéshez.

Dimben-dombon

A Horváth Zoltán utcai kondipark és 
az építés alatt álló új játszótér mel-
lett sétálva sokan talán már nem is 
emlékeznek arra, milyen áldatlan 

állapotok uralkodtak itt alig öt évvel 
ezelőtt. Pedig az úgynevezett patká-
nyos ház sokak életét megkeserítet-
te a környéken, és hosszú éveken 
keresztül megoldatlan probléma elé 
állította az önkormányzatot.

Félegyházi játszóélmények
hegyen-völgyön át

Folytatás a 2. oldalon!
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Miután a város megvásárolta és 
lebonttatta a problémás épületet, 
egy nyertes pályázat jóvoltából itt 
kapott helyet Félegyháza első fel-
nőtt edzőparkja. A létesítmény nem 
csak beváltotta, de messze megha-
ladta a hozzáfűzött reményeket: a 
lakók hamar megszerették, sokan 
látogatják, és szívesen használják 
az eszközöket. A városközpont, a 
közeli lakótömbök, a szinte szom-
szédos intézmények: bölcsőde, 
óvoda, iskola közelsége miatt a vá-
rosvezetés és a körzet képviselője 
olyan komplex játszóteret képzelt 
el itt, ahol az egész család jól érzi 
magát. Erre a Zöld város projekt-
ben nyílt lehetőség, és most itt 
épült meg a város egyik legszebb, 
dimbes-dombos, európai színvo-
nalú játszótere ivókúttal, gazdag 
növényzettel, öntözőrendszerrel, 
sétányokkal, ütésálló gumidom-
bokkal, no és a város első gyermek 
drótkötélpályájával, ami garantál-
tan visszacsábít minden gyereket, 
aki egyszer kipróbálta.

Színpad és nézőtér

A Kossuthváros kedvelt és bejára-
tott közösségi parkjában a meglé-
vő régi játszóeszközök megújítása 
mellett újdonságok is helyet kap-
tak. Ez a hely hamarosan minden 
elvárást teljesíteni tud, ami egy 
kellemes családi, baráti körben 
töltött nap kelléke lehet. Sétányok, 
futó- és focipálya lett kialakítva, 
a kisebb közösségi rendezvények 
hangulatát egy nyitott színpad és 
a hozzá tartozó nézőtér szolgálja. 
Az esti órák fényéről napelemes 
közvilágítás gondoskodik.

Kiszínezett közösségi 
tér a lakótelepen

A lakótelepen nemcsak a régi ját-
szótéri eszközöket újították fel, de 
újabbakkal is bővült a kínálat. Az 
már most látszik, hogy az új kö-
télpiramis különösen kedvelt lesz 

a gyerekek körében. A kondipark 
és a gumiborítású streetballpálya 
sportolási lehetőségek tárházát 
kínálja. Egyszerre akár több csa-
patjátéknak is helyet tud adni a te-
rület, amit egy szép körsétány vesz 
körül. A közvilágítás itt is napele-
mekkel működik, a megteremtett 
értékeket kamerákkal védik. Ha-
marosan a teljes zöldfelületet ren-

dezik, így minden tekintetben új 
életre kel a környék.

Játszótér  
az idősebbeknek

A városközpontban, a Mártírok 
utca elején az idősebb korosztály 
számára készült egy színvonalas 
pihenőpark. Tavaszra itt is számos 

szórakozási lehetőséggel várja az 
aktív szeniorokat a terület. Többek 
között lengőteke, ping-pong asztal, 
evezőpad, libegő, tekergő húzó- és 
nyomó fekvőpad csábítja mozgás-
ra a látogatókat, a pihenni vágyók 
kényelmét pedig padok, lócák, asz-
talok és egy ivókút szolgálja majd.

János vitéz nyomában 

Egy óriási hajó a központi eleme a 
János vitéz kalandjairól szóló ját-
szótérnek a Korond utcában. Aki 
megunja a hajókázást, egy griff-
madárfészket formázó hálós má-
szókában utazhatnak a képzelet 
szárnyán. A legkisebbeket a felújí-
tott játszóvár, egy forgó és rugós 
játékok várják, a szülők kényelmét 
sok pad és térbútor, a játszóteret 
használók komfortját ivókút szol-
gálja. A területet a gyermekek biz-
tonsága érdekében bekerítették. A 
több száz új növény elültetésénél 
fontos szempont, hogy pár éven 
belül benőjék a kerítést, igazi ter-
mészetközeli élményt adva a gye-
rekeknek a városi forgatagban.

Folytatás az 1. oldalról!
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Félegyháziak a Budapest–Bamako-ralin
Január 31-én elindult a Buda-
pest-Bamako ralin a kiskunfél-
egyházi Szalamandra Kétéltű 
Kutató-Mentő Alapítvány csa-
pata, amelynek tagjai: Hegyi 
Manszvét, Turcsányi Zoltán, 
Tajthy Ákos és Kárpáti Rita. 
Az út nemcsak a versenyről és 
a kalandról szól, hanem a ma-
gukkal vitt iskolai felszerelé-
seket, ruhákat is szeretnék a 
rászorulók között szétosztani. 
Tapasztalataikról, élményeikről 
a közösségi oldalakon és az in-
ternet segítségével folyamatosan 
beszámolnak az értük aggódó 
itthoniaknak. Lapzártánk előtti 
utolsó bejelentkezésük Szene-
gálból volt, ahol a magukkal vitt 
adományok nagy részét is sike-

rült szétosztaniuk a rászorulók 
között.  

A Budapest-Bamako rali 2005 
óta minden év januárjában indul 
Budapestről, és két héttel ké-
sőbb mindig egy más nyugat-af-
rikai fővárosban ér véget. A rali 
a következő országokon halad át: 
Magyarország, Ausztria, Olasz-
ország, Franciaország, Spanyol-
ország, Marokkó, Nyugat-Szaha-
ra, Mauritánia és Mali. 2011-ben 
Szenegál, 2012-ben pedig már 
Gambia és Bissau-Guinea terüle-
tén is. A 2020-as futam célpontja 
Sierra Leone, ez az eddigi leg-
hosszabb táv, mintegy 8000 kilo-
méter. A félegyházi csapat útját 
továbbra is figyelemmel kísérjük.
 V. B. 

30 térfigyelő kamera vigyázza 
majd a város megújuló terü-
letein a közbiztonságot és a 
megteremtett értékeket. Ez a 
tétel is része Kiskunfélegyháza 
2020 évi költségvetésének, 
amit első idei ülésén, február 
6-án, csütörtökön fogadott el a 
képviselő-testület.

Mintegy nyolcmilliárd forintból 
gazdálkodik az önkormányzat eb-
ben az évben, és ebből egymilliárd 
forintot meghaladó összeget fordít 
a tavaly elindult városépítő munkák 
befejezésére – tudtuk meg Csányi 
József polgármestertől, aki ki-
emelte: a költségvetés összeállítá-
sakor ezúttal is kiemelt figyelmet 
fordítottak az egészségügy, az okta-
tás és a szociális ellátás területére.

– Azt már megszokhatták a fél-
egyháziak, hogy az önkormányzat 
jelentős összeggel támogatja a vá-
rosi kórházat, illetve célzottan a 
gyermekorvosi ellátás fenntartását 
és a várólisták csökkentését. Ösz-
töndíjjal segítjük a szakorvosok ide 
csábítását és itt tartását, és – szin-
te egyedülálló módon – kórházjára-
tot tartunk fenn annak érdekében, 
hogy a félegyházi betegek a lehető 
legegyszerűbben érjék el szük-
ség esetén a kecskeméti megyei 
kórházat. Az új Egészségközpont 
üzemeltetésére és fenntartására 
100 millió forintot meghaladó ösz-
szeget fordít az önkormányzat, és 
hasonló nagyságrendben költünk a 
minőségi gyermekétkeztetésre is. 
Bár az oktatási intézmények fenn-
tartása évek óta állami feladat, 
Félegyházán önkormányzati kézbe 
vettük a városi közétkeztetést, így 
gondoskodva arról, hogy egészsé-

ges, minőségi alapanyagokból ké-
szülő ebéd kerüljön gyermekeink 
tányérjába – emelt ki néhány tételt 
a polgármester.

A költségvetési számok tükrében 
a 2020-as évet a meglévő beruhá-
zások befejezése, lezárása, hasz-
nálatba adása, és a jövő fejlesz-
téseinek tervezése, előkészítése 
jellemzi. Ahogy Csányi József fogal-
maz: szeretnék minél előbb elérni, 
hogy a félegyháziak végre élvez-
hessék az új játszótereket, utakat, 
közparkokat. 

A Zöld város befejezésre ebben 
az évben még 446 millió forintot 
költ Félegyháza, a Móravárosban 
épülő bölcsőde megépítésének 
költsége mintegy 400 millió forint-
ba lesz. Nyertes pályázat alapján 
125 millió forint állami támogatás-
ból megépül a Csólyosi út belterü-

leti szakasza, és ezzel befejeződik 
a selymesi tanyás térség összekö-
tése a város belterületével. Csányi 
József azt is elmondta, hogy itt a 
fokozott tehergépkocsi-forgalom 
miatt egy kifejezetten nagy teherbí-
rású út épül.

Ebben az évben befejeződik a 
volt SZTK épület felső két szintjé-
nek a felújítása is, erre 290 millió 
forintot fordít a város. Új hidegvizes 
kutat fúrnak a strandon, ami nem 
csak a strand, hanem a kórház für-
dőrészlegének a vízellátását, illetve 
a termálvíz hűtését fogja megolda-
ni. Ez a víz eddig a csatornába folyt, 
a jövőben viszont a Zöld város pro-
jektben telepített több mint félmillió 
növény öntözővizeként hasznosul.

A város történetének egyik leg-
nagyobb iparfejlesztési projektje, az 
1,4 milliárd forintból megvalósuló 

Ipari Park 2 is lezárul 2020-ban, 
ami újabb félegyházi vállalkozói te-
lephelyek megteremtéséhez kínál 
lehetőséget a befektetőknek. A te-
rület a volt laktanya kerítésétől egé-
szen a rádiótoronyig tart, mintegy 
30 hektárt felölelve. A teljes közmű-
vesítés mellett a kapcsolódó út- és 
közvilágításépítés is megtörténik, 
továbbá az ingatlan előtt húzódó 
kerékpárút is újjászületik a lakta-
nyától a Majsai útig.

A Petőfi lakótelep és a Kossuth-
város közösségi parkjának a befe-
jezésére mintegy 125 millió forin-
tot kell még idén fordítani, aminek 
köszönhetően ezek a fejlesztések 
is betölthetik rendeltetésüket. A 
városvezetés reményei szerint a ta-
vasz beköszöntével ebben a két köz-
parkban is megújult zöldfelületeket 
vehetnek birtokba a városlakók. 

