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Nagyon hálás vagyok a munká-
mért, ami lehetővé teszi, hogy 
olyan területekre, olyan hiva-
tásokba és sorsokba pillant-
sak bele, amire másképp nem 
nyílna lehetőségem. Ez vezé-
relt akkor is, amikor a helyi 
Tanyagondnoki Szolgálat mun-
katársai mellé szegődtünk egy 
munkanapra.

Gálig Erzsébet intézményvezető 
és Pintérné Ibolya szakmai ve-
zető nagyon készségesek voltak, 
gyorsan lehetőséget kaptunk fotós 
kollégámmal, hogy részt vegyünk 
egy átlagos túrán. Egy szerdai na-
pon, reggel 6 órakor Fekete Ju-
dit tanyagondnok vár bennünket. 
Gyermekekért indulunk, akiket a 
szolgálat juttat el minden nap isko-
lába. Judit nagyon jól ismeri őket, 
hiszen évek óta minden hétköznap 
találkozik velük. Elmeséli, hogy 
szándékosan nem szól a rádió az 
autóban, így végig lehet beszél-
getni az utat. Nagyon bizalmas vi-
szony alakult ki közöttük. Vélemé-
nye szerint nagyon tisztelettudóak 
a tanyasi gyerekek.

Még sötét van, amikor Bettit és 
Zsoltit felvesszük. Elmesélik, hogy 
fél hatkor kelnek minden nap.

Egy másik bekötőút, másik ta-
nya. Rami és Kamilla érkezik az 
autóba. Kamilla még ovis és gyor-
san megismerkedünk a kutyái ne-
vével is: Pumukli, Porszívó, Picúr 
és Paci. (Gyorsan ette a húst, azért 
lett Porszívó a kutya neve.) Van 
még otthon nyuszi, táncoló egér, ló 

és szamár is. A jószágok etetése a 
gyermekek feladata is, minden nap 
szükséges otthon segíteni. Jutka, a 
tanyagondnok szerint nagyon okos 
gyermekek, büszkén meséli, hogy 
Betti gyönyörűen énekel, Zsolti 

szaxofonon játszik, Kamilla nagyon 
hosszú verset tud és Ramit érdekli 
a boksz és a kosárlabda.

Kérdésemre elmondják, hogy 
nagyon szeretnek tanyán lakni, de 
Kamillán kívül mindegyikük leszö-

gezi, felnőttként városban szeretne 
élni. Még háromnegyed hét sincs, a 
gyerekekkel megérkezünk az isko-
lába. Ezek után Erzsike nénihez 
indulunk, de előtte még bevásáro-
lunk neki. 

Sírtunk és nevettünk is – rendhagyó 
kirándulás a tanyagondnokokkal

Folytatás a 2. oldalon!
Fotó: Fantoly M

árton
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Mosópor, kenyér, kávé, tej, kifli 
valamint a „szokásos” szerepel 
a bevásárló listán. Jutka gondol-
kodás nélkül tudja, mit jelent ez, 
hiszen évek óta vásárolja Erzsike 
néninek a „szokásost”.

– A tanyasi ember nagyon okos. 
Előrelát, spájzol – teszi hozzá.

A tanyagondnokság nagyon ösz-
szetett feladat. Pszichológus ő, 
szociális munkás, rendezvényszer-
vező, logisztikus, ápoló, egy kicsit 
orvos is, vigasztaló és társalkodó. 
Ezt szűröm le és még 8 óra sincs. 
Jutka elmeséli, hogy nagyon figyel-
mesnek kell lennie, ha valakinek 
cipőre, ruhára van szüksége. Volt 
olyan, hogy tányérok vagy egy tás-
ka hiányzott. Ő figyelt és megol-
dotta. A Karitász és a Máltai Sze-
retetszolgálat Kiskunfélegyházán 
nagy segítséget nyújt nekik.

Megérkezünk Erzsike nénihez. 
Zokogva meséli Jutkának, hogy hét-
főn elpusztult imádott kutyája. Vele 
volt éjjel, nappal, együtt mentek 
mindenhová, amikor még Erzsike 
néni bírt kerékpározni, a kutyus 
mutatta neki az utat, ha nagy köd 
volt. Aznap is együtt reggeliztek, 
finom falatokat kapott a jószág és 
Erzsike néni figyelmeztette, hogy 
nemsokára indulnak ki az udvarra. 
Erre már nem került sor. Idős ku-
tyus volt. Egyszerűen csak elaludt. 

Bevallom Önöknek, hogy elérzé-
kenyültem. Jutka szemén látom, 
hogy ő is megkönnyezte a kutyust.

Visszatérünk a központba, itt 
átszállunk egy másik kisbuszba, a 
délelőtt további részét egy másik 
körzetben, Serfőző Istvánné Bet-
tivel töltjük. Betti 11 éve dolgozik 
tanyagondnokként, az ő területe a 
XII., XIII. körzet. Itt többnyire idő-
sek laknak. Heti bevásárlást intéz a 
gondozottaknak, szakrendelésekre 
fuvarozza őket, gázpalackot cserél, 
takarmányt vesz. Gyógyszert írat, 
kivált, problémákat, feladatokat 
old meg. Mutat egy listát, amelyen 
vezeti, hogy kinek milyen támoga-
tást igényel, intéz: lakásfenntartási 

támogatás, települési támogatás, 
méltányossági nyugdíjemelés, 
gyógyszertámogatás, fogyatékos-
sági támogatás, gyermekvédelmi 
kedvezmény, közgyógyellátási iga-
zolvány, ápolási díj, özvegyi nyugdíj 
és időskorúak járadéka. Ezekről 
javarészt nem is lenne ismeretük a 
tanyagondnokok nélkül.

Arra is volt már példa, hogy Betti 
életet mentett. Ezt már Lucka néni 
meséli, akihez elsőként érkezünk. 
– A pajzsmirigyemmel volt nagyon 
nagy baj. Bettikém a megmentőm 
és Tóth főorvos úr. Senki nem vette 
észre, hogy nincs rendben valami. 
Nagyon gyenge voltam. Estem-kel-
tem. Bettikém vitt be az orvoshoz, 
ahol kértem, hogy adjanak valami 
erősítő injekciót. Később már a 
patikában találkoztuk a főorvos 
úrral, aki azonnal megállapította, 
hogy segítség kell, hiszen leállt a 
pajzsmirigyem. Ennek már 6 éve. 
Azóta is gyógyszert kell szednem 
rá – emlékszik vissza Lucka néni, 
aki nőnapon tölti be a 82-dik élet-
évét. Elmeséli, hogy édesapja oda-
veszett a háborúban, 1943. január 

18-án, a Don-kanyarban. Vele, ha-
lála előtt Kecskeméten találkoztak, 
ahová Lucka néni édesanyjával 
gyalog ment. 5 évesen látta őt 
utoljára.

Megint sírok. Tudtam, hogy ez 
már ilyen nap lesz… Betti vér-
nyomást és vércukrot mér, az ér-
tékeket jegyzi, és már megyünk is 
tovább.

Dodi nénihez érkezünk, aki az 
édesanyja Dodo nevű nagynénje 
után kapta becenevét. Nagyon ke-
vesen tudják, hogy az eredeti neve 
Julianna. 

– Nagyon jó, hogy van a Tanya-
gondnoki Szolgálat – mondja Dodi 
néni. 

– Mindennel ellátnak, amit csak 
kérek. Betti mindent elintéz, ő már 
szinte családtag, több mint 10 éve 
nagyon nagy segítség. Minden na-
gyon jó, csak a nyugdíj lenne egy 
kicsit több – teszi hozzá.

38 ezer forint özvegyi nyugdíjból 
kell megélnie, amit egy kis kerti 
tevékenységgel egészít ki. Papri-
kát termel, amit aztán értékesít 
Vecsésre. Amíg a férje élt és ereje 

teljében volt, több hold paprikával 
foglalkoztak.

Folytatjuk utunkat, Pannika néni 
tanyája a következő állomásunk. 
Kérdésemre könnyek között el-
mondja, hogy 10 éve jár hozzá 
Betti, meg van elégedve a szolgá-
lattal, nagyon sok segítséget kap. 
Mindkét térde műtött, protézise 
van, a lábadozás ideje alatt is nél-
külözhetetlen volt a tanyagondnoki 
segítség. Ma már jól van, botra tá-
maszkodva a kis kertjét is gondoz-
ni tudja.

Lassan eltelik a délelőtt, in-
dulunk vissza a városba. Úgy 
érzem, nagyon sok mindennel 
gazdagodtam. Láttam türelmet, 
bizalmat, szeretetet, empátiát, 
elhivatottságot, békét és segíte-
ni akarást. Nem láttam stresszt, 
dühöt, okoskodást, keserűséget, 
elégedetlenséget. 