Harminc kamera védi majd
a megújult közterületeket
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Idén január 30-án az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) 
nemzetközi horderejű járvá-
nyügyi szükséghelyzetet hir-
detett ki az új koronavírus-jár-
vány miatt. A megbetegedés 
tünetei változatosak, a legtöbb 
esetben a betegség enyhe le-
folyású. A betegség főbb tü-
netei a láz, köhögés, légzési 
nehezítettség. A betegek egy 
részénél tüdőgyulladás alakul 
ki, és előfordul, hogy a kórkép 
életveszélyes légúti elégtelen-
séghez vezet. 

Magyarországon 
jelenleg nincs koronavírusos 
megbetegedés. 
Lapunk megkereste dr. Ozvald 
Anna gyermekorvost, aki elmond-
ta, hogy az ő körzetében a gyer-
mekek között egyelőre kevesebb 
az influenzás megbetegedés, mint 
tavaly ilyenkor. Hangsúlyozta, hogy 
gyermekeknél nagyon fontos a 
megfelelő orrhigiéné, szülőként 
pedig fontos feladatunk a biz-
tonságos tüsszentés és köhögés 
megtanítása. Gyakori kézmosást, 
szellőztetés javasol. Lázas, köhögő 
gyermeket ne vigyünk közösségbe, 

otthon, nyugodt körülmények kö-
zött gyógyuljon. 

Kérdésünkre dr. Szemerédi 
László felnőtt háziorvos is arról 
számolt be, hogy kiskunfélegyházi 
körzetében jelenleg nincs több 
influenzás beteg, mint az előző 

év ugyanezen időszakában. Amit 
javasol: multivitaminok fokozott 
fogyasztása, gyakori szellőztetés, 
alapos és gyakori kézmosás, ki-
egyensúlyozott étrend.

Amennyiben valaki magas lázat, 
köhögést, köpet sárgássá színező-

dését, esetleg fülfájást tapasztal 
magán, és a tünetek három nap 
elteltével sem mérséklődnek, min-
denképpen keresse fel háziorvosát!

Amennyiben az influenza gyanú-
ja beigazolódik, szájkendő haszná-
lata mindenképpen javasolt.

Közösségi ház épül a plébánia mellett
– Az embernek alapvetően 
szüksége van arra, hogy tar-
tozzon valahová. Az egyház 
tanítása szerint a plébánia 
a közösségek közössége, 
amelynek az igénye az, hogy 
legyen egy hely, ahol össze-
gyűlnek, találkoznak, ahol 
épül és erősödik a közös-
ség és ezáltal a kapcsolatok 
is épülnek és mélyülnek. E 
gondolatok mentén született 
meg az ötlet egy közösségi 
ház létrehozásáról – mondta 
Hajagos Gyula, a Szent István 
Egyházközség plébánosa.

Önerőből nagyon kevés egy-
házközség tudna egy közösségi 
házat létrehozni, de szerencsé-
re sikerült megtalálni azokat a 
forrásokat, amelyek javarészt 
lefedik a felmerülő költségeket. 
A segítség két helyről érkezett: 
Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata jóvoltából, és az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
által nyújtott, a Kalocsa – Kecs-
keméti Érseki Hivatal rendelke-
zésére bocsátott állami támo-
gatásból, amelyet kifejezetten a 

kiskunfélegyházi közösségi ház 
létrehozására szántak. Az egy-
házi előírások szerint három 
vállalkozástól kellett árajánla-
tot kérni, amelynek eredmé-
nyeként az érseki hivatal a Leg 

Festő Szint Kft-re bízta a munka 
kivitelezését.

Hajagos Gyula hangsúlyozta: 
szeretné, ha mindenki magáénak 
érezné a közösségi házat, ezért 
önkéntes segítséget és lehetőség 

szerint anyagi támogatást is szí-
vesen fogadnak. 

A munkálatok a jelenlegi kedve-
ző időjárási viszonyok miatt rend-
ben zajlanak, várhatóan decem-
ber 31-ére befejeződnek.

Nem nőtt tavalyhoz 
képest az 
influenzások
száma
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Fogadóóra
Képviselői fogadóórát tar-
tott Lezsák Sándor ország-
gyűlési képviselő a kis-
kunfélegyházi városházán, 
február 7-én, pénteken.

A fogadóórára – amely több 
mint egy órán át tartott – Kis-
kunfélegyháza mellett Jász-
szentlászlóról, Fülöpjakabról, 
Bugacról, Fülöpszállásról és 
Izsákról is érkeztek lakosok, 
akik a négyszemközti beszél-
getés során közéleti és ma-
gánügyekben keresték fel a 
képviselőt, kérték közremű-
ködését felvázolt problémáik 
megoldásában.

A fogadóóra előtt Lezsák 
Sándor egyeztetett Csányi Jó-
zseffel, Kiskunfélegyháza pol-
gármesterével, a fogadóórát 
követően pedig a Kiskun Múze-
umba látogatott, ahol Mészáros 
Mártával beszélgetett a terve-
zett Kunok Képes Lexikonáról.

Szentmise a városért 
Mária Terézia királynő 1774. 
február 4-én írta alá a mező-
városi oklevelünket. Ezt köve-
tően az akkori plébános, Bene-
dek Ágoston azzal a javaslattal 
élt, hogy a város elöljárói ezen 
a napon, Gyertyaszentelő 
Boldog asszony ünnepén imád-
kozzanak a városért, és gyújt-
sanak érte gyertyát. 

A plébánost később elhelyezték, 
így a szép kezdeményezés elhalt. 
Ezt követően 1808-ban Balogh 
István plébános felelevenítette ezt 
a hagyományt, de csak pár eszten-
deig élt újra a szokás.

Hosszú idő eltelte után, 2003-
ban Talapka István apát-plé-
bános élesztette újra ezt az ün-
nepet. Idén február másodikán, 
Rónaszéki Gábor atya celebrálta 
a szentmisét az Ótemplomban, 
amelyen a város volt és jelenlegi 
lakosaiért, valamint Félegyháza 
boldogulásáért imádkoztak a vá-
ros vezetőivel közösen. 

Pályázati felhí-
vás rezidensek 
támogatására 
Pályázatot hirdet általános 
orvosi oklevéllel rendelke-
ző és egészségügyi felsőfokú 
szakképzési rendszer kereté-
ben szakképzésben részt vevő 
szakorvosjelöltek számára Kis-
kunfélegyháza Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 
Művelődési és Szociális Bizott-
sága. Olyan szakorvosjelöltek 
pályázatát várják, akik általá-
nos orvosi oklevéllel rendelkez-
nek, és egészségügyi felsőfokú 
szakképzési rendszer keretében 
olyan szakképzésben vesznek 
részt, amely képzettség meg-
szerzése elősegítheti Kiskun-
félegyháza város egészségügyi 
alapellátását vagy szakellátá-
sát. A pályázat keretében az 
önkormányzat havi nettó 50 
ezer forint támogatást nyújt 
maximum két rezidens számá-
ra a képzés időtartamára azzal 
a kikötéssel, hogy azt követően 
a város egészségügyi alapel-
látásában vagy a Bács-Kiskun 
Megyei Kórház kiskunfélegyházi 
telephelyén végeznek szakorvo-
si tevékenységet. 

A pontos pályázati kiírás a 
www.kiskunfelegyhaza.hu és a 
www.felegyhazikozlony.hu olda-
lon olvasható.

Szeretnénk lapunk terjesztését 
az Önök igényeinek figyelembe-
vételével javítani. Kérjük, hogy 
ezzel kapcsolatos észrevételei-
ket, kifogásaikat, tapasztalatai-

kat osszák meg velünk! Ha késve, 
vagy egyáltalán nem találják meg 
postaládájukban a Félegyházi 
Közlönyt, ha a terjesztő a lépcső-
házban, netán a kapu előtt hagyja 

a lapot, és nem a levélszekrény-
be kézbesíti, ha a megjelenés 
napjától számított 72 órán belül 
nem kapják meg a legfrissebb 
példányt, esetleg sérülten, szeny-
nyezetten, elázva jut el Önökhöz, 
kérjük, jelezzék azt a 20/961-
0355-ös telefonszámon! 

Tisztelt Olvasóink!

Polgári kezdeményezés 
a Nemzeti Régiókért
Kiskunfélegyháza Önkormány-
zata is csatlakozott az alábbi 
polgári kezdeményezéshez.

A Székely Nemzeti Tanács 2019. 
májusában polgári kezdeménye-
zést indított azért, hogy uniós 
jogszabály szülessen az úgyneve-
zett nemzeti régiók támogatásá-
ról. Ennek célja, hogy az Európai 
Unió kohéziós politikája kiemelt 
figyelemmel kezelje azokat a ré-
giókat, amelyeket nemzeti, etni-
kai, kulturális, vallási, nyelvi sa-
játosságok különböztetnek meg 
az őket körülvevő területektől. A 
kezdeményezők szerint így érhető 
el, hogy ezeknek a sajátos jelleg-
zetességekkel bíró, de közigazga-
tási hatáskörrel nem rendelkező 
körzeteknek is biztosítva legyen a 

strukturális alapokhoz és más uni-
ós forrásokhoz való egyenlő hozzá-
férése. A Székely Nemzeti Tanács 
szerint a tét az, hogy Európa ha-
gyományos nemzeti közösségei - 
a határon túli magyarság mellett 
a baszkok, bretonok, flamandok, 
katalánok, korzikaiak, belgiumi 
németek és más hasonló helyze-
tű közösségek - rendelkeznek-e a 
jövőben azokkal az erőforrásokkal, 
amelyek a kultúrájuk, identitásuk 
megőrzéséhez szükségesek.

A kezdeményezőknek 2020. má-
jus 7-éig legalább hét különböző 
tagállamból kell egymillió európai 
uniós polgár aláírását összegyűj-
teniük ahhoz, hogy az Európai Bi-
zottság napirendre vegye a javas-
latot, majd megszülethessen az 
uniós szintű jogszabály a nemzeti 

régiók kiemelt támogatásáról. A 
határon túli nemzeti közössége-
ink a magyar kultúra fontos pil-
lérei. Kiskunfélegyháza is több 
évtizedes partneri, testvértelepü-
lési kapcsolatokat ápol Erdélyben, 
azon belül Székelyföldön. Fontos, 
hogy sajátos körülmények között 
is biztosítható legyen a székelyek 
kulturális önazonosságának meg-
őrzése, a régió még dinamikusabb 
gazdasági fejlesztése, valamint a 
külhoni magyar közösségek nyel-
vi, kulturális és politikai jogainak 
érvényre juttatása. Kérik, hogy 
támogassa Ön is aláírásával ezt a 
nemzeti ügyet! A kezdeményezés 
támogatása megtehető online a 
www.nemzetiregiok.eu honlapon 
vagy a Tourinform Irodában április 
30-áig.
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Január 31-én megkezdődött a Zöld város projekt műszaki átadá-
sa, 30 napon belül minden hibát és hiányosságot pótol a kivite-
lező – tudtuk meg Csányi József polgármestertől.