Ha felnövök a feladathoz, tanya-
gondnok szeretnék lenni. Addig 
csak kifejezni tudom tiszteletem. 
Az ilyen túrákat pedig receptre ír-
nám fel néhány embernek…

 Zakar Anita

Tisztelgés, kiadvánnyal
Félegyházi művészek nyomában 
címmel jelent meg az a városi 
kiadvány, amely Kiskunfélegy-
háza jeles képzőművészei: Holló 
László, Szántó Piroska, Mo-
rell Mihály, Kovács Ferenc, 
Kolozsvári Sándor, Dulity 
Tibor, Móczár Károly, Fara-
gó József, Bodor Miklós mű-
vészek, valamint a Holló László 
Képzőművész Kör munkásságát 

mutatja be röviden. Rosta Fe-
renc alpolgármester szerint régi 
adósságát törleszti ezzel Kis-
kunfélegyháza. Ugyanis keveset 
tudunk azokról a művészeinkről, 
akikre méltón büszkék lehetünk. 
A bemutatott művészek közös 
jellemzője, hogy szülőhelyük 
komoly indíttatást adott mun-
kásságukhoz, hiszen ideköti őket 
ifjúságuk, az alföldi táj.

Kiskunfélegyháza 
az Utazás Kiállításon
Február 27-étől március 1-jéig 
ismét Utazás Kiállítás a Hung-
expon. Bács-Kiskun megye ön-
álló standon, 11 társkiállítóval 
együtt jelenik meg. Kiskunfél-
egyháza Város Önkormányzata 
az A pavilon 307 A standjánál 
található meg a rendezvény ide-
je alatt. Olasz Anitától, a Tou-

rinform Iroda vezetőjétől meg-
tudtuk, hogy a félegyházi csapat 
négy napon keresztül jelen lesz 
a kiállításon. Elsősorban olyan 
érdeklődőket, cégeket várnak, 
akik utazással foglalkoznak, uta-
kat szerveznek, nekik szeretnék 
ajánlani Kiskunfélegyházát, mint 
kirándulási célpontot.

Folytatás az 1. oldalról!
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Virágbontás előtt a Szent János-téri magnóliafák

A kiskunfélegyházi polgármeste-
ri hivatal tájékoztatja a lakossá-
got, hogy gallyazási munkálatokat 
végez az NKM Áramhálózati Kft. 
megbízásából a Zöldfelület Keze-
lő Kertészeti Kft. a nagy-, közép-, 
és kisfeszültségű szabadvezetéki 
hálózatok nyomvonalai mentén. 
Ennek során eltávolítanak minden, 

a hálózatok biztonsági övezetébe 
nőtt fát vagy egyéb növényzetet. 
A munkavégzés február 25-én 
elkezdődött.

A gallyazást a villamosművek, 
valamint a termelői, magán- és 
közvetlen vezetékek biztonsági 
övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) 
NGM rendelet szabályozza. A 
levágott ágakat, gallyakat a te-
lepülések belterületéről 5 mun-
kanapon belül elszállítják, a 
külterületeken a munkavégzés 
helyszínén maradnak.

Kevés maskarás, de annál több 
érdeklődő vonult végig Félegy-
házán, a Kossuth utcán a város-
házától a sportcsarnokig, hogy 
közösen űzzék el a telet február 
22-én. A menetet a Langaléta 
Garabonciások vezették, őket kí-
sérték a Padkaporos Táncegyüt-

tes fiataljai. A „túra” alatt szólt a 
zene, a garabonciások előadással 
szórakoztatták a főutcán össze-
gyűlt közönséget. A sportcsarnok 
mögötti parkolóban pedig tűzre 
dobták a télboszorkát, akit senki 
nem sajnált, hanem közös tánc-
cal ünnepelték eltűntét.

Pályázat sport- és 
civilszervezeteknek 
A kiskunfélegyházi verseny- és 
tömegsport támogatására a vá-
ros 2020-as költségvetésében 
10 millió forint áll rendelkezésre. 
A sportszervezeteknek a támo-
gatáshoz pályázattal juthatnak 
hozzá. A pályázati feltételekről 
január 18-ai ülésén döntött a 
művelődési és szociális bizott-
ság. Határoztak arról is, hogy a 
civilszervezetek működésének 
támogatására is pályázatot ír ki 

a város 10 millió forint összeg-
ben. A pályázat benyújtásához 10 
százalék önerő szükséges. A pá-
lyázatokat papíralapon, a szüksé-
ges adatlapok kitöltésével együtt 
lehet benyújtani a városházán 
Görög Anita oktatási és közmű-
velődési referensnél (I. emelet 
26.). Információ a goroganita@
kiskunfelegyhaza.hu e-mail cí-
men kérhető. Beadási határidő: 
március 16., déli 12 óra.

– A hunyorok, erikák, téli jázminok, hóvirágok és 
krókuszok virágzását követően a Szent János-térre 
telepített fehér virágú liliomfák is hatalmassá nö-
vekedett virágbimbókkal jelzik a tavasz érkeztét. 
Ezek a Japán világos ligeterdeiben, erdőszéleken 
élő, még a lombfakadás előtt pompás virágfelhő-
be öltöző fák mára az egész világot meghódítot-
ták, igazi díszkerti slágernövények. A városháza 
elé telepített 12 hatalmas példány különlegessé-
ge, hogy többtörzsű fának nevelték őket, egészen 
természetes megjelenést kölcsönözve így a kis 
facsoportnak. Az eddigi tapasztalat szerint egyéb-
ként március-áprilisban virágzó fák az idén – vél-
hetően az enyhe tél és a napos télutó hatására 
– láthatóan hetekkel korábban készülnek virágba 
borulni. Érdemes tehát nyitott szemmel járni a 
városközpontban, hogy rácsodálkozhassunk az 
épületek, burkolatok között is megmutatkozó ter-
mészet szépségére – javasolja Nagy Ágnes városi 
főkertész.

Tűzre vetették 
a télboszorkát

Gallyazás

A kommunizmus áldozatai
A kommunizmus áldozataira emlé-
kezve a városi könyvtárban avatták 
fel Tormay Cécile emléktábláját, 
február 25-én. A dombormű elhe-
lyezését Dinnyés Gyula kezdemé-
nyezte és támogatta anyagiakkal. 
Józsa Gábor alkotásának mészkő 
alapját Bozóki István készítette. Az 
alkotást a támogató Dinnyés Gyula 
és Rosta Ferenc alpolgármester 

leplezték le. Ezt követően a városhá-
za dísztermében dr. Bodnár Zalán, 
a Károli Gáspár Egyetem docense 
tartott előadást középiskolásoknak 
„Gulag Gupvi – magyarok a szov-
jet lágerbirodalomban” címmel. Az 
előadás után a megemlékezők a 
vasútállomás előtti Návay-emlék-
műnél koszorúzással hajtottak főt 
az áldozatok emléke előtt.  
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Gyógyulj 
Panka!
Több mint félmillió forint, egé-
szen pontosan 581.400 fo-
rint gyűlt össze Csányi Panka 
gyógyulására a Bugaci Tanya-
színház, a Móra Ferenc Műve-
lődési Központ és a közönség 
jóvoltából.

A Végjáték című darabot két egy-
mást követő napon, zsúfolásig 
megtelt színházteremben mutatta 
be a Bugaci Tanyaszínház. Bár a 
társulat amatőr, lelkesedésük és 
alázatuk profikat megszégyenítő. 
A jótékonysági előadáson sodró 
lendületű, vicces darabot adtak 
elő, amely egy színházi társulat 
életébe engedett betekintést. Kü-
lönböző szemszögből mutatták 
meg a próbák és az előadás han-
gulatát, komikumát és sokszor 
bonyodalmait. A február 16-i fellé-

pést követően átadták Csányi Pan-
ka édesapjának az előadások alatt 
összegyűlt pénzösszeget, amellyel 
a leukémiával diagnosztizált kis-
lány gyógyulásához járultak hozzá.

Csányi László, az édesapa, há-
lás szívvel mondott köszönetet és 
elmondta, hogy Panka jól van, türe-

lemmel viseli a kezeléseket, és már 
donor is van. A további kezelést a 
Szent László Kórházban kapja meg.

Tóth Mariann, a Bugaci Tanya-
színház vezetője, rendezője ezúton 
is hálásan köszöni Félegyházának, 
és a környékbeli településekről 
érkezett vendégeknek is, hogy el-

jöttek a hétvégi előadásokra és a 
pénztárcájukhoz mérten adomá-
nyokkal segítették a rászoruló csa-
ládot. Elmondta, hogy már készül-
nek a következő évad darabjával. 
A népies, pikáns komédiát június-
ban, a Bugaci Falunap keretében 
láthat először a közönség.

A malmok őrölnek,  
az utak összekötnek
A Malmok útja című projekt záró 
rendezvényét tartották meg feb-
ruár 13-án a Kiskun Múzeumban. 
A megjelent szerb és magyar ven-
dégeket Mészáros Márta igazgató 
köszöntötte, aki elmondta, hogy a 
közös program Magyarország és 
Szerbia határán átnyúló tematikus 
útvonal megvalósítását tűzte ki 
célul, amely e tágas alföldi vidék 
malmait szeretné bemutatni és 
megismertetni. Az útvonal felöleli 
Kiskunfélegyháza, az Ópusztasze-
ri Nemzeti Történeti Emlékpark, 
Hódmezővásárhely és Orom meg-
őrzött épített örökségét.

– A népi, ipartörténeti építmé-
nyek megóvása és látogathatóvá té-
tele fontos része volt a programnak. 

Az útvonalra felfűzött malmok meg-
mutatják a táj lakóinak életmódját, 
körülményekhez való alkalmazko-
dó készségét és találékonyságát, 
az általuk alkalmazott technikai 
sokszínűség megismertetésével. A 
malmok azonban nemcsak épüle-
tek, hanem találkozási pontok és 
közösségi helyek is voltak.

A Malmok útját végigjárva az 
„úton járó” elé tárulnak e vidék 
kulturális kincsei, természeti érté-
kei és épített öröksége is. A műem-
lék malmok védelme és megőrzése 
mellett, az általunk ismert tudás 
átadásában, valamint a turizmus-
ban betöltött helyüknek és szere-
püknek érdekében is szólunk – tet-
te hozzá Mészáros Márta.

Meizl Ottó  
a Bamako-ralin 

A félegyházi Meizl Ottó hazánk 
egyik legismertebb színésznő-
jével, a Kossuth-díjas Oszvald 
Marikával közösen indul a 
Budapest -Bamako sivatagi ralin, 
amelynek kalandos teljesítése 
után épen, egészségesen, és 
élményekkel feltöltve érkeztek 
haza. Ottó pár éves tapasztalata 
alapján ezt a megmérettetést az 
eddigi legnehezebbnek nevezte. 

Mint fogalmazott, sokszor kel-
lett úttalan utakon autózniuk, 
néhány országban forrongott a 

közélet. Az ott élők ennek elle-
nére barátsággal és nagy szere-
tettel fogadták őket, a gyerekek 
és intézmények (elsősorban az 
iskolák) pedig hálásan fogadták 
a magukkal vitt adományokat.

Ottó már eldöntötte: a követ-
kező futamon is részt vesz, már 
csak azért is, mert a főszer-
vező megajándékozta azzal a 
lehetőséggel, hogy 2022-ben 
ingyen indulhat. Azt is elárulta, 
hogy akkor Mirána lánya lesz az 
útitársa.
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Sokféle tervet, vágyat sze-
retnének valóra váltani a 
félegyháziak 2020-ban is. A 
megkérdezettek legfontosabb 
kívánsága az egészség és az 
összetartó család.

Ottó Józsefné (75): – Nem ter-
vezek túlzottan előre, hiszen egy 
év alatt sok váratlan dolog tör-
ténhet. Érdemes azért előre gon-
dolkodni. Optimista vagyok, igaz, 

nagy kívánságaim már nincsenek. 
A legfontosabb talán az egész-
ségem megőrzése, illetve, hogy 
fűteni, világítani tudjak. A nyug-
díjamból megéljek és magamról 
gondoskodjak.

Bali Szabina (28): – Bizakodva 
tekintek a jövőbe, többek között 
házfelújítás szerepel a terveim 
között. Szeretnék mielőbb beköl-
tözni a saját otthonomba, emel-
lett a vállalkozásomat is fejleszte-

ném, és a tanulásra is hangsúlyt 
fektetek. 

Tarjányi Tibor (21): – Ebben 
az évben fogom letenni a fog-
technikusi gyakornoki vizsgá-
mat. Ha ez meglesz, akkor még 
egy év kell a bizonyítványhoz, 
amivel később munkába állha-
tok. Bizakodva látom a jövőt, 
mindig optimista vagyok. Szerin-
tem a nehézségekkel meg lehet 
birkózni.

Nagy Melinda (39): – Több 
tervem is összegyűlt erre az évre. 
Akadnak persze fontosabbak és 
kevésbé fontosak. Érdemes ilyen-
kor rangsorolni és a legégetőb-
beket megvalósítani. Más kérdés 
persze, hogy sikerül-e vagy sem. 
Nekem a családom az első, a gye-
rekek boldogulását biztosítani. 
Házvásárláson is gondolkodom, 
de ez még nagyon távoli. Meglát-
juk, mit hoz a jövő.

KÖRKÉRDÉS: Mit hoz a jövő?

Férfiak zarándoklata
Minden hónap első péntekjén – így március 6-án is – zarándok-
laton vehetnek részt olyan férfiak, akik egy pici csendre, elvonu-
lásra, imádságra vágynak. 17 órakor az Ótemplomtól indulnak és 
mintegy 14 km gyaloglás után érkeznek Pálosszentkútra.

Érdekes esemény ez egy olyan za-
jos világban, ahol mindenki han-
gosabb akar lenni a másiknál. Itt 
viszont a csend és az elmélyülés 
köré szerveződik a túra, amely-
nek részleteiről Könyves Gábor 
szervezővel beszélgettünk. 

– Milyen gondolat mentén 
született meg ez a hagyomány?

– Évekig terveztük egy jó ba-
rátommal, Kiss Károllyal, hogy 
jó lenne más férfiakkal együtt 
imádkozni és közben zarándo-
kolni. Mivel Petőfiszálláson, a Pá-
los atyák szervezésében minden 
hónap első péntekjén virrasztást 
tartanak, kínálkozott a lehetőég, 
hogy induljunk ide és imádkoz-
zunk a Pálos testvérekkel együtt.

– Csak férfiaknak szól a pén-
teki túra?

– Jelenleg igen, de felmerült a 
hölgyek felé való nyitás lehető-
sége is. Ezt még szeretnénk át-
imádkozni és döntést hozni.

– Mennyire nyitottak ma 
a férfiak az ilyen jellegű 
tevékenységre?

– Akik meg merik tenni az első 

lépést azok nem csalódnak. Sok-
szor ez nem több, mint csendben 
lenni, belülre figyelni. Nekem a 
mindennapjaimban is fontos, hogy 
rendszeresen csendben legyek, a 
gondolataimat rendezni tudjam 
önmagamban és Isten felé.

– Mi történik a 14 kilométe-
ren keresztül?

– Kigyalogolunk a város hatá-
rába, majd megbeszéljük, ki mit 
hozott magával, mit szeretne Is-
ten elé tárni és imát kérni érte. 
Egy rózsafüzér-imádsággal foly-
tatjuk. 20 perc csend következik, 
majd ha van köztünk pap, akkor 
lehetőség van lelki beszélgetésre, 
gyónásra. A csend után mindenki 
beszélget valakivel az út végéig. 
A programjaink nem kötelezőek, 
mindenki maga dönti el, mibe sze-
retne becsatlakozni.

A szervezők szeretettel vár-
nak minden érdeklődőt, további 
információkért hívják a 30/51-
89-006-os telefonszámot, vagy 
keressék Facebook-csoportjukat 
kiskunfélegyházi zarándokok 
néven.

Pénteken Lovasi,  
szombaton blues
Február 21-én, pénteken este 
Lovasi András, az egykori Kispál 
és a Borz valamint a Kiscsillag 
együttesek énekese, zeneszer-
zője állt a Móra Ferenc Műve-
lődési Központ színpadán egy 
szál gitárral.

A közönség pályafutásának má-
sodik, 2019-ben megjelent szóló-
lemezének dalait hallhatta többek 
között. A majdnem 2 órás koncert 
minden perce rendkívül erős hatá-
sú és elgondolkodtató volt.

Szombaton, Kiskunfélegyhá-
zán a bluesé volt a főszerep, a II. 
Forrás Pálinka és Blues Fesztivál 
több helyszínén. Sánta Zoltán, a 

Rocktár rendezvényszervezője el-
mondta, hogy két színpadon – az 
Ágyúban, valamint a Rocktárban – 
összesen nyolc koncertet láthatott a 
közönség. A rendezvényen magyar 
blues zenészek mellett Spanyolor-
szágból is hallhatott előadókat a 
közönség. A Los Peligrossos Gent-
leman zenekarnál a soul és az r’n’b 
vonal is igen meghatározó. Sánta 
Zoltán szerint a közönség minden 
korosztályból érkezett, ugyanis a 
blues olyan műfaj, amely „fertőz fia-
talt és idősebbet is”. Igazából még-
is kellő élettapasztalat birtokában 
élvezhető, így a fesztiválon inkább 
az érettebb korosztály jelenléte volt 
jellemző. Zakar Anita
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A mostani gyerekeknél  
„máshol van a csatlakozó”

– Keressük az új lehetőségeket, pályázatokat, hogy hatékonyab-
ban találhassuk meg a gyerekekkel a hangot. Náluk már máshol 
van a csatlakozó. Lehet, hogy usb-ről, bluetooth-ról vagy wifiről 
működnek. Ahogy annak idején bennünket meg lehetett fogni, 
őket ugyanazokkal a módszerekkel már nehezebben lehet be-
vonzani, elvarázsolni. Ha a magyar művészetoktatásról beszélünk, 
akkor meg kell állapítanunk, hogy annak idején nagyon ki lett ez 
találva. Kodály szerint a hangszer mellé oda kell tenni a zeneelmé-
letet, különben elvérzik a dolog – mondta Kis-Fekete Vilmos, a Kis-
kunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.

Saját bevallása szerint ő is azért 
lett szolfézstanár, mert meg akar-
ta mutatni, hogy lehet ezt úgy 
csinálni, hogy közben a gyerek is 
élvezi. Meggyőződése, hogy kiváló 
pedagógusok kellenek ahhoz, hogy 
fenntartsák a gyerek érdeklődését, 

megtalálják a kapcsolódást a di-
ákkal és ez a művészeti iskolában 
megvalósul.