Már javában tart tehát az egy hó-
napos műszaki átadás-átvételi 
folyamata, ami azt jelenti, hogy 
megtörténnek a szükséges javítá-
sok, az öntözőrendszer beüzeme-
lése. A kivitelező 3 év garanciát 
vállalt, tehát az időközben felme-
rülő problémákat folyamatosan ja-
vítani fogják. Nagy izgalommal és 
kíváncsisággal várjuk a telepített, 
mintegy félmillió növény, közöt-

tük az ötezer virághagyma szárba 
szökkenését.

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat így ír Félegyháza és a me-
gye új büszkeségéről: 

Új korszak Kiskunfélegyháza éle-
tében – Véget ért a nagyszabású 
városmegújítás

A 21. század és az egyre súlyos-
bodó klímaváltozás komoly köve-
telmények elé állítja a városokat, 

ha fenntarthatóan, környezettu-
datosan és családbarátan szeret-
nének működni. Mindennek Petőfi 
Sándor szülővárosa, Kiskunfélegy-
háza maximálisan megfelel most, 
hogy a megye legnagyobb zöld vá-
ros beruházása befejeződött.

Az egyedi megoldásokon alapuló 
kivitelezésnek köszönhetően nagy-
mértékben növekedtek a köz- és 
zöldterületek, javult azok minősége, 
parkosítottak és automata öntöző-
rendszert építettek ki. A felhasznált 
építőanyagoknál és a kiválasztott 
növényeknél nagy hangsúlyt kapott 
a fenntarthatóság, így hangulatos, 
ökológiailag kedvező közösségi te-
rek várják a családokat.

Megújultak a járdák, energia-
takarékos térvilágítást kapott a 
belváros. Jelentősen átalakult a 
főtéren, illetve a környezetében a 
közlekedési rend. Fejlesztették a 
városi piacot is, mely a kapuk cse-
réjét, valamint a tejcsarnok felújí-
tását tartalmazta.

Az új városközpont kialakítása 
erőteljes gazdaságélénkítő hatással 
bír és hozzájárul a népesség helyben 
tartásához, hiszen egy klíma- és csa-
ládbarát, valamint környezettudatos 
városban szívesebben települnek le 
vállalkozások, vernek gyökeret és 
töltik el szabadidejüket a lakosok.

Február első napjaiban a polgár-
mesteri hivatal előtti zöld felületen 
is helyükre kerültek a növények. 
Bár lesznek még kisebb javítások, 
pótlások leginkább a Hősök Park-
jában, tulajdonképpen véget ért a 
Zöld város projekt ültetési mun-
kálatainak a dandárja. A beültetett 
részekre csöpögtető csövek kerül-

nek, ami a növények folyamatos 
vízellátottságáról gondoskodik 
majd. Összesen négy hektár felújí-
tott zöldfelületnek örülhetnek idén 
a városlakók. 

Mint azt Nagy Ágnes elmondta, 
összesen két hektáron évelő cser-
jéket ültettek, további két hektáron 
pedig gyepesítenek. Néhány hét 

múlva megmutatják magukat az 
első hagymás növények a város 
főterén. Néhány crocus már kibújt 
a földből, és márciusban várható-
an megjelennek a különböző nár-
ciszok, aztán a tulipánok, a fürtös 
györgyikék, és a nyár folyamán a 
különböző díszhagymák. 

 V. B. 

Zárul a megye legnagyobb 
Zöld város beruházása

Négy hektár közterületet fest
színesre idén a tavasz 

Sportkönyvtár létrehozását 
tűzte ki célul a Kiskunfélegy-
házi Városi Sportcsarnokban 
a Félegyházi Szabadidő és 
Sport Nonprofit Kft. prog-
ramirodája a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtárral közösen. 
Az első könyvek már meg-
érkeztek Zsivótzky Gyula 
családjától, amely bemutatja 
a félegyházi sportgimnázi-
umból induló kalapácsvető 
életútját. Emellett érkezett 
adomány Győri Bélától, a 
Magyar Olimpiai Akadémia 
főtitkárától, aki a 2018-as 
Magyar Olimpiai Akadémia 
évkönyve című kiadványt jut-
tatta el. A felhívás keretében 
adományokat és könyvötle-
teket is várnak a megfelelő 
szakirodalomhoz. Az adomá-
nyokat a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárban várják.

Sport-
könyvtárhoz 
várják az 
adományokat
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25 éves a Constantinum
Katolikus Óvoda és Kollégium
Rendhagyó születésnapi össze-
jövetelt tartottak február 3-án, a 
kiskunfélegyházi Constantinum 
Katolikus Óvoda, Általános Isko-
la, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Kollégium közös óvodai és kollé-
giumi részlegében. A rendezvény 
különlegessége abban rejlett, 
hogy az ovisok és a kollégium-
ban lakó diákok egy közös, mó-
kával, játékkal, ismerkedéssel teli 
délelőttöt tölthettek el együtt. A 
megélt élmények összekovácsol-
ták a két korosztályt. A nagyok 
sem restelltek leülni a szőnyeg-
re, vagy éppen a festékbe mártva 
krumplinyomdázni.

A különleges napról Répa Ber-
nadett M. Anna nővér óvodaveze-
tő elmondta: – 1995. február 2-án 
adták át azt az épületet, amiben 
ma is működik ötcsoportos óvo-
dánk, valamint a kollégiumunk. A 
két korcsoport ritkán találkozik, 
hiszen a kollégisták az éjszakát és 

a kora reggeli, illetve késő esti órá-
kat töltik itt, az ovisok pedig a nap 
többi részét. Szerettük volna ezen 
a különleges napon összeismertet-
ni a diákokat és a kicsiket. A gyere-
kek és a nagyok közösen festettek, 
tornáztak, játszottak, valamint a 
reggeli imán is együtt vettek részt 
– tudtuk meg Anna nővértől.

– Mi a kollégistákkal este, a 
közös vacsoránál ünnepelünk 
bensőségesebben, felidézve ha-
gyományainkat, történelmünket is 
– tette hozzá Zsigóné Seres Judit 
kollégiumvezető.

A formabontó délelőtt lezárása-
ként a nyugalmazott pedagógusok-
kal együtt közös misén vettek részt 
a gyerekek, amelyet Rónaszéki 
Gábor atya celebrált és megáldot-
ta az épületet. Ezt követően, „A mi 
óvodánk” rajzpályázat győzteseit 
is kihirdették. Természetesen ez a 
születésnap sem múlt el torta és 
gyertya nélkül. V. B. 

A Magyar Kultúra Napja 
Pálmonostorán
Méltón ünnepelték a Pálmonosto-
ri Gárdonyi Géza Általános Iskola 
tanulói, dolgozói és a község lakói 
a magyar kultúra napját. A meg-
emlékezésre a művelődési házban 
került sor a tanulók és nyugdíjasok 
részvételével. Fekete István, Sza-
bó Lőrinc és Márai Sándor mű-
veiből hangoztak el versek, prózák, 

az iskolai kórus, szóló ének, nép-
tánc, hangszeres (furulya, fuvola, 
klarinét) előadások pedig emelték 
a megemlékezés színvonalát. A 
rendezvény után a település idős 
és tevékeny lakói: Lantos János-
né, Bánfi Istvánné és Ürmös 
Pálné kézműves kiállítását tekint-
hették meg az érdeklődők.

Szalagozó a Kossuth iskolában

Szalagozó ünnepséget tartott a Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegy-
házi Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma a Kiskun-
félegyházi Városi Sportcsarnokban, január 31-én.

A rendezvény a végzős osztályok 
szalagozásával kezdődött, majd 
az intézmény vezetője, Ágoston 
Tibor intézett a fiatalokhoz né-
hány szót: – Legyen a záróvizsga 
egy olyan esemény az életedben, 
amelyre nem pironkodva, hanem 
büszkén fogsz emlékezni. A mai 
este viszont a vidámságé, a jóked-
vé. Az elkövetkező hetek szólja-
nak a jókedvű tanulásról. Céljaink 
megvalósításához, a felkészülés-
hez kívánok az iskola valamennyi 

dolgozója és a magam nevében jó 
egészséget, erőt és kitartást. Végül 
egy idézettel kívánok jó utat az útra 
indulóknak. Az ért el sikert, aki jól 
élt, gyakran nevetett és sokat sze-
retett. Aki élvezte a jó emberek bi-
zalmát és szeretetét. Aki kitöltötte 
helyét és bevégezte a feladatát. 
Aki jobb világot hagyott maga után, 
mint amilyent talált. Örüljenek a 
rendkívüli napnak, örülj a dalnak, 
a derűs napoknak, és szeresd az 
élet vidám oldalát!

Az Országos Szakma Kiváló Tanu-
lója versenyek megrendezésére 
kérte fel a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara a félegyházi Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakközépiskolát. Az iskola élel-
miszeripari és mezőgazdasági 
képzésen tanuló diákok számára 
gyakorlóhelyként felajánlotta az 
országosan egyedülálló sertéshí-
zékonyság vizsgálóállomását, az 
anyagcserelabort, a lószaporo-
dásbiológiai labort, az embrióá-
tültetés, szarvasmarha, juh, ba-
romfi kísérleti állomást. A Mezgé 
március 11-e és 13-a között ad 
otthont a pék és az édesipari ter-
mékgyártó szakmák legjobbjai-
nak megmérettetéséhez.

Az intézmény több együttmű-
ködési szerződést is kötött az 
elmúlt időszakban. A Készenléti 

Rendőrség Különleges Szolgála-
tok Igazgatósága Bevetési Főosz-
tály III. Lovas és Kutyás Szolgá-
lati Osztály Lovas Alosztály a 
gyakorlati képzési helyszínként 
felajánlotta az alosztály objektu-
mát, és a VI. Nemzetközi Rendőr 
Lovas Versenyre, a mezőhegyesi 
Nemzeti Ménesbirtok és Tangaz-
daság Zrt. versenykomplexumá-
ba elszállítják a félegyházi mező-
gazdasági középiskola érdeklődő 
diákjait.

A Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ Állattenyész-
tési Takarmányozási és Húsipari 
Kutatóintézetével kötött együtt-
működési megállapodás kere-
tében az iskola húsipari tanüze-
mében kiváló minőségű húsipari 
termékek bérgyártását vállalta 
részükre.

Agrártudásközpontként 
működik a Mezgé
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A házasság nem késztermék, hanem folyamat

Sokan, sokféleképpen próbálták meghatározni a jó házasság tit-
kát. Számos könyv íródott, cikk született a témában. Egy kicsit 
mindenki megfejtette és talán úgy igazán senki sem. 

„A házasság nem késztermék, 
hanem folyamat” – mondta Mark 
Gungor amerikai lelkész.  Ennek 
okán pedig teljesen világos, hogy 
folyamatos munkát igényel ahhoz, 
hogy fenntartható, békét adó, sze-
retetteljes kapcsolat szülessen 
meg minden egyes nap.