Az igazgató beszámolt arról 
is, hogy a közelmúltban egy pá-
lyázat keretében tesztiskolaként 
működtek. A szolfézs segédanya-

got a Zeneakadémiával közösen 
készítették egy pályázaton. Egy 
digitális felületről van szó, ahol 
az összes hangszeres tanár és 
egyéb művészetekkel foglalkozó 
pedagógus kérdéssorokat állíthat 
össze, összeválogathat elméleti 
dolgokat, ezeket hanganyagokkal, 
kottapéldákkal támaszthatja alá, 
így egy kicsit átfordítja a gye-
rek nyelvére az egészet. Ennek a 
tesztelésére került sor, amit az 
iskola tanulói nagyon könnyedén 
alkalmaztak. 

A Zeneakadémiával közös mun-
ka – egy 3 éve tartó pályázat – 
eredményeként frissült az iskola 
hangszerparkja, szakmai tovább-

képzéseken vettek részt a pedagó-
gusok, valamint Neszmélyen tábo-
rozhattak 80 gyerekkel, összesen 
három alkalommal.

Programajánlat:
Március 3-án az iskolába járó 

testvérpárok, rokonok állnak ösz-
sze és játszanak a Testvérek Hang-
versenyén, március 14-én, szom-
baton, pedig a művészeti iskola 
tanárai adnak jótékonysági hang-
versenyt a Hidas Frigyes Alapít-
vány javára. Mindkét hangverseny 
17 órakor kezdődik, szeretettel 
várnak mindenkit.

Az emberi civilizáció a klímavédelem tétje 
A Zöld Könyvtári Esték újabb ismeretterjesztő előadását február 
18-án tartották meg a városi könyvtárban Alkalmazkodó mező-
gazdaság a szélsőségek korában címmel. Az előadó Hetesi Zsolt 
fizikus-csillagász betegsége miatt Skype és kivetítő segítségé-
vel osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. A Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem kutató-tanára, biogazdálkodó, a „no till”, szántás 
nélküli talajművelés és direkt vetés egyik hazai apostola a klí-
maváltozás tudományos tényeit tárta a közönség elé. 

Az előadó leszögezte: ha minden 
így marad, és az emberiség nem 

változtat az alapvető tevékenysé-
gi formáin, nagyon hamar összeo-

molhat az emberi civilizáció. Az 
elmúlt kétszáz évben durván egy 
fokkal emelkedett az átlaghőmér-
séklet a Földön. 

Azt láthatjuk, hogy az ember 
a hátsó kertjévé tette az egész 
bolygót, mindenütt a saját keze 
nyoma látszik, és ezzel erőtel-
jesen és kedvezőtlen irányba 
megváltoztatta a Föld termé-
szetes élővilágát. Szólt továb-

bá annak lehetséges következ-
ményeiről, ha a felmelegedés 
következtében a metántelepek 
felszabadulnak. 

A szakember szerint ameny-
nyiben a földi légkörben megkét-
szereződik a metán mennyisége, 
akkor olyan szélsőséges időjá-
rás-változás történik, amelynek 
következtében a társadalom is 
radikálisan átalakul.
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Rendhagyó módon ünnepelték 
meg a farsangot február 15-én, 
szombaton a Kiskunfélegyházi 
Darvas Általános Iskola diákjai. 
A gyerekek délután gyűltek össze 

az iskola főkapuja előtt és onnan 
indultak beöltözve a Petőfi lakó-
telepen. Útjuk az iskola udvarán 
ért véget, ahol minden osztály 
előadhatta saját műsorát.

A félegyházi Batthyány Lajos Álta-
lános Iskolából a fizikaversenyre 4, 
míg a matematikára 7 tanuló neve-
zett be a kecskeméti Katona József 
Gimnázium hagyományos háziver-
senyére. Fizikából a nyolcadikosok 
között Kis Domonkos II., Flóring 
Balázs III. helyezést ért el. Felké-
szítőjük Selyem Erika. Matematika 
tantárgyból a hatodik évfolyamon I. 
lett Oláh-Marcényi Péter, a II. he-
lyet Csenki Ákos érte el. A nyolca-
dikosok közt II. Oláh-Marcényi Ba-

lázs, IV. Kis Domonkos, VI. Flóring 
Balázs tanulók lettek. Felkészítő ta-
nár: Rádiné Petróczi Márta.

Az eredményhirdetésre nyolc-
nyolc főt hívtak be a szervezők. 
Szabó István intézményvezető 
köszöntötte a meghívott gyereke-
ket és felkészítőjüket. Az igazgató 
külön megköszönte, hogy a kis-
kunfélegyházi csapat évek óta el-
fogadja intézményük meghívását 
és izgalmasabbá teszi a verseny 
kimenetelét. 

Lehetne ez is a mottója annak az előadásnak, amelyet Pintér József, 
veszprémi címzetes rendőr főtörzszászlós tartott Félegyháza diákjai 
és pedagógusai számára egy délelőtti és egy délutáni turnusban. A 
február 18-i programot a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság szer-
vezte a város általános és középiskolásai számára. 

Mint azt az előadótól megtudtuk, a 
program ötlete évekkel ezelőtt fo-
galmazódott meg benne, amikor a 
nagyobbik lánya középiskolás lett. 
Szerette volna vele és kortársaival 
megosztani tapasztalatait, hogy 
megóvja őket, és felhívja a figyel-
müket a közlekedés során rájuk 
leselkedő veszélyekre. A munkája 
során számos balesetnél helyszí-
nelt, és sokszor találkozott olyan 
esettel, amikor vétlenek estek ál-
dozatul figyelmetlen sofőröknek, 
vagy a szabályok be nem tartása 
vezetett tragédiához. Pintér József 
elmondta: mindegyik előadására 
elviszi a BALESET feliratú tábláját, 

amelynek betűi egy-egy szabály-
sértést szimbolizálnak. A „B” betű 
a biztonsági öv használatát, az 
„A” az alkoholfogyasztást, az „L” a 
linkséget, az „E” az előzés körül-
ményeinek téves megítélését, az 
„S” a sebességhatárok áthágását, 
az újabb „E” az elalvás lehetőségét 
és, a „T” pedig a telefon figyelem-
megzavaró hatását jelenti. 

És nem maradhat otthon az 
a rongyos farmernadrág sem, 
amely egy személyes érintett-
ségű tragédiából maradt meg. 
Ennek a történetéről az esemény 
végén beszélt a jelenlévő fiata-
loknak, akik megrendülten, néma 

csöndben hallgatták a megrázó 
szavakat.

Józsi – ahogy mindenki hívja – 
mérhetetlen testi és lelkierőt su-
gároz. Személyisége és a bemuta-
tott képanyag – amely egytől egyig 
a munkája kapcsán készült – mé-
lyen hat a jelenlévőkre. Elmondta, 
hogy sok áldozat nevére emlék-
szik, de az emlékezetesek közül is 
az egyik legmaradandóbb annak 
2000-es évek elejéhez kötődő tra-
gédiának az emléke, ahol akkor egy 
két év körüli gyermek szülők nélkül 
maradt. Ez a ma már fiatal felnőtt 
néhány évvel ezelőtt személyesen 
is felkereste egykori megmentőjét. 
Ott, akkor a szabályosan bekötött 
gyermekülésnek volt köszönhe-
tő, hogy az a kisember életben 
maradt, és mindössze egy ragta-
paszra volt szükség sérülésének 
ellátásához. 

A szakember szerint az oktatá-
si intézmények és a szülők sem 
képesek maradéktalanul felké-
szíteni a gyermekeket a meg-
változott közlekedési morálra. 
Ugyanis – mint fogalmazott – a 
jelenkor autói a tegnap útjait ró-
ják, amihez nem mindenki tud 
alkalmazkodni. 

A másfél órás előadás valóságos 
sokként hatott a jelenlévőkre. Ezzel 
elérte célját: azt az erős érzelmi 
kötődést a téma iránt, ami talán 
óvatosabbá, érzékenyebbé teszi a 
fiatalokat a közlekedési szabályok 
betartásában. A program végén 
pedig a farmernadrág történetére 
is fény derült, és egyben arra, hogy 
miként pecsételte meg az előadó 
életét középiskolás korában két 
szobatársának halálos kimenetelű 
közlekedési balesete. A fiatalok 
motorral ütköztek egy teherautó-
val, mindketten megégtek a kiömlő, 
majd lángra kapott benzintől. Az 
egyik fiúról levágott farmernadrág 
a helyszínen maradt, amit Józsi 
magával vitt, megőrizte, és minden 
egyes előadás alkalmával magával 
visz, hogy emlékeztesse fogadalmá-
ra: kliséktől mentes „fakabát” lesz.

Dr. Horváth-Rekedt Gréta 
címzetes rendőr főhadnagy, a Kis-
kunfélegyházi Rendőrkapitányság 
bűnmegelőzési előadója az előa-
dás után elmondta: Félegyházán 
kiemelten fontos feladat a bűn-
megelőzés. Közös összefogással 
– amelynek részesei az önkor-
mányzat, a rendőrség, az iskolák, 
ifjúsági és civil szervezetek – azt 
kívánják elérni, hogy senki ne vál-
jon bűncselekmény áldozatává.

 V. B. 

Téged is hazavárnak!