Meizl Ferenc és felesége, Klári-
ka 1964. május 9-én fogadtak örök 
hűséget egymásnak.  Az együtt 
töltött eddigi 56 évre Ferenc így 
emlékezik: 

– Én mind a mai napig úgy gon-
dolkodtam és úgy éltem, hogy Ő a 
legcsodálatosabb számomra. Eh-
hez nekem méltónak kell lennem. 
Garantálom neki, hogy vigyázok rá, 
ő velem minden napját úgy tölthe-
ti, hogy én vagyok az őrzőangyala. 
Nekem pedig Ő. A párkapcsolat-
ban minden nap bi-
zonyítani kell, hogy 
hozzávaló vagyok. 

Ferenc szerint az 
ölelésnek és csók-
nak jelen kell lennie 
a mindennapokban, 
így számos prob-
léma megoldható. 
A közös élmények, 
utazások, a táncos 
összejövetelek szin-
te kötelezőek egy jó 
házasságban.

Cseri Zsolt és 
felesége, Zsófi 
2006. szeptember 
30-án kötöttek há-
zasságot. Akkor, 14 

évvel ezelőtt elhatározták, hogy 
mostanra három gyermek szülei 
szeretnének lenni, ami teljesült 
és ezért rendkívül hálásak. A jó 
házasság titka Zsófi szerint, hogy 
soha ne csináljon egyik fél sem a 
bolhából elefántot. A házaspár 
egyetért abban, hogy minden apró 
dolgot – legyen az pozitív vagy ne-
gatív – azonnal meg kell beszélni, 
nem engedni, hogy saját gondola-
taink torz képet alakítsanak ki a 
fejünkben. Rendkívül fontos szá-
mukra, hogy a gyermekeket is be-
vonják a családi élet kérdéseibe, 
meghallgatják egymás véleményét, 
kölcsönösen segítik, ha valakinek 
problémája van. 

„Bízzanak egymásban feltétel 
nélkül és egy gyermeknél ne állja-
nak meg” – ezt tanácsolják a mos-
tanában házasodni készülőknek.

Kósa Endre és felesége, Kó-
sa-Nagy Zsófia házassága fél 
éve kezdődött, de azt megelő-
zően volt idejük alaposan meg-
ismerni egymást. Mindketten 26 
évesek, a férj Budapesten dolgo-
zik mérnökként, felesége Kiskun-
félegyházán óvodapedagógus. Ál-
talános iskolában osztálytársak 
voltak, később elszakadtak egy-
mástól, de az élet újra egymás 
útjába sodorta őket. 20 évesen 
kezdtek találkozgatni, lassan, 
lépésről lépésre erősödött meg 
bennük a kölcsönös vonzódás, és 
az örök, megbonthatatlan szövet-
ség, a házasság szándéka. Zsófi-
nak romantikus elképzelései vol-
tak a lánykérést illetően, Endre 
viszont a spontán megoldások 
híveként lakás-
felújítás közben, 
az erkélyen tette 
fel a kérdést és 
kapott rá igen 
választ. Egy év 
alatt szervezték 
meg az esküvő-
jüket, és minden 
mesésen alakult. 
A menyasszony 
menyecskeruhá-
ját Zsófi édes-
anyja varrta, a 
nászút Domini-
kán volt, ahol a 
boldogságban, és 
delfinekkel is úsz-
tak. Terveik kö-
zött megértésben 
és szeretetben 
töltött hétközna-
pok, és legalább 
négy gyermek 
szerepel. 

Hajagos Gyu-
la, a Szent István 
Egyházközség plé-

bánosa elmondta, hogy a házasság 
felbonthatatlan élet- és szeretet-
közösség. A házasság szentség, 
vagyis ehhez az életformához Is-
ten megadja a szükséges segítő 
kegyelmeket.

– Nagyon sokszor jegyesekkel ta-
lálkozva azt látom, hogy nem tisz-
táznak egymás között alapvetése-
ket. Például nem egy esetben úgy 
készülnek a közös életre, hogy nem 
beszélnek arról, hogy hány gyer-
meket szeretnének, vagy hol kíván-
nak élni a házasságkötés után.  A 
házastársak az élet szolgálatára 
is vállalkoznak, nagyon fontos az 
egyetértés – hangsúlyozta Hajagos 
Gyula.

A plébános szerint nincs há-
zasság konfliktus nélkül, de ha 

az emberek hűek akarnak lenni 
esküjükhöz, az egyfajta erőt és 
isteni segítséget ad vállalásuk 
megtartásához. Az atya szerint az 
egyéni sorsok tönkremenetelében 
elsőszámú ok lehet a házasság ku-
darca. Ugyanis ez az életforma az 
emberek boldogságát szolgálja. 

Idén február 9-16 között zajlik 
Kiskunfélegyházán is a Házasság 
Hete programsorozat. A szervező 
Sarlós Boldogasszony Egyházköz-
ség, Szent István Egyházközség, 
Móra Ferenc Művelődési Központ 
és Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
rengeteg érdekes programmal, 
előadással készül a házas- és 
szerelmespároknak. 
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Élettársi, vagy házassági kapcsolat? A családalapítás kitolódá-
sának köszönhetően egyre később házasodnak a mai fiatalok. 
Körkérdésünkben arra kerestük a választ, hogy ki mennyire 
házasságpárti.

Tarjányi László (72): – Természe-
tesen házasságpárti vagyok. Ezzel 
szemben a mai fiatalok egy része 
mondhatni bátortalan, nem mer be-
levágni a házasságba. Ennek több 
összetevője van. Megváltozott az 
élet és a világ. Hosszútávra nem 
tudnak tervezni és ez kihat az elkö-
teleződésükre. Segítenie kellene a 

társadalomnak a fiatalokat. Anyagilag 
stabilizálni kellene a helyzetüket. A 
mi időnkben minden jóval kiszámít-
hatóbban működött. Talán ez is hi-
ányzik. Természetesen felfogásban is 
változniuk kellene ahhoz, hogy szép-
nek és jónak lássák a házasságot.

Ráczné Magyar Noémi (23): – A 
legtöbb fiatal manapság ameddig 

csak lehet, húzza, halasztja a há-
zasságot. Én házasságpárti vagyok. 
A korosztályom egy része még nem 
akarja magát ideje korán lekötni, 
szeretnének minél tovább szabadon 
élni. Ebből adódóan egyre jobban, il-
letve későbbre tolódik a házasodás 
és a gyermekvállalás. Természete-
sen lehet ebbe az irányba terelni a 
fiatalokat. Akadnak otthonteremté-
si és családtámogatások, de kevés-
bé hatnak ösztönzőleg.

Kolossa Milán (39): – Jó do-
lognak tartom a házasságot, de 

a mai világban ez nem olyan egy-
szerű. Talán kevésbé összetartóak 
a párok. Több a szakítás és a kü-
lönválás, mint a régebbi időkben. 
Kevesebb a házasság, a családa-
lapítás háttérbe szorult.

Tóth Levente (47): – Házas-
ságpártinak vallom magam. Hoz-
zá kell tennem, hogy nem a papír 
számít, hanem hogy az emberek 
szeressék egymást és kitartsa-
nak a másik mellett. Elkötelezett-
séggel jár, ami manapság talán 
hiányzik.

KÖRKÉRDÉS: Házasságpárti-e?

Házasságom rövid története

Úgy kezdődött, hogy szerelmes 
lettem. De nagyon. Éjszaka, egy 
ködös estén, csavargás közben 
a debreceni utcákon (talán ép-
pen tulipánt lopni mentem, hogy 
meglepjem kedvesemet) annyi-
ra elöntött az érzés, hogy még a 
villanyoszlopot sem vettem észre 
és nekimentem. Együtt lenni és 

csókolózni mindenütt! A kollé-
giumban, a villamoson és a Na-
gyerdőn mindig és mindenütt. Így 
telt el három év, amit akár pró-
baházasságnak is nevezhetnénk. 
Ahogy véget értek a tanulmányok, 
azonnal úgy döntöttünk, hogy ösz-
szeházasodunk. Közösen vettük 
meg a jegygyűrűt, és bejelentet-

tük szándékunkat a családoknál. 
Nem okoztunk meglepetést. Ha-
marosan – gyors egymásutánban 
– megszülettek gyermekeink is, 
Barnabás és Máté. Büszkén visel-
tük és gyakoroltuk az apaságot, 
anyaságot. Korban közel voltunk 
a gyerekekhez, tudtunk velük bo-
londozni, játszani, értettük vágya-

ikat, gondolataikat. Mindez immár 
több mint negyvenhat éve történt. 

A szerelem nem kopott, de 
csendesedett, átalakult szeretet-
té. Igazán megismertük egymás 
jó és rossz szokásait, rigolyáit, 
kezelni, viselni is tudjuk azokat. 
Természetes, hogy időnként ösz-
szezördül tányér és kanál. De 
csak „különösen fontos” dolgok-
ban, mint a rendetlenségemen, 
WC-használati szokásaimon (bu-
difedő), időnkénti szertelensége-
men, vagy azon, hogy mit kellene 
főzni ebédre, vacsorára. Ha vala-
mi baj történt, mindig összezár-
tunk, egymást segítve oldottunk 
(oldunk) meg mindent.

Tudom, hogy ez a modell ma 
már ódivatúnak tűnik sokak szá-
mára. Előbb az egzisztencia, az 
anyagi biztonság megteremtése, 
majd csak évekkel ezután a házas-
ság, családteremtés. Lehet az is 
jó. De én egy percig sem bántam 
meg, hogy az én életem így alakult, 
és ha most kellene belevágni, min-
dent ugyanúgy tennék. Csodálatos 
volt, és – lehet kicsit nagyképűen 
–, de azt mondom, hogy ezt meg is 
érdemeltem. (Bízom benne, hogy a 
párom is így érzi.) Úgy, hogy több 
évtizedes tapasztalatom alapján 
azt mondom, hogy lányok, fiúk, há-
zasságra fel!

 Hájas Sándor
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Seres József: Ide köt 30 év,  
minden ember és minden egyes tégla

Dupla jubileumot ünnepelt nemrégiben a kiskunfélegyházi szék-
helyű Elő-Szer Kft. 30 évvel ezelőtt indult a cég története, ami 
elválaszthatatlanul összefonódott a 76. születésnapját ünneplő 
alapító ügyvezető, Seres József sorsával. Vele beszélgettünk a 
rendszerváltás idején startolt, mára ötmilliárd forintos éves for-
galmú cégről, a gazdasági fellendülés és a hanyatlás időszaká-
ban szerzett tapasztalatokról és tanulságokról. 

Felidéztük az utat, amelyen jár-
va az Elő-Szer Kft. olyan szakmai 
és gazdasági sikereket ért el, ami 
méltán tette a térség meghatá-
rozó építőipari vállalkozásává. 
Mivel az alapokat lerakó és a cég 
üzletfilozófiájának alapvetéseit 
meghatározó karizmatikus cégve-
zető az utódlás kérdéséről is bölcs 
előre tekintéssel gondolkodik, 
fiát, Seres Tibor ügyvezető-igaz-
gatóhelyettest és Máriás Ferenc 
műszaki vezetőt, mint a társaság 
jövőjének alakítóit mutatta be.

Járatlan út

A cégalapítást megelőzően nyolc 
évig az Április 4. Gépipari Művek-
ben, majd 20 éven át a Kiskunhalasi 
Építőipari Vállalatnál, a régi Kunép-
nél dolgozott Seres József. Amikor 
1990-ben az önállósodás mellett 
döntött, munkahelyét már a felszá-
molás fenyegette, ami két év múlva 
be is következett. 1989 decembe-
rében néhány exkunépes szerelő 
és iparos társával közösen mega-
lapították az Előregyártó-Szerelő 

és Építőipari Fővállalkozó Korlátolt 
Felelősségű Társaságot, közismert 
nevén Elő-Szer Kft.-t, és megvették 
az első, 2500 négyzetméteres terü-
letet, amelyen egyetlen épület állt, a 
jelenlegi portaépület helyén. Azóta 
is itt van a cég telephelye, viszont a 
terület időközben a többszörösére 
bővült. 

– A Kunépnél voltam művezető, 
építésvezető, telephelyvezető… 
mindig a termelésirányítással fog-
lalkoztam. Ez előny volt, amikor az 
önállósodás mellett döntöttem, és 
az is, hogy pontosan tudtam kikkel 
alapítok céget. Az akkori gazdasági 
környezetről sokat elárul, hogy az 
Elő-Szer volt a második kft., amit 
Félegyházán alapítottak, és még a 
jogászok is tanulták az alapító ok-
irat készítését – idézte fel a kezde-
teket az akkor 47 éves cégvezető, 
aki a felesége által megteremtett 
hátországból, a családból merített 
erőt az akkoriban teljességgel já-
ratlan út kitaposásához.

– A gazdasági fellendülésben 
szükség volt a munkánkra. Az élet 
azt kívánta tőlünk, hogy mindig 
fejlődjünk, és mi így tettünk. Folya-
matosan növeltük a létszámot, az 
induláskori víz-, gáz- és fűtéssze-
relést később kibővítettük lakatos 
és épületbádogos szakmával, majd 
a kétezres évek elején eljutottunk 
épületek komplett generálkivitele-
zéséig. Az első ilyen megbízásunk 
a mezőgazdasági középiskola kis 
tanvágóhídjának feldolgozó épüle-
te volt. 

A 2000-es évek elejétől annyira 
megerősödött a társaság, hogy új 
alapokra kellett helyezni a feladat-
megosztást. Ezt az intenzív fejlő-
dési időszakot a létszám, a terme-
lési érték és a telephely folyamatos 
bővülése jellemezte. Ekkor lépett 
be a céghez Seres Tibor és Mári-
ás Ferenc, és ebben az időszakban 
alakult ki – jórészt diplomás fiata-
lokból – a mai, 30 fő feletti terme-
lésirányító és adminisztratív állo-
mány. Ezt az 50 fő fizikai dolgozó 
mellett 100-120 fős alvállalkozói 
csapat teszi teljessé.

A tejüzemtől az iskoláig

A tervezéstől a kulcsátadásig a 
legkülönbözőbb méretű és funkci-
ójú épületek kivitelezése fűződik 
a cég nevéhez. Ezek között van-
nak csarnokok, termelőüzemek, 
oktatási intézmények és saját be-
ruházásban megvalósuló lakások 
is. Kiskunfélegyházán az Elő-Szer 
Kft. kivitelezésében valósult meg 
az elmúlt időszakban például az 
új óvoda és a Constantinum is-
kolaépületének a felépítése, az 
Egészségközpont kialakítása, a 
strandépület és a Móra gimnázium 
felújítása. A napokban adtak át 11 
lakást a Dózsa György utcában, a 
múlt év végén pedig a petőfiszál-
lási tejüzemet. Szinte minden helyi 
cégnél van olyan épület, vagy csar-
nok, amit az Elő-Szer épített. 

– A harmincéves évfordulón úgy 
fogalmaztam, hogy a munkát áta-
dom a gyerekeknek, de az irányítást 
szeretném még kézben tartani. Már 
nem vagyok bent egész nap, de arra 
még nem állok készen, hogy telje-
sen távol maradjak. Abba talán bele 
is halnék… Természetesen tisztá-
ban vagyok azzal, hogy előbb-utóbb 
át kell adnom a cég irányítását is a 
fiataloknak, de bevallom: nehéz az 
elválás. Ide köt 30 év, minden em-
ber és minden egyes tégla.

Közös érdek,  
közös felelősség

Seres József szerencsésnek érzi 
magát, amiért van kinek tovább-
adni a megteremtett értéket. Fia 
mellett lánya, Seres Bernadett 
is a cégnél dolgozik szakközgaz-

30 ÉVES AZ ELŐ-SZER KFT.
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dászként. Munkájukat olyan stabil 
szellemi bázis segíti, amit édesap-
juk a cég fennmaradásának és fej-
lődésének a zálogaként tudatosan 
épített fel: mintegy 25 diplomás 
dolgozó van többek között az elő-
készítés, a tervezés és kivitelezés 
irányításában. 

Seres Tibor 18 éves volt az 
Előszer alapításakor, a kezdeti lé-
péseket és a vállalkozás felépíté-
sét egyetemistaként kísérte figye-
lemmel. Mint mondja, egy kitérő 
után döntötte el, „ha már itt van ez 
a cég, jó lenne megtanulni mind-
azt, amit édesapám tud. Elvégre 
ilyen lehetőség nem mindenkinek 
adatik.” Fiatal gépészmérnök-
ként művezető pozícióban kezdte, 
és a szakmai tapasztalat mellett 
az inspirálta, hogy mintát merít-
sen édesapja élettapasztalatá-
nak mélységeiből, az emberekhez 
fűződő viszonyából. Úgy véli, hogy 
ezt mindenképp érdemes megta-
nulni tőle.

Tibor szerint a családot rend-
kívüli módon összekovácsolja egy 
ilyen nagyon erős érdekszövetség, 
mint a közös cég sikere. Ugyan az 
ő nyolcéves kislányát még inkább 
a művészetek érdeklik, de húga je-
lenleg még főiskolás fiát szeretet-
tel várja a csapatba, hogy bizonyít-
sa rátermettségét, és esélyt adjon 
a családi folytonosságnak. 

Nagy kihívás, óriási felelősség, 
amit a Seres család és a szintén 

cégtulajdonos Máriás Ferenc a vál-
lán visz: 80 dolgozó, több tucat al-
vállalkozó és megbízó életére, sor-
sára van befolyással. Tibor szerint 
ahhoz, hogy az Elő-Szer az legyen, 
ami, kell egy erős tekintély, aki 
1989 óta meghatározza az irányo-
kat. Ugyanakkor bízik benne, hogy 
ezek az erények tanulhatók, és ha 
eljön az ideje, az alapító édesapá-
hoz méltó módon tudják majd kép-
viselni és vezetni a céget.  

Máriás Ferenc 19 éve dolgozik 
az Elő-Szer Kft-nél. Kezdő szak-
emberként jött, ma ő is tulajdonos. 

– Nagyon sokat köszönhetek Se-
res Józsefnek és az Elő-Szernek. 
A folyamatosan fejlődő cégnél le-
hetőségek, tapasztalatok nyíltak 
meg előttem is. Ez nagyon előre-
mutató, mert az ember rendre új 
helyzetekben és területeken mé-
rettetik meg. Jól érzem itt magam, 
hiszen azt csinálom, amit szere-
tek, azzal a társasággal, akiket 
szeretek, ott, ahol megbecsülnek. 
Váratlan dolog volt, amikor tulaj-
donos lettem, és rendkívül öröm-
teli, amiért az általam nagyra 
becsült cégalapító és a családja, 
a tulajdonostársak érdemesnek 
tartottak erre a megtiszteltetésre. 
Úgy érzem, hogy nagy lehetősé-
gek vannak még előttünk. Egy-két 
évre előre látjuk a munkáinkat, így 
tudunk tervezni, és látunk egy biz-
tonságot adó jövőképet. 

Hagyományos értékek, 
haladó szellem

Seres József olyan klasszikus ér-
tékekre építette a céget, mint a 
megbízhatóság, tisztesség, egy-
más kölcsönös tisztelete. Ezek 
adtak viszonyítási pontot felszálló 
ágban épp úgy, mint a legnehezebb 
helyzetekben. 

– Rengeteget tanultam többek 
között a volt Kunépes igazgatóm-
tól, akire a mai napig nagy tiszte-
lettel gondolok. Emellett kellett egy 
olyan szülői háttér, ahol megtanul-
tam „előre menni”, egy feleség, aki 
minden körülmények között bás-
tyaként állt mögöttem, és olyan tu-
lajdonostársak, akik megértették, 
hogy muszáj fejleszteni, beruházni, 
visszaforgatni a pénzt a cégbe ah-
hoz, hogy fejlődjünk. Ez azzal járt 
többek között, hogy az első tizen-
öt-húsz évben nem fizettünk osz-
talékot. Büszke vagyok munkatár-

saink hűségére. Arra, hogy sokan a 
cég 30-dik születésnapjával együtt 
ünnepelték saját 30 éves jubileu-
mukat. A munkában a határidő és 
a minőség a két alappillér. Amit 
vállalunk, azt akkor is teljesítjük, 
ha ehhez éjjel-nappal dolgozni kell. 
A hibát pedig még a megrendelő 
előtt kell észrevenni és kijavítani. 
Remélem, hogy csak múltidőben 
beszélhetek erről, de voltak gon-
dok az Elő-Szer Kft. életében is. 
Például amikor a recesszió idején 
nem tudtuk kifizetni az alkalma-
zottaknak a teljes járandóságot. 
Mégsem ment el egy sem, mert 
tudták, hogy rendeződik a dolog, 
és mindenki meg fogja kapni, ami 
neki jár. Így is történt. És ez annak 
köszönhető, hogy az emberek – a 
dolgozók és az alvállalkozók is – 
maximálisan megbíztak, és bíznak 
bennünk. Ez felbecsülhetetlen ér-
ték, amit azzal szolgáltunk meg, 
hogy mindig, minden körülmények 
között tisztességesek voltunk, és 
az adott szóhoz akkor is tartottuk 
magunkat, ha azt nem ügyvédek 
vetették papírra, csak kézfogással 
hitelesítettük.

A tősgyökeres félegyházi cégve-
zető soha nem vágyott el, Kiskun-
félegyházán élni, dolgozni, építeni 
mindig különös örömöt jelentett 
számára. A Kiskunfélegyházi Gaz-
daságfejlesztő és Munkahelyte-
remtő Egyesületbe (KGME) az el-
sők között lépett be a félegyházi 
vállalkozások közül, és azóta tá-
mogatja az egyesület törekvéseit. 