Batthyánys 
sikerek

Farsangoltak

M
TI – Bodnár Boglárka
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Fúrják az új kutat a strandon

E napokban is javában tart a Félegyházi Termál Parkfürdő terü-
letén az új hidegvizes kút fúrása. Az új kút a fürdő medencéinek 
vízellátását és a Zöld város zöldfelületeinek öntözését teszi le-
hetővé. A kútfúrás okáról és a munkálatok állásáról Kelemen 
József fürdővezetőt kérdeztük.

– Az országos kútkataszterben a 
B-165-ös számot viselő hidegvizes 
kutat 1986-ban fúrták meg abból a 
célból, hogy a fürdő medencéinek 
töltésére és a termálvíz hűtésé-
re használják. 2010-től a kórház 
gyógymedencéinek vizét is ezzel 
a kútvízzel hűtik. Javaslatomra az 
így keletkezett, úgynevezett szür-
kevizet hasznosítják a város zöld-
területeinek öntözéséhez – mond-
ta el a fürdővezető. Tőle tudjuk 
azt is, hogy a kút teljesítménye 
kezdetben 2100 liter/perc volt, 
ami az évek alatt egyre kevesebb 
lett egyrészt a réteg vízadóképes-
ségének csökkenése, másrészt a 
kútszerkezet romlása miatt. 1993-
ban a kútszerkezetet felújították. 
174 és 300 méter között PVC ido-
mokra cserélték az acélcsövezést, 
és a szűrőzést is a PVC idomokra 
szerelt réselt szűrőszerkezet végzi 
azóta. Ekkor már csak 1400 liter/
perc volt a kút csúcsteljesítménye.

A 2014-2015-ös években már 
erőteljesen érzékelhető volt a kút 
fajlagos vízadóképességének csök-
kenése. Emiatt gyakran a hálózati 
vízről kellett pótolni a medencék-
ből hiányzó mennyiséget, ami je-
lentős költségtöbblettel járt. A ka-
merás kútvizsgálat feltárta, hogy a 
szűrőzött szakasz 70 százalékán 
nem volt vízbeáramlás, mivel az 
alsó szűrőszakaszok eltömődtek. 
Ekkor a kút maximális teljesítmé-
nye 260 liter/perc volt. 2016-ban 
a szakemberek javaslatára sava-
zással és kompresszorozással 
felújították a kutat, aminek követ-
keztében 900 liter/perc vízhozam-
ra növekedett a vízadóképessége. 

Azonban két év múlva már ismét 
jelentkeztek a vízhozamproblé-
mák, majd 2019-ben újra. Mindkét 
alkalommal elvégezték a savazás-
sal és kompresszorozással történő 
kúttisztítást, és közben a képvise-
lő-testület döntött egy új kút létre-
hozásáról is. 

A kútfúrás február 17-én meg-
kezdődött, s jelenleg 30 méter 
mélységben tart. A kívánt, 300 mé-
teres mélység elérését követően 
helyezik a szűrőrakatot a furatba, 

megfelelő mélységben elhelyez-
ve a modern, Johnson-szűrőket. 
Várhatóan a nyári időszakban már 
az új kút vizével töltik fel a fürdők 
medencéit.

Szakemberek elmondása szerint 
a korábbi, mára elavult technoló-
giával kialakított rétegvizes kutak 
körülbelül 30 évig életképesek. A 
félegyházi B-165-ös kút jelenleg 
34 éves. 

– A rétegvizes kutat úgy kell el-
képzelni, hogy egy 30-40 centimé-
ter átmérőjű, szakaszosan szűkülő 
cső lenyúlik 300 méterre a talajba 
– magyarázza Kelemen József. – 
Ha nincs vízkitermelés, akkor már 
négy méter mélységben víz talál-
ható a csőben, amikor elindul a 
víz kitermelése, a vízszint süllyed-
ni kezd. Amennyiben a vízelvétel 
gyorsabb, mint a víz utántöltődése, 
a vízszint képes elérni a 41 méter-
re behelyezett búvárszivattyút is. A 
B-165-ös kútnál az volt a problé-
ma, hogy a víz nem tudott beára-
molni a kúttestbe, mivel a szűrők 
az alsó rétegekben eltömődtek. 
Ezt az eltömődést kellett néhány 
alkalommal megtisztítani, amire a 
kompresszorozásos, illetve a sava-
zásos eljárást használják. 

A kúttisztítás költséges eljárás, a 
folyamatosan fennálló kúteltömő-
dés esetén gazdaságilag megtérülő 
beruházás egy új kút fúrása, nem 
beszélve arról, hogy a kúttisztítás 
során a fürdő medencéinek töltésé-
re a drága, hálózati vizet kell hasz-
nálni – emlékeztet a fürdővezető.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Félegyházi Termál Parkfürdő 
területén február 17-én megkezdődtek az új hidegvizes kút megfúrásának 
munkálatai, ami várhatólag március közepéig tart.

A munkálatok enyhe hanghatással járnak, amit a környékben lakók hall-
hatnak. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft.

Hirdetés
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A mechanikus írógéptől az azonnali átutalásig 

Morvai Szilveszter kilenc éve vezeti a félegyházi OTP fiókot, s 
ezzel – ha közvetve is – részese és alakítója számos helyi cég, 
vállalkozás, család pénzügyi döntéseinek. De vajon hogyan látja 
ő az ügyfelek bankolási szokásait, pénzügyi kultúráját, tudatos-
ságát? Egyebek mellett erről is kérdeztük a bankfiók-vezetőt.

– Hogyan és mikor kezdődött 
az OTP-s pályafutása?

– 1980. december 15-én léptem 
be először az OTP, akkor még Or-
szágos Takarékpénztár kapuján, 
azóta a bank munkavállalójaként 
dolgozom. 19 és fél éves voltam 
akkor, később, munka mellett sze-
reztem felsőfokú végzettséget. Az 
első harminc évet Kecskeméten 
töltöttem, különböző beosztások-
ban. 2011. január 1-jén vettem át 
a félegyházi fiókot elődöm, Kis Fe-
renc nyugdíjba vonulása után, aki 
több évtizeden át volt a félegyházi 
pénzügyi élet meghatározó alakja. 
Örömmel vállaltam az új kihívást.

– Mi tartja itt ezen a pályán és 
ennél a cégnél ennyi ideje?

– Sohasem merült fel bennem 
komolyan, hogy elmenjek. A 40 év 
alatt hatalmas változáson ment ke-
resztül az OTP és az egész ország: 
amikor elkezdtem a pályámat, egy-
szintű bankrendszer és egypárt-
rendszer volt, pár évvel később 
alakult ki a kétszintű bankrendszer, 
és megjelentek a kereskedelmi 
bankok. Ami leginkább itt tudott 
tartani, az a szakma folyamatos 
megújulása. Annak idején a legma-
gasabb szintű támogató eszközök a 
mechanikus összeadó és írógépek 
voltak. Fontos mérföldkő volt az 
integrált számlavezetési rendszer 
1995-ös bevezetése, jelen pillanat-
ban pedig a digitalizáció határozza 
meg a mindennapjainkat. Folyama-
tosan alkalmazkodni kell az élet, a 
gazdasági környezet, a jogszabályi 
háttér változásaihoz. A legújabb 
kihívás az azonnali átutalási rend-
szer március 2-i elindulása, ami 

hatalmas változás lesz számunkra, 
és az ügyfelek számára is.

– Hogyan változott ez idő alatt 
az emberek pénzügyi kultúrája?

– Aki a bankszférában a szakmá-
jára hivatásként tekint, az küldeté-
sének tartja az ügyfelek pénzügyi 
kultúrájának folyamatos fejlesz-
tését. Az elmúlt négy évtized alatt 
nagyot léptünk előre. A fiatalok 
egyre nagyobb aránya rendelkezik 
már bankszámlával, sok családban 
előre gondolnak a lakáscélú megta-
karításra, a nyugdíj előtakarékos-
ságra, de ez még egyáltalán nem 
tekinthető általánosnak. A takaré-
kosságra nevelés és a pénzügyi tu-
datosság terén sok még a teendője 
a családoknak és az oktatásnak is. 

– Ön apaként hazavitte a csa-
ládba ezt a szemléletet? 

– Négy gyerekem született, 1986-
ban a legidősebb, az egyetlen fiú, 
és 1997-ben a legkisebb leány. Úgy 
tűnik, hogy ő fog a legközelebb ke-
rülni az én szakmámhoz, jelenleg 
a Budapesti Gazdasági Egyetemen 
pénzügy-számvitel szakon tanul, 
és adótanácsadó szeretne lenni. A 
többiek más területeken dolgoznak. 
Igyekeztem a gyakorlati pénzügyi 
ismereteket a gyermekeim életének 
részévé tenni. Korán rendelkeztek 
bankszámlával, arra kapták a zseb-
pénzüket és nyári munkák alkal-
mával a fizetésüket. Bankkártyával 
tudtak fizetni, és arra ösztönöztem 
őket, hogy nagyobb céljaikra taka-
rítsanak meg a pénzükből. Folya-
matosan tanítottam és biztattam 
őket a digitális csatornák haszná-
latára, az internetes és mobilte-
lefonon keresztüli bankolásra. Én 

nagyon fontosnak tartom, hogy a 
gyerekek a családban találkozzanak 
a költségvetési szemlélettel, és azt 
saját döntéseikben alkalmazzák: 
gondolják végig, hogy milyen bevé-
teleik lehetnek akár zsebpénzből, 
diákmunkából, mit szeretnének 
megvásárolni, és az mennyi idő 
alatt, milyen feltételek mellett le-
hetséges. Ha ezt megtanulják gye-
rekként, sokkal könnyebben tudnak 
majd olyan fontos helyzetekben jó 
pénzügyi döntéseket hozni, mint 
például a lakásvásárlás, építkezés. 