– Én soha nem köteleződtem el 
egyetlen politikai párt mellett sem, 
és ez most sincs másként. Annak 
viszont őszintén örülök, hogy ami-
óta Csányi József a polgármester, 
a városban béke van, a hivatal és 
a vállalkozások között pedig igazi 
párbeszéd zajlik. 
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Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola 
honlapján: www.nepfolakitelek.huA Lakitelek Népfőiskola hírei

Kiállítás nyílt  
a népfőiskola  

Gálfalvi-termében

Az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért 
egyesület szervezésében nyílt meg 
Mohácsi Anita: Monokróm blues 
elnevezésű kiállítása a Lakitelek 
Népfőiskola Gálfalvi-termében, 
február 7-én.

A megnyitón részt vett Lezsák 
Sándor, a Népfőiskola Alapítvány 
kuratóriumának elnöke, valamint 
Kardosné Gyurkó Katalin, a 
Nagycsaládosok Országos Egye-
sületének elnöke is. Ez a harmadik 
kiállítása az egyesületnek, amit a 
Fiatal Tehetségek Program kere-
tében szerveztek meg. Célja, hogy 
határokon innen és túl élő magyar 
tehetségeknek biztosítsanak meg-
jelenést. A programra fiatal kép-
zőművészek jelentkezését várják.

Mohácsi Anita média-designer, 
grafikus, kiadványszerkesztő fest-
ményeiből és digitális rajzokból 
álló kiállítását február végéig te-
kinthetik meg az érdeklődők.

Elkezdődött  
a Hungarikum Vetélkedő 

második fordulója

Január 15-éig jelentkezhettek 
hetedik, nyolcadik és kilencedik 
osztályos tanulók a Lakitelek Nép-
főiskola, a Hungarikum Bizottság, 
a Magyar Országgyűlés és a Nem-
zeti Művelődési Intézet támoga-

tásával megvalósuló Hungarikum 
Vetélkedőre.

Az első fordulóra mintegy há-
romszáz csapat jelentkezett, ahol 
egy hungarikumokkal és nemzeti 
értékekkel kapcsolatos totó fel-
adatsort kellett megoldania a tanu-
lóknak. A második forduló példáit 
megkapták a továbbjutó csapatok, 
azt február 20-áig kell teljesíteni-
ük. Az elődöntőkre és döntőkre 
tavasszal kerül sor a népfőiskolán.

A TERMÁLFÜRDŐ  
ÉS AZ USZODA TÉLI 

NYITVATARTÁSA

Hétfő: SZÜNNAP
Kedd-Péntek:  

15.00 – 22.00 óráig
Szombat-Vasárnap:  
10.00 – 22.00 óráig

Móra-plakettet avattak
Koszorúzással és felolvasással is 
megemlékeztek a félegyháziak 

a város szülötte, Móra Fe-
renc halálának 86. és a Kincs-

kereső Kisködmön megjele-
nésének 100. évfordulójára. 
Ebből az alkalomból a Hattyú-
ház udvarában felavatták a Mó-

ra-plakettet is, amelyet Hunya-
di László szobrászművész és 
Bozóki István kőfaragó mester 
alkotott.

Közös kincsünk, a fülesbagoly
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2020-ban 
az erdei fülesbaglyot választotta az év madarának. Meizl Ferenc 
nyugalmazott iskolaigazgatót, a Madárbarát Klub vezetőjét, a 
Magyar Madártani Egyesület Helyi Szervezetének elnökét kér-
deztük ennek a különlegesen szép, és rendkívül hasznos madár-
nak a félegyházi helyzetéről. 

A szakember elmondta: az elmúlt 
napokban lelkes madárbarátok 
számlálták az egész országban 
a fülesbaglyokat, és sajnos rossz 
hírek érkeztek mindenfelől. Jelen-
tősen csökkent a fülesbaglyok élet-
tere Kiskunfélegyházán is. Udvardi 
István öt éve gondosan regiszt-
rálja a madarak téli tartózkodási 
helyeit, eszerint 2015-ben a fogá-
szat udvarán még 69, 2018-ban a 
HMO udvarán 8, a Félegyházi Köz-
löny udvarán 6, 2019-ben a HMO 
udvarán 3, a Félegyházi Közlöny 
udvarán 13 madár székelt. A mai 
helyzet ezzel szemben az, hogy a 
városban mindössze 23 fülesba-

goly él, egytől egyig a Félegyházi 
Közlöny udvarán álló fán. Tehát 
nálunk is drámai a csökkenés.

– Ilyenkor a legfontosabb te-
endőnk az összefogás, és hogy 
adjunk tájékoztatást a növekvő 
veszélyekről. Az emberek félnek a 
fertőzésektől, járványoktól. Lás-
sunk itt egy adatot ezzel kapcsolat-
ban! Évi átlagban egy fülesbagoly 
822 pockot fogyaszt el. Ha az állo-
mány jelentősen csökken, akkor a 
mezőgazdaság kénytelen több mé-
reganyagot felhasználni, ez pedig 
az összes élőlényt veszélyezteti. 
Az emberiségnek törekednie kell a 
biodiverzitás azaz a biológiai sok-

féleség megőrzésére a természet-
ben. Kiskunfélegyházán már sokan 
vagyunk madárbarátok: óvodák, 
iskolák, könyvtár… A város önkor-

mányzata támogatja a madárodúk 
kihelyezését, idén tavasszal pedig 
a gyurgyalag költőtelep szakszerű 
kiépítése valósul meg a város se-
gítségével. Azt hiszem, jó úton ha-
ladunk, hogy a város rövidesen el-
nyerje a Madárbarát Város címet. 
Úgy legyen! – mondta Meizl Ferenc.
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Február 15., szombat
Farsangi családi szombat délelőtt a 
Gyermekbirodalom szervezésében.

Hattyúház, 9-12 óra

Február 15-16., szombat és vasárnap 
A Bugaci Tanyaszínház bemutatja a

„Végjáték” című két felvonásos bohózatot
Jótékonysági előadás Csányi Panka 

gyógyulásáért
Művelődési központ, 17 óra

Február 18., kedd 
A Zöld könyvtári esték sorozat vendége 

Hetesi Zsolt fizikus-csillagász, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem kutató-tanára, 

tudományos főmunkatársa (Budapest).
Téma: Alkalmazkodó mezőgazdaság a 

szélsőségek korában. 
Bevezetőt mond Kelemen József, a 

Közép-Európa Klub elnöke. Támogató az 
NKA 

Hattyúház, 17 óra

Február 19., szerda 
Hadházi László önálló estje 
Megyünk a levesbe címmel

Műsorvezető: Musimbe Dávid Dennis
Művelődési központ, 18 és 20.30 

Február 20., csütörtök
Folytatódik a Félegyházáról indultak 

helytörténeti beszélgetések című sorozat. 
Vendég Csík János, a Kossuth-díjas Csík 

Zenekar alapítója. 
A részvétel regisztrációhoz kötött, a 

látogatói jegyet igényeljék a könyvtárban.
Beszélgetőtárs: dr. Tarjányi József.

Hattyúház, 17 óra

Február 21., péntek 
Lovasi András szólóestje 

EGY AZ EGYBE… csak maga címmel
Jegyár: elővételben: 3000 Ft/fő, 

helyszínen: 4000 Ft/fő
Művelődési központ, 19 óra

Február 22., szombat 16 óra
TÉLBÚCSÚZTATÓ VÁROSI FARSANG

Maskarás felvonulás a Kossuth utcán a
Langaléta Garabonciásokkal és a 

Rozsdamaró zenekarral
(gyülekező a városházánál 15.45-től) 
télboszorka-égetés, télűző közös tánc 
a városi sportcsarnok parkolójában, 
farsangifánk-kóstolás, forralt bor, 

teakínálás

Február 25., kedd 
A kommunista diktatúrák áldozatainak 

emléknapja 
9.30: Tormay Cécile emléktábla-avatás a 
könyvtár udvarában. Beszédet mond dr. 

Tarjányi József
10 óra: Rendhagyó történelemóra 

középiskolások részére GULÁG, GUPVI, 
„málenkij robot” Magyarok a szovjet 

lágerbirodalomban címmel előadást tart 
dr. Bognár Zalán tanszékvezető egyetemi 

docens a városháza dísztermében
11.15 óra: Návay Lajos-emlékmű 

koszorúzása a vasútállomás előtti téren

Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama 
klubja. Hattyúház 10 óra

Stresszkezelés, avagy relaxálni jó címmel 
Kis Adelina pszichológus tart előadást az 

EFI iroda szervezésében.
Hattyúház, 17 óra

Február 27., csütörtök 
A földrajzi szabadegyetemi 

előadássorozat keretében Suhajda Szilárd 
hegymászó

előadása A K2 első magyar megmászása 
címmel.

Bevezetőt mond Bense Zoltán tanár. 
Támogató az NKA.
Hattyúház, 17 óra

Február 28., péntek 
Hellinger-féle Családfelállítás 

csoportos formában
Jelentkezés és információ Kiss Katalin 

család- és rendszerállítónál a  
+36-30/209-48-78 telefonszámon.

Művelődési központ, 16 óra

„Oltalmazó kezek” díjátadó ünnepség
Az esten a Karakterek Drámacsoport

bemutatja SOKKTERÁPIA című 
komédiáját

Támogatói jegy: 1500 Ft
Művelődési központ, 19 óra

Február 28., péntek 
Wass Albert-nap 

16.15 Koszorúzás a Szent István-téri 
Wass Albert szobornál.

16.40 Koszorúzás a könyvtár udvarában 
lévő Wass Albert emléktáblánál.
16.50 Megnyitó: Gulyás László 

vándormuzsikus. 
Levetítik Poór István rendezésében A 

funtineli boszorkány című Wass Albert-
filmet. Az est vendége a rendező. 

A 3 órás film megtekintése ingyenes, de 
támogatást elfogadnak. 

Kérik, váltsanak regisztrációs jegyet a 
könyvtárban.

Hattyúház 16.40-20 óra

„Itt a farsang, áll a bál…”
A farsang január 6-ától, vízkereszttől hús-
hagyókeddig, a nagyböjt kezdetéig tartó idő-
szak. Ezt a néhány hetet a jókedv, a bőséges 
lakomák, a bálok, a mulatságok, a maszkos 
alakoskodások és a jelmezes felvonulások 
jellemzik.

Február 15-én, szombaton a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár Gyermekbirodalma megren-

dezi a hagyományossá vált farsangi családi 
szombat délelőttjét.

9 órától kézműveskedéssel várják a kicsiket 
és nagyokat, akik többféle álarcot, bohócot, 
manót és szíves ajándékokat készíthetnek. Fél 
11-kor Csibi bohóc vidám műsorral, sok meg-
lepetéssel szórakoztatja a vendégeket. Néhány 
száz forint térítés ellenében lufi hajtogatására 
is lesz lehetőség.

A vállalkozó szellemű gyerekek megtehetik 
azt, hogy kedvenc jelmezüket magukra öltve 
jelennek meg a könyvtárban. A könyvtárosok 
apró meglepetéssel kedveskednek nekik.

A fenti programok mellett a nyitvatartási 

időben a lá-
togatók újsá-
gokat lapoz-
gat h at n a k , 
k ö n y v e k e t 
olvashatnak, 
b ö n g é s z -
hetnek az új 
k iadványok 
között és megtekinthetik a napokban átadott 
öko-sarkot is. Ha nem egyedül, hanem bará-
tokkal szeretnék eltölteni a szabadidőt, akkor 
léghoki, biliárd, csocsó és különböző társasjá-
tékok közül választhatnak.

KÖNYVTÁRSAROK

100. születésnapján köszöntötték a 
félegyházi Kutasz Istvánné Mar-
gitka nénit. A jeles napra Balla 
László alpolgármester és Szamo-
si Endre képviselő is ellátogatott, 
hogy egy virágcsokor kíséretében 
Orbán Viktor miniszterelnök üd-
vözletét oklevéllel tolmácsolják.

Margitka néni ma is mosolygós, 
életvidám idős asszony, akinek a 
lételeme a tenni akarás és a folyto-
nos sürgés-forgás. Egyedül él, reg-
gelit és kávét készít magának min-
den nap, ameddig valamelyik lánya 
meg nem érkezik hozzá. Szellemi és 
fizikai frissessége korát meghazud-

tolja, az ünnepségen például nagy 
átéléssel szavalta el Petőfi Sándor 
Szülőföldemen című versét. 

Minden nap szívesen olvas, nagy 
kedvence a Félegyházi Közlöny és 
a Szuperinfó. Ahogyan egyik lánya 
fogalmaz, ameddig ki nem olvas-
sa a „kötelező irodalmát”, nem 
hajlandó mással törődni. Nagy 
kedvenc a televízió is, de nincs 
kedvesebb elfoglaltsága az idős 
asszonynak a kertben ücsörgésnél 
és a kapálgatásnál, amire lányai 
tettetett haraggal felelnek. Valójá-
ban viszont nagyon hálásak a sors-
nak, hogy a 100 éves édesanyjuk 
ilyen kiváló állapotnak örvend. 

(Margitka néni teljes életrajza a 
www.felegyhazikozlony.eu oldalon 
olvasható.) V. B. 

100 éves lett Margitka néni
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Hagyományápolás a sült vértől a kolbászig
Régen Egyed napján, azaz szeptember 1-jén fogták a disznót hí-
zóba. Hagyományosan november 30-a volt a disznótorok kezdő-
pontja, így nem a véletlen műve a „disznóölő Szent András” népi 
elnevezés András napon. A farsangi időszak volt a lakomák, es-
küvők ideje, illetve egyben a disznótoroké is. A III. Mezgé disznó-
tor ezúttal február 15-ére esik, amire reggel 8-tól 14 óráig várják 
az érdeklődőket a könyvtár mögötti parkolóban.

– Az a régi disznóvágás, ami arról 
szólt, hogy a következő évre rak-
tározzuk el a disznót, hogy legyen 
mit enni, ennek a funkciója majd-
nem megszűnt – mondta Rózsa 
Pál, a Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium igazgatója. 
A boltok tele vannak friss hússal, 
nem indokolt egy fél disznót lefa-
gyasztani. Megváltoztak a fogyasz-
tói szokások.

Magának az eseménynek közös-
ségépítő, család összekovácso-
ló, összetartó ereje volt. Együtt 
voltak, akár már előző este ott 
aludtak a rokonok. Mindenki ott 
segített, ahol tudott, és persze fo-
gyott a pálinka is. Az egésznapos 
elfoglaltság végén töltöttkáposzta, 
hurka, kolbász várta a munkában 
résztvevőket, no és persze kósto-
lót is kaptak a disznóságokból. 

A böllérnek kiemelt szerep ju-
tott. Eredetileg hentes szakmá-
val rendelkezők űzték ezt a tu-
dományt, de sokan az elődöktől 
tanulták meg a sertésbontást és 
feldolgozást.

János (40) ma is eljár disznóvá-
gásokra, és mint mondja, ő még 
lelkesedésből lett böllér. Kotnye-

les gyerekként már nagyon korán 
közelről figyelte az eseményt, 
nagyapjától leste el a fogásokat. 
Később a hentes szakmát is ezért 
választotta. Ő fellendülőben látja 
ismét ezt a hagyományt, szerin-
te manapság újra reneszánszát 
éli. Véleménye szerint az embe-
rek 10-20 év kihagyás után újra a 
régi ízekre vágynak, a régi, bevált 
szokások felé fordulnak, félnek az 
ipari adalékanyagoktól, vagy csak 
egészen egyszerűen újra át akar-
ják élni ezt az élményt. A környe-
ző településeken kívül Kiskunfél-
egyházán is szép számban akad 
munkája.

Rózsa Pál igazgató a böllérke-
dést, mint bizalmi állást említi, 
hiszen beengedték az emberek 
a házukba a szakembert és ezt 
akárkivel nem tették meg. Amikor 
a mezgések megálmodták a hagyo-
mányos disznótor városi bemuta-
tását, több szempont is vezérelte 
őket. Egyrészt a régi ízek feleleve-
nítése, ugyanis az országban egye-
dülállóan olyan húsüzemmel ren-
delkeznek, ahol még henteseket 
képeznek, és a teljes vertikumot 
tudják oktatni. Ennek van jövő-
je, amit rengeteg díj és elismerés 

bizonyít. Az iskola tagja a Manga-
licatenyésztők Országos Egyesüle-
tének, a saját maguk által hizlalt, 
a tangazdaság 210 hektár földjén 
termesztett és a diákok által ke-
vert és darált takarmányon nevel-

kedett állatok feldolgozása során 
nem használnak adalékanyagot és 
tartósítószert.

A városközponti disznóvágás 
helyszínén az érdeklődők a manga-
licasertés perzselésének, tisztítá-
sának, darabolásának és feldol-
gozásának folyamatát láthatják. 
Aki szeretné, egy jó hagymás vér 
elfogyasztásával is elmélyedhet a 
hagyományokban. Rózsa Pál azt 
is nagyon fontosnak tartja, hogy a 
gyerekek lássák, milyen folyamat 
eredményeként kerül az asztalra 
a hús.

Aki pedig lemarad a szombati 
eseményről, mindenféle finomsá-
got megtalál a Mezgé Húsboltban 
Kiskunfélegyházán, a Mártírok 
útja 2. szám alatt. A füstölt áru: 
mangalicaszalonna, disznósajt 
mellett kapható hurka, kolbász, 
tepertő, zsír, sertés tőkehúsok, 
marhahús. Érdemes megkóstolni 
az iskola díjnyertes termékeit is: 
a szárazkolbászt, valamint a disz-
nósajtot. A zöldség-gyümölcs fel-
dolgozó tanüzem 100 százalékos 
ivólevei (alma, alma-cékla, szőlő) 
valamint aszalt alma, cékla, pa-
radicsom is kapható az üzletben. 
Friss árakról a mezge.hu oldalon 
tájékozódhatnak.

Fotó: Szekeres Béla
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A 2018/19-es tanévi diákolimpia legeredményesebb iskolája lett 
általános iskolai kategóriában a Kiskunfélegyházi József Attila 
Általános Iskola. A díjat január 22-én adták át a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia székházában. 

Ez a példátlan siker a diákolimpia 
programban és a tanulók felkészí-
tésében résztvevő testnevelő taná-
rok közös munkájának eredménye, 
illetve a nagyon tehetséges félegy-
házi diákoknak köszönhető, akik 
több sportágban országos döntők-
ben értek el kimagasló eredményt. 
Az iskola mind a négy testnevelő 
pedagógusa egykori józsefes ta-
nulóként járult hozzá a sikerhez, 
ezzel tovább vitték azt a szellemi-
séget, amelyet a versenyeztetés-
ben már évtizedek óta képvisel az 
intézmény. Minderről Wolnerné 
Vidéki Szilvia, a Kiskunfélegyházi 
József Attila Általános Iskola in-
tézményvezetője számolt be.

A sajtótájékoztatón az intéz-
ményvezető mellett a diákokat fel-
készítő testnevelők, Dinnyés-Kis 
Zsuzsanna, Kurucz Kornélia, 
Rekedt-Nagy Zoltán és Nádas-
di Péter is elmondták tapaszta-
lataikat. Wolnerné Vidéki Szilvia 
kihangsúlyozta, az eredményt a 
Kiskunfélegyházi József Attila Ál-
talános Iskola és a Platán Utcai 

Tagintézménye közösen érte el. Az 
eredményességi mutatóban az or-
szágos diákolimpiai döntő legjobb 
nyolc helyezettjét nézték, ez alap-
ján nyerték el a címet. Dinnyés-Kis 
Zsuzsanna intézményvezető-he-
lyettesként, testnevelőként illetve 
a diáksport bizottság kiskunfél-
egyházi körzetének elnökhelyet-
teseként vesz részt a munkában. 
Többek között a diákolimpiai ver-
senyeket koordinálja. Ebből adódó-
an a gyermekek közös felkészítését 
és a testnevelők együttműködé-
sét emelte ki. A legtehetségesebb 
gyermekek kiválasztása már az 1. 
osztályban elkezdődik, amit köve-
tően fokozatosan megismerkednek 
a sportágakkal, ki-ki tehetségéhez 
illően – mondta el Kurucz Kornélia.

A folyamatos felkészülésnek és 
a tudatos, következetes munkának 
köszönhetően az évek során egyre 
jobb eredményeket értek el a diá-
kok, akik közül a legeredményeseb-
bek Rekedt-Nagy Zoltán tanítványai 
voltak. A legjobbak 3. osztályos ko-
ruk óta készültek közösen és elbal-

lagó 8. osztályos tanulóként koro-
názták meg teljesítményüket több 
országos bajnoki címmel.

A Kiskunfélegyházi József Attila 
Általános Iskola és a Platán Utcai 
Tagintézménye 9 csapattal szer-
zett országos diákolimpiai bajnoki 
címet atlétikában. Ötöt még ősszel 
gyűjtöttek be az Ügyességi és Vál-
tófutó Csapatbajnokságon. (súly-
lökés, távolugrás, kislabdahajítás, 
10x200m váltófutás). Tavasszal 
a pályabajnokságon további 4 
bajnoki címet nyertek, ekkor lett 
aranyérmes a fiú és leány négy- 
és öttusa csapat. Emellett egyéni 

országos diákolimpiai bajnokot is 
avattak fiú és leány súlylökésben.

A lány öttusa csapat többek kö-
zött megdöntötte a diákolimpiai 
csúcsot, illetve 

Kovács Richárd a súlylökés csú-
csát javította meg 17,33 méterrel.

A lányok közül Retkes Réka 
sokszoros diákolimpiai és magyar 
bajnokként 4 aranyat nyert csapat-
ban, illetve egy egyéni címet orszá-
gos súlylökésben.