– Milyen manapság a hitelfel-
vételi kedv és a visszafizetési 
morál?

– Jelenleg az ingatlan és a fo-
gyasztási hitelek tekintetében is 
növekedést tapasztalunk. Mi, banki 
alkalmazottak annyit tudunk tenni 
– legyen szó hitelről, vagy befekte-
tésről –, hogy felelős hitelintézet-
ként eljárva felhívjuk az ügyfelek 
figyelmét a kockázatokra. De a dön-
tést mindig az ügyfél hozza meg.

– Milyen szerepet tölt be a fél-
egyházi OTP bankfiók a térség 
életében?

– Vállalkozói ügyfelekkel és 
lakossággal egyaránt foglalko-
zunk, elég komoly hatásuk van a 
félegyházi kistérség pénzügyi és 
gazdasági életére. Sokat változott 
az ügyfélkör, az ügyféligények és 
a környezet is amióta idejöttem. 
Jelenleg négy fiókja van az OTP 
Banknak a városban, és láthatóan 
egyre gyakoribb az elektronikus 
banki termékek és szolgáltatások 
igénybevétele, ezek fejlesztésében 
is élen jár a bank. A rendszervál-
tás óta az OTP az önkormányzat 
számlavezetője, ami számunkra 
nagy megtiszteltetés és nagy fe-
lelősség is. Sok helyi vállalkozás 
tisztelt meg bennünket azzal, hogy 
számlavezetőjük és egyben hitele-
zőjük lehetünk, de a lakossági ügy-

felek tekintetében is a legnagyobb 
ügyfélkörrel rendelkezünk. Ez a 
bizalom a teljeskörű termék- és 
szolgáltatáskínálatunk mellett an-
nak is köszönhető, hogy tanácsadó 
kollégáim minden esetben arra tö-
rekednek, hogy ügyfeleinket éppen 
aktuális élethelyzetükhöz illesz-
kedő, személyre szabott pénzügyi 
megoldásokkal, illetve tanács-
adással segítsék. E mellett kol-
légáinkkal, akik közül sokan szin-
tén hosszú ideje dolgoznak velem 
együtt, a bankfiókon kívül is aktív 
részesei vagyunk a város életének. 
Rendszeres támogatói vagyunk a 
város kiemelt kulturális rendezvé-
nyeinek, társadalmi szerepvállalás 
keretében pedig tavaly például a 
Családok Átmeneti Otthonában 
szerveztünk gyereknapot a dolgo-
zóinkkal együtt. 

– Milyen célokat, terveket 
tűzött ki maga elé a követ-
kező időszakra szakmai és 
magánéletében? 

– Szakmai terveim nem változtak 
az elmúlt tíz évben. Amikor ezt a 
feladatot elvállaltam, azt mondtam, 
hogy én innen szeretnék nyugdíjba 
menni. Ezt továbbra is fenntartom. 
Remek munkaközösségben dolgoz-
hatok itt. A félegyházi fiók korábban 
is jó eredményeket ért el, ezt az 
örökséget igyekeztem megtartani 
és továbbfejleszteni, az itt lakók 
és a vállalkozói ügyfelek bizalmát 
megtartani. Munkánkat igazolja, 
hogy 2018-ban elnyertük a Kiváló 
Bankfiók címet, 2019-ben pedig 
megkaptam az OTP Bank egyik leg-
rangosabb elismerését, a Fáy And-
rás-díjat. A szabadidőmben sokkal 
kevésbé vagyok tervező típus, mint 
a munkában. Szeretek különböző 
sporteseményeket látogatni, ki-
rándulni a természetbe, városokat 
látogatni… ha jön egy lehetőség, 
akkor élek vele. 

Családi körben
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A fűtési szezonban gyak-
ran beszélünk a szén-mo-
noxid-mérgezés veszélyéről 
és a mérgezések elkerülésé-
nek lehetőségeiről. Kovács 
Andrea tűzoltó főhadnagy, 
katasztrófavédelmi szóvivő 
megkeresésünkre elmondta, 
hogy napjainkban gyakoribb a 
szén-monoxid-érzékelők hasz-
nálata, mégis történnek mér-
gezések és tragédiák a „csen-
des gyilkos” miatt.

Kovács Andrea kiemelte, hogy a 
megfelelő szén-monoxid-érzékelő 
nagyon sok esetben mentett már 
életet. A katasztrófavédelem hon-
lapján, az alábbi linken megtalál-
ható azoknak a készülékeknek a 
listája, amelyek megbízható, meg-
felelt besorolás alá estek.

https://katasztrofavedelem.
hu/application/uploads/docu-
ments/2020-01/68193.pdf

Fűtési szezonban a szén-mo-
noxid-mérgezések elkerülése 
érdekében a fűtési technológiá-
tól függetlenül nagyon fontos a 
fűtőeszközök, kémények rendel-
tetésszerű használata, karbantar-
tása, műszaki felülvizsgálata és 
emellett a lakás megfelelő szel-
lőzése. Fontos tudni, hogy a nyílt 
égésterű fűtőeszközök, mint a 
kandalló, szieszta kályha, a szo-
ba levegőjét használják el az égés 
során. Ezek használatakor még 
rendkívül hideg időjárás esetén 
is gondoskodni kell a megfelelő 
levegő-utánpótlásról, mert ennek 
hiányában rövid időn belül veszé-
lyes koncentrációban alakulhat 
ki szén-monoxid. A színtelen és 
szagtalan mérgező gáz jelenlé-
tét csak megfelelő minőségű és 
megbízhatóan működő szén-mo-
noxid-érzékelő tudja jelezni, amit 
a tüzelő-, fűtőberendezés közelé-
ben célszerű elhelyezni. 

A fűtési szezon végével csökken 
valamelyest, de nem szűnik meg 
teljesen a szén-monoxid-mérge-
zés kialakulásának veszélye. Az 
egész évben használt gázüzemű 
átfolyós vízmelegítők, bojlerek és 
az időszakosan használt fatüze-
lésű kályhák, kandallók karban-
tartásának elmulasztása esetén a 
fűtési szezonon kívül is fennáll a 
szén-monoxid-mérgezés kialaku-
lásának kockázata.

Szén- 
monoxid-
mérgezések 
– a tragédia 
elkerülhető

„Ez a jelölés többet ér mindennél”
LÁTOGATÓBAN A SZENT-GYÖRGYI-DÍJRA JELÖLT 

DR. FEKETE RÓBERTNÉL

Mint arról korábban már beszámoltuk, a Szent-Györgyi Albert 
Orvosi Díj odaítéléséért kiskunfélegyházi doktornak is drukkol-
hatunk. Dr. Fekete Róbert ortopéd szakorvos is bekerült a dél-
kelet-magyarországi jelöltek közé. A díjat olyan orvos kapja, aki 
a szakmai zsűri és az internetes szavazók megítélése szerint a 
munkáját teljes elhivatottsággal, tudományos igényességgel és 
humanitárius szemlélettel végzi, és rendkívüli odaadással segíti 
a hozzá fordulókat. 

Megkerestük dr. Fekete Róbertet, 
aki a jelöléssel kapcsolatban el-
mondta nekünk, hogy nagyon jó ér-
zés kerítette hatalmába és öröm-
mel vette a jelölést. Boldog, hogy 
rá gondoltak. 

– Nagy szeretettel vagyok a be-
tegeim iránt, 33 éve állok szolgá-
latukba és segítem őket, irányítom 

a gyógyulásukat. Ez a jelölés na-
gyon fontos számomra, többet ér 
mindennél. Ez valamilyen szintű 
megbecsülésnek a jele. Én Félegy-
házinak születtem, itt élek jelenleg 
is. 1987-ben a pályafutásomat is 
ebben a kórházban kezdtem, je-
lenleg is itt dolgozom. Valahogy 
csöppent az égből a gondolat, hogy 

orvos leszek, és most itt állok 33 
év gyógyítással a hátam mögött – 
foglalta össze egyetlen mondatba 
évtizedek történéseit a doktor.

Mint mondta, havonta átlago-
san 400 esetet lát el, ez évente 
körülbelül 4000 beteget jelent a 
visszajáró és osztályon ellátott 
pácienseket figyelembe véve, némi 
szabadságot is beszámítva. 

Fekete doktor a prevenció híve. 
Arra biztat mindenkit, hogy bizo-
nyos kor után akkor is kérjenek 
beutalót szakvizsgálatokra, jelen-
jenek meg az ajánlott szűrővizs-
gálatokon, ha nincsen panaszunk. 
Mozgásszervi panaszok esetén is 
mielőbb látogassuk meg az orvost, 
és fogadjuk meg a tanácsait.

Az elhivatott szakember kevés 
szabadidejében zenével, éneklés-
sel töltődik fel. 1995 óta tagja a 
Zenebarátok Kórusának. Munka 
után, hétfőnként vannak a próbák, 
ahol lehetőségihez mérten meg-
próbál mindig részt venni. 

Dr. Fekete Róbertre március 16-
án, éjfélig lehet szavazni a szent-
gyorgyialbertorvosidij.hu/szavazas 
oldalon. Szánjanak néhány percet 
arra, hogy tudassuk dr. Fekete Ró-
berttel, és rajta keresztül minden 
félegyházi orvossal, hogy nagyra 
tartjuk, megbecsüljük munkájukat. 

Szakkereskedelem és tanácsadás 
A katasztrófavédelem által megfelelőnek nyilvánított készülékek 
megvásárolhatók a Páll Fűtéstechnika Kft. üzletében Kiskunfél-
egyházán, a Bajcsy u. 49. szám alatt. A víz-, gáz-, fűtéstechnika 
szakkereskedés mellett az öntözés- és légtechnika, gázkészü-
lékalkatrész-forgalmazás, szaktanácsadás a vállalat fő profilja. 
Érdemes szaktanácsért is hozzájuk fordulni, hiszen szerelők te-
kintetében is kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, így 
speciális problémákat is hamar orvosolni tudnak.

Az idén 15 éves kiskereskedelmi 
vállalat ügyvezetői, Pállné Dakó 
Eszter és Páll Dénes elmondták, 
náluk a minőség a legfontosabb. Ez 
vonatkozik a többi termékükre is. 
Nem a legolcsóbbat szeretnék el-
adni, hanem a legmegbízhatóbbat. 
A náluk forgalmazott szén-monoxid 
érzékelőknek 6 év élettartama van, 
akkumulátorral működnek, így nem 
igényelnek semmiféle elektromos 
csatlakoztatást. Magyar nyelvű tá-
jékoztatás alapján, követve az uta-
sításokat a beüzemelés könnyedén 
megy. Javasolt az elhelyezése pél-
dául a hálószobában, fejmagasság-
ban, az éjjeli szekrényen. 

Az ügyvezetők megerősítették, 
hogy a kampányoknak is köszön-
hetően sokkal több készüléket 
értékesítenek, mint korábban, 
amelyekről készséggel adnak tá-
jékoztatást a Páll Fűtéstechnika 
szakemberei. Keressék őket biza-
lommal! (X)
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Február 28-án, pénteken, 19 órától már harmadik alkalommal dí-
jazzák azokat a kiskunfélegyházi ápolókat, nővéreket, egészség-
ügyi szakdolgozókat, akik rendületlenül, fáradtságot nem ismer-
ve segítő kezet nyújtanak nekünk. Az Oltalmazó Kezek díjátadót 
a Móra Ferenc Művelődési Központban rendezik meg.

Az első elismeréseket 2018-ban 
adták át, az alapításra egy kecske-
méti minta alapján került sor.

– 4 éve vettünk rész a Mindenna-
pok Angyalai díjátadáson és innen 
kaptuk az ötletet, hogy nekünk is 
kellene csinálni hasonlót – mond-
ja Csősziné Juhász Ildikó, az 
Egészségért Közalapítvány a Kór-
házért kuratóriumi tagja. 

– Tudvalévő, hogy az ápolók 
munkája sem anyagilag, sem er-
kölcsileg nincs úgy elismerve, 
ahogy szükség lenne rá. Ehhez az 

alapítványunkat hívtuk segítségül. 
Teljesen alapítványi támogatásból 
ezt nem tudnánk évekig fenntar-
tani, így én megkerestem szinte az 
összes félegyházi vállalkozót, hogy 
segítsék az elképzelésünket.

A kuratóriumi tagtól megtud-
tuk azt is, hogy évente négy-öt 
vállalkozás folyamatosan ajánl fel 
adományt, de magánemberek is 
szívesen segítenek. Az összegyűlt 
összeget öt egyenlő részre osztva, 
öt díjazottnak adják át, a Dobos 
Zsuzsanna keramikus által készí-

tett szoborral együtt. A díjjal járó 
anyagi elismerés a felajánlások 
tekintetében változó, eddig évről 
évre emelkedett.

Minden évben közzétesznek ja-
nuár elején egy felhívást, amely 
eredményeképp a szakdolgozók, 
orvosok, vezetők javaslata alap-
ján érkeznek – indoklással alá-
támasztott – ajánlások. Majd az 
alapítvány kuratóriuma az alapító 
okiratban szereplő szempontok 
alapján kiválasztja azt az öt főt, 
akik díjazottak lesznek.

– A dolgozók először megdöb-
bentek, amikor a díjról tudomást 
szereztek – emlékszik vissza Cső-
sziné, – de természetesen min-
denki nagyon örült neki, és én úgy 
látom, hogy büszkeséggel nyug-

tázzák az elismerést. Mi is abban 
bízunk, hogy ezzel is sikerül egy 
kicsit motiválni a dolgozókat.

A díjátadó nyilvános, szeretet-
tel várnak minden érdeklődőt. 
Jegyeket 1500 forintos áron le-
het vásárolni, amely összeggel az 
alapítványt támogatják. Csősziné 
elmondta: az idén betegetető asz-
talokra szeretnék a pénzt költeni. 

Az Orgoványi Karakterek Szín-
társulat most is szereplője lesz az 
estnek. Ezúttal a Sokkterápia című 
darabot láthatjuk az előadásukban.

Az alapítvány köszönetét fejezi 
ki az Oltalmazó Kezek Díj támo-
gatóinak: P&P Pékáru Kft., Dél 
100 Kft., Előszer Kft., Marillen 
Kft., R. Nagy Tüzép, dr. Pap Edit 
gyógyszerész, Fülöp Piroska, 
Orgoványi Karakterek Színtár-
sulat, Móra Ferenc Művelődési 
Központ, Dobos Zsuzsanna ke-
ramikus, Rádió Smile, Félegy-
házi Közlöny.

Súlyos betegségek megelőzésén dolgoznak
A lakosság egészségügyi álla-
potának javítása, az egészség-
ben eltöltött évek számának 
növelése volt egyebek mellett 
a célja annak a tavaly év végén 
zárult kétéves programnak, 
aminek megvalósítására öt 
háziorvosi praxis fogott össze. 
Dr. Patkós Róbert háziorvos, 
szakmaki vezető szerint ez idő 
alatt ismét beigazolódott, hogy 
gondos prevencióval jelentős 
betegségek rizikójától lehet 
megszabadulni. 

A programban három félegyházi 
felnőtt (dr. Bata Andrea, dr. Pat-
kós Zoltán és dr. Patkós Róbert), 
egy félegyházi gyermek (dr. Ozvald 
Anna) és egy jászszentlászlói ve-
gyes praxis dr. Faddi Zoltán) vett 
részt. Az európai uniós (EFOP) 
forrásból finanszírozott projektbe 
minden résztvevő orvosnak az ál-
tala képviselt praxis létszámának 
20 százalékát kellett bevonnia. Ez 
többek között úgynevezett egész-
ségállapot-felmérés elvégzését je-
lenti. Ennek eredményéről dr. Pat-
kós Róbert elmondta: 1563 leszűrt 
egyénből 1100-nál a szűrt beteg-
ségek tekintetében nem merült 
fel veszélyeztetettség, 465 sze-
mélynél pedig tovább kellett lépni 
a szolgáltatásban. Az egészség-
állapot-felmérés során a kardio-
vaszkuláris (szív- érrendszeri) és a 
légzőszervi daganatos betegségek-
re, illetve a csontritkulásra utaló 
jeleket, mentálhigiénés problé-

mákra: depresszióra, szorongásra, 
pánikszindrómákra, demenciára 
hajlamosító tényezőket vizsgálták, 
és folyamatosan monitorozták a 
programban résztvevők táplál-
kozási szokásait és aktivitását is. 
Az ehhez kapcsolódó prevenciós 
szolgáltatásoknak köszönhetően 
jelentősen csökkentek az érintet-
tekre jellemző veszélyforrások, 
amit számos látványos sikertör-
ténet is igazolt. Például jelentős, 
akár több tízkilós testsúlytól sza-
badultak meg résztvevők a teljes 
életmódváltás következtében. A 
program részeként – a praxiskö-
zösség választása szerint – diete-
tikai és gyógytorna-tanácsadásban 
is részesültek az érintettek lakóhe-

lyükhöz közel, a szakellátó helye-
ken jellemző, akár több hónapos 
várakozási idő mellőzésével.

– A kétéves program legnagyobb 
eredménye a leszűrt 1500 ember, 
akiknek a legtöbb esetben hatéko-
nyan tudtunk segíteni abban, hogy 
milyen változtatásokra van szük-
ségük annak érdekében, hogy a 
későbbiekben ne alakuljon ki valós 
betegség náluk. A projekt során 
alkalmazott preventív szemlélet 
jelentős szemléletváltást adott 
az alapellátásnak: a beutaló- és 
receptgyártásból álló háziorvosi 
tevékenységet egy megelőző, szű-
résre és egészségnevelésre fó-
kuszáló tevékenység váltotta fel. 
Úgy gondolom, hogy ennek tíz éven 

belül komoly, mérhető eredményei 
lesznek egyes betegségcsoportok 
előfordulásában, és az egészség-
ügy finanszírozásában is – foglalta 
össze dr. Patkós Róbert. 

Így aztán idén január 1-jétől 
újabb program keretében képviseli 
ezt a szemléletet egy, a korábbihoz 
képest némileg átalakult praxiskö-
zösség. A Három generációval az 
egészségért című projekt elsőd-
leges célja ugyancsak a lakosság 
általános egészségi állapotának a 
javulása, a prevenció eszközeivel 
élve. A célkorosztály a 40-65, illet-
ve a 6-18 év közöttiek. 

– Itt tudjuk a prevenciót legin-
kább „pénzre váltani”, ugyanis ha 
megtalálunk olyan jeleket, amelyek 
bizonyos betegségek előfordulását 
valószínűsítik a jövőben, és élet-
módváltással meg tudjuk előzni 
például egy szív- érrendszeri, vagy 
daganatos betegség kialakulását, 
a befektetett pénz, idő és energia 
sokszorosan megtérül. Ennek követ-
keztében távlatokban egyrészt csök-
kenhet a szakellátó intézmények 
túlterheltsége, csökkenhet a gyógyí-
tásra fordított összeg, emelkedhet 
az érintettek egészségben töltött 
éveinek száma – összegezte a vár-
ható eredményeket Patkós doktor. 

A programban résztvevő pra-
xisok: dr. Szemerédi László, dr. 
Farmasi Róbert és dr. Patkós Ró-
bert, dr. Ozvald Anna és dr. Rádi 
Erika félegyházi gyermek házior-
vosok, és dr. Faddi Zoltán, jász-
szentlászlói vegyes praxisa. 

Köszönet az Oltalmazó Kezeknek!
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Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola 
honlapján: www.nepfolakitelek.huA Lakitelek Népfőiskola hírei

Felavatták a Béres Csepp 
feltalálójának mellszobrát

Dr. Béres József születésének századik 
évfordulója alkalmából tartottak emlékna-
pot február 22-én, a Lakitelek Népfőisko-
lán, amelyen részt vett a feltaláló fia, Bé-
res József és felesége, Klára is. A délelőtt 
során a közönség láthatott pár részletet 
a kutató életéről készült, már a mozik-
ban is futó filmből. A Gyöngyössy Bence 
rendezésében készült életrajzi dráma a 
2013-ban hungarikummá minősített Béres 
Csepp megszületésének történetét és Bé-
res József kutatónak a hatalommal vívott, 
megalkuvást nem tűrő harcát mutatja be. 
A film cselekménye mintegy tíz évet felö-
lelve Béres József drámai életszakaszára 
összpontosít: a hatvanas évek derekától 
a hetvenes évek közepéig. Legendás ké-
szítménye fejlesztése közben – húga be-
tegsége miatt is – versenyt futott az idővel, 
miközben folyamatosan a teljes ellehetetle-
nítésére törekedtek.

Az emléknapon Lezsák Sándor, az Or-
szággyűlés alelnöke, a Lakitelek Népfőisko-
la vezetője, V. Németh Zsolt hungarikumo-
kért felelős miniszteri biztos és dr. Kásler 
Miklós, az emberi erőforrások minisztere 
is beszédet mondott. A miniszter kiemelte: 
Béres József a magyarság számos szép és 
nemes tulajdonságát hordozta, életútja pe-
dig jól illeszkedik a nemzet történelmének 
legnemesebb személyiségeihez. – A tudós 
rájött egy ma már igen egyszerűnek tűnő, 
mégis zseniális összefüggésre, arra, hogy 
a nyomelemek szükségesek az élőlények 

fejlődéséhez, regenerálódásához. Ez volt 
Béres József felfedezésének az alapja, így 
született meg 1972-ben a Béres Csepp – 
mondta Kásler Miklós.

Az ünnepség végén felavatták a Kölcsey 
Ház előtti Nemzeti Panteonban a feltaláló 
bronz mellszobrát, Lantos Györgyi és 
Máté István szobrászművészek alkotását.

Csatári Bálint Kollégium 
indul a népfőiskolán

A Lakitelek Népfőiskola több anyaországi 
és határon túli felsőoktatási intézménnyel 
közösen szervezett a korábbiakban sikerrel 
kutató és adatgyűjtő terepmunkát az egész 
Kárpát-medencében. A nevezett progra-
mokon való részvétel – az adott szakmai 

tartalmon túl – az egyetemi tanulmányaikat 
folytató fiatalok számára kiemelkedő sze-
mélyes élményt jelent, amely ismereteik 
gazdagításán túl a nemzetért érzett felelős-
ségük tekintetében is építő tartalmú.

A program folytatása az ezredfordulón 
szervezett két Tanyakollégiumnak, amely-
nek a tavaly ősszel elhunyt dr. Csatári 
Bálint geográfus, a Csatári Bálint Kollé-
gium névadója volt a vezetője. A munka 
során kérdőíves lekérdezés és mélyinterjú 
módszerével történik az adatgyűjtés. Az 
adatgyűjtést magában foglaló kérdőíves 
terepmunkára április 1-je és 8-a között, a 
mélyinterjús kutatásra augusztusban kerül 
sor. A program zárásaként az adatok szak-
mai feldolgozása után a hallgatók és ok-
tatók beszámolnak az elért eredményekről, 

amelyből várható-
lag 2020 novembe-
rében egy könyv készül.

A program megvalósításához négyfős 
csapatokra van szükség. Ezek a csapatok 
kettő hallgatóból, egy csapatvezető okta-
tóból és egy helyi vezetőből állnak. Ami 
fontos, hogy a csapatvezető mindenképpen 
oktató, de legalább doktorandusz legyen, a 
gördülékeny együttműködés és a szakmai 
ismeretek érdekében. 

A program megvalósítása során a La-
kitelek Népfőiskola állja az utazás, a szál-
lás és az ellátás költségeit. A programon 
résztvevő csapatok tagjai ösztöndíjban ré-
szesülnek. A technikai szervező a munkát 
végzőket a kutatást megelőzően minden-
ben ellátja a szükséges információkkal. 

A Csatári Bálint Kollégium technikai 
szervezője a Lakitelek Népfőiskola részéről 
Demeter Péter (demeter.peter93@gmail.
com, +36-30-649-6820). Amennyiben 
részt kíván venni a kutatásban, kérik, hogy 
legkésőbb március 6-án, péntekig vegye 
fel a kapcsolatot.

A TERMÁLFÜRDŐ 
ÉS AZ USZODA 

TÉLI NYITVATARTÁSA
Hétfő: SZÜNNAP

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

MEGTERVEZTÜK,  
MEGÉPÍTETTÜK! 

AZ 54. SZ. FŐÚT KÖZEL  
6 KM HOSSZÚ SZAKASZON 
2X2 SÁVOSSÁ BŐVÜLT!

GYORSABBAN  
ÉS BIZTONSÁGOSABBAN  
ÉRHETŐ EL KECSKEMÉT.
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Február 28., péntek 
Hellinger-féle családfelállítás 

csoportos formában
Jelentkezés és információ Kiss Katalin 

család-és rendszerállítónál a +3630/209-
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 
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

Február 29., szombat 
Margaret Island, The Pontiac

Rocktár, 21 óra

Március 3., kedd 
Könyvek klubja olvasókör. Téma: Feketepiac 

és hamispénz a Harmadik Birodalomban 
című életrajzi regény.

Vezeti: dr. Szabó Imre filozófus.
Hattyúház, 16.45 

Március 4., szerda 
A Móra Ferenc Gimnázium Eredeti című 

kiállítása
Megnyitja: Rosta Ferenc alpolgármester

Művelődési központ, 15.30 

Március 5., csütörtök 
Egy díva Kőbányáról – Szűts Tamás 

előadása Karády Katalin sanzonénekesnőről, 
halálának 30. évfordulója alkalmából.

Hattyúház, 17 óra

Március 6., péntek 
Holló László-emléknap. 

Komiszár János debreceni festőművész 
kiállítása Mestereim nyomdokain és Máskép 
– Másképp címmel. Megnyitja Korompainé 

Mocsnik Marianna etnográfus.
Hattyúház, 17 óra

Március 6., péntek 19 óra
Bródy János - „Ráadás” című 

nőnapi koncertje
Jegyárak: 7600 Ft/fő és 7000Ft/fő

Művelődési központ, 19 óra

Bagossy Brothers Company (SOLD OUT)
Rocktár, 20 óra

Március 7., szombat 
Színe-java klub. Vezeti Tarjányi Xénia 

művésztanár. Téma: Tavaszi virágoskert
Hattyúház, 9.30-11.30 

Hooligans koncert. Rocktár, 21 óra

Március 10., kedd 
Véradás a könyvtárban.

8.30-11.30 
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama 

klubja.
Hattyúház, 10 óra

Egy kis Itália Boldogságmorzsák 2. Friuli 
régió csodái.

Semperger-Sommariva Kinga előadása. A 
részvétel regisztrációhoz kötött, a látogatói 

jegyet igényeljék a könyvtárban.
Hattyúház, 17 óra

Március 12., csütörtök 
MÜPA HD sorozat:

Perényi Miklós és a Concerto Budapest
A vetítés megtekintése ingyenes!

Művelődési központ, 18 óra

   
Március 14., szombat 

A szerelmi kalandtúra programsorozat 
lezárása

Művelődési központ, 15 óra

P.Mobil, Radar koncert
Rocktár, 21 óra

Programok az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 172. évfordulója alkalmából

Március 12., csütörtök 
17.00 „Hortobágy, dicső rónaság, te 

vagy az