A Siber-lányok közül Siber Gló-
ria 4 csapatban lett országos első, 
illetve egyéniben megnyerte az öt-
tusa számot. Testvére, Siber Szófia 
ugyancsak négyszeres országos di-
ákolimpiai bajnok lett csapatban.

A diákolimpiára a Platán utcai ta-
gintézményből Nádasdi Péter 2016 
óta készíti fel a tanulókat. Az iskolá-
ból Preisz Csabát emelte ki, aki négy 
diákolimpiai címet nyert csapatban. 
Mellette Palásti Enikő tornában ért 
el kimagasló eredményeket.

A diákolimpiai bajnokok és test-
nevelőik január 31-én ünnepélyes 
díjátadó gálán vettek részt Kecske-
méten, a megyeházán, ahol közö-
sen ünnepelték meg a sikert.

Idén huszadik alkalommal ren-
dezték meg Korondon a Lőrincz 
Márton Emlékversenyt. A megnyi-
tón Katona Mihály, a település 
polgármestere hangoztatta, hogy 
az 1936-os berlini olimpián arany-
érmes Lőrincz Márton példás 
örökséget hagyott és ezt a példát 
továbbviszik a székelyföldi utódok. 

Húsz év alatt rangos nemzetkö-
zi sporteseménnyé nőtte ki magát 
a rendezvény és ehhez a Hargita 
megyei Tanács és Korond vezetése 
is jelentős támogatást nyújtott és 
ezután is várják a sportoló fiatalo-
kat. Kiskunfélegyháza város veze-
tése nevében Szabó József önkor-
mányzati képviselő köszöntötte a 
jeles alkalomból egybegyűlteket, 

és mint az egyesület edzője fele-
levenítette, hogy két évtizede egy 
testérvárosi találkozó alkalmával 
ismerte meg a korondi birkózókat.

 A birkózók mellett a sakkozók 
is hasonló sportbaráti kapcsolatot 
építettek ki, amely nem jött volna 

létre, ha nincsenek a sportágaik 
iránt elkötelezett vezetők. A két 
sportszakosztály korondi irányító-
jának, a sakkozó Szente Kálmán-
nak, a birkózó edző Józsa Gábor-
nak és az egyesület alelnökének, 
Balázs Imrének Szabó József 

átadta Csányi József polgármes-
ter és alpolgármesterei Elismerő 
Oklevelét. 

A verseny remekül sikerült a 
félegyháziaknak, ahol 4 ország, 
23 egyesület 250 versenyzője vett 
reszt. A Kiskunfélegyházi Birkózó 
SE majdnem az összes súly- és 
korcsoportban képviseltette ma-
gát. A kiutazott 17 versenyzőnk 
közül 12 éremmel tért haza. Hi-
deg Balázs az egyik legnépesebb 
csoportban utasított mindenkit 
maga mögé, így az aranyérem mel-
lett a legjobb külhoni versenyzőnek 
járó serleget is magával hozhatta. 
A Kiskunfélegyházi Birkózó Spor-
tegyesület a kiváló eredményeknek 
köszönhetően a házigazda korondi 
csapat mögött másodikként vég-
zett összesítésben. A csapat edzői: 
Ván Jenő, Szabó József, Kelemen 
András és Polyák Dániel. 

Kupadöntőben az Astra
Nyolcadik alkalommal harcolta ki 
a Final Fourt, így megvédheti cí-
mét a női futsal Magyar Kupában 
az Astra Kiskunfélegyházi Bulls. A 
négyes döntőhöz a Hajdúböször-
mény együttesén át vezetett az út. 
Az első mérkőzésen 1-1-es dön-
tetlen született, az Üllőn megren-
dezett február 2-i visszavágón az 
Astra 4-0-ra győzött. Emellett az 
is eldőlt, hogy a Budaörs, illetve a 
Szekszárd is ott lesz a fináléban. A 

négyes döntőt február 22-én és 23-
án Szombathelyen rendezik meg. 

Női Futsal Magyar Kupa 
3. ford., 02. 02. Második 
mérkőzés:

Astra Kiskunfélegyházi 
Bulls – Hajdúböszörményi TE 
4-0 (2-0)

Gólszerzők: Ganczer Hajnalka 
16. p., Szennai Adrienn 17. p., 
Varga Adél 23. p., Mátyás No-
émi 38. p.

Töretlen korondi sportbarátság

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Történelmi diákolimpiai siker
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Félegyházán 1892-ben három 
artézi kút épült. Az első az Egy-
ház-téren, a második a Kecske-
méti utcában, a harmadik pedig 
a gőzmalom udvarán. Egyiküket 
Czigler Győző építész, műegye-
temi tanár, a kor elismert szak-
tekintélye tervezte.

Az 1850-ben, Aradon született 
Czigler Budapesten működtetett 
sikeres irodát. Fő művei közé tar-
tozik a fővárosban a Saxlehner-pa-
lota, a Kereskedelmi Akadémia és a 
Központi Statisztikai Hivatal. Döntő 
részben neoreneszánsz stílusban 
tervezett, amelyet alkotója 1890-től 
neobarokk, majd bécsi szecessziós 
hatásokkal ötvözött.

Czigler többször dolgozott Fél-
egyházának. 1891-ben készített 
rajzokat egy leányiskolához, vala-
mint szakvéleményt és költségve-
tést a Szent István Templom javí-
tásához. A kút az egyetlen ismert 
műve a városban, ami eljutott a 
rajzasztaltól a megvalósításig. Ez 
a levéltári iratanyag, a sajtó, illetve 

egy Roykó Biri-féle képeslap szerint 
az Egyház-térivel azonosítható.

A kutat 1892 tavaszán kezdte 
fúrni Majláth Imre kisteleki vál-
lalkozó, június 18-áig 250,5 méter 
mélyre jutott. Bár ekkor még nem 

állt a díszes, medencés, kőoszlopos 
felépítmény, a feltörő, 19,5 Celsi-
us fokos vizet a lakosság örömmel 
fogyasztotta. Zámbó Géza polgár-
mester szeptemberben felkérte 
Cziglert az építészeti rész megter-

vezésére, és közzétették az „árlej-
tési hirdetményt”. Az 1892 októbe-
rében készült rajzokat az építészen 
kívül a kivitelezésért felelős Dansz-
ky Mihály építőmester írta alá. A 
kút a következő év folyamán elké-
szült, de a felülvizsgálat és a terv-
től való eltérések indokolta javítás, 
illetve az ebből eredő pereskedés 
miatt a végleges átadás csak 1898-
ban történt meg.

A század elején a kút egyre keve-
sebb vizet adott. Szakszerűtlen be-
avatkozások csak rontottak az álla-
potán: 1903 áprilisában beletört 
a vállalkozó fúrója. Júliusban már 
egy új kutat terveztek a régi mellé. 
Ez lett a Borbényi-kút, amit a köz-
nyelv a szomszédos üzlet tulajdo-
nosa után nevezett el. Az 1920-as 
évekre azonban már ez is alig adott 
vizet.

Mivel 1965-ben megnyílt a víz-
mű, a kutak jelentőségüket vesztet-
ték, és az Egyház-tér egykori vízfor-
rásait hamarosan elbontották.

 Tóth Enikő
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L Czigler Győző építész kútja

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),

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

Zakar Anita (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.

Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.

Felelős vezető: 
Szabady Balázs műszaki igazgató.

Hirdetés

Fantasztikus farsangi leárazás!
FARSANGI NOTEBOOKOK-AJÁNLATUNK:
Dell Inspiron 3584: Core-i3  7020U, 4 GB mem., 1 TB HDD, webcam,  
15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.                Br. ár: 127.990 Ft
Acer A315-33: Intel N3060, 4 GB mem., 500 GB HDD, webcam, 
15,6”-os kijelző, 24 hónap gar. Br. ár: 76.990 Ft
FARSANGI SSD ÁRAINK: (KÉSZLET EREJÉIG!)
120 GB-os A-DATA/Kingston SSD 3 év garanciával: 9.990 Ft-tól!
240 GB-os A-DATA/Kingston SSD 3 év garanciával: 14.990 Ft-tól!
480 GB-os Kingston SSD 3 év garanciával: 24.990 Ft-tól!
 
Számítógép és Notebook Gyorsszerviz!

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.  Ditta: 2,5 éves, fekete, keverék 
szuka
2.  Duke: 9 éves, fehér, kuvasz kan
3.  Gitta: 2,5 éves, fekete-barna, 
keverék szuka
4.  Ozzy: 5 éves, vörös, 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

ÚJSZÜLÖTTEK: Kis Regina Rozália 
(anyja neve: Gondi Erzsébet), Gyulai 
Hanna (Mihály Csilla), Tóth Hanna Zoé 
(Fodor Anett), Papp Marcell (Varga Or-
solya), Katona Kenéz (Lippai Melinda), 
Vida Hanna (Ajtai Beáta Alexandra), Pi-
roska Tina Szilvia (Rostás Irma), Trsz-
tyinszki Gábor (Tóth Hajnalka), Soós 
Rella (Gondi Katalin), Hajdú Jázmin Lili 
(Hamar Henrietta), Patyi Gréta (Tóth Il-
dikó), Pötyő Dániel (Szabó Anita), Sza-
bó Liliána (Sárkány Mária)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Tóth Ad-
rienn – Ürmös Krisztián, Nánási Brigit-
ta – Pető Károly, Várkonyi Cintia – Gá-
csi-Varga Zsolt István 

MEGHALTAK: Pardély Tamás, Fábián 
László, Csányi Mihály, Berta Sándorné 
Juhász Ilona, Dobó Endre Imre, Forn-
tron Béláné Konkoly Julianna, Peregi 
József, Solymosi Sándor, Szabóné Tóth 
Mária Margit, Báthori Csaba, Gulyás 
Mihályné Varga Ilona, Bodor Ferencné 
Vakulya Rozália, Kovács Sándor – Kis-
kunfélegyháza, Major Józsefné Fekete 
Mária, Ulrich Rudolf, Kovács József-
né Borsos Terézia, Tarjányi Istvánné 
Válik Mária Terézia – Kecskemét, Túri 
Istvánné Hegedűs Etelka, Tóth István-
né Kovács Mária – Kiskunmajsa, Cseh 
Lászlóné Mócza Etelka – Szentkirály, 
Fekete Józsefné – Kunszállás, Baranyi 
Dezsőné Taták Julianna – Fülöpjakab, 
Mihály Lajosné Kurucz Ilona – Pálmo-
nostora, Kovács Sándorné Kovács Ilo-
na – Nagykőrös

Anyakönyvi hírek

Jó hangulatú alkotói hétvégét tartott a Holló László Képzőművész Kör a napokban a Borsihalmi 
Művésztelepen. A több mint húsz alkotó – az ország különböző tájairól – három napon keresz-
tül ismerkedett a művészeti technikákkal, a festéssel, grafikával, a nyomtatással a köri tagok 
segítségével. Az itt született alkotások közül sok a művésztelep falait díszíti a későbbiekben.


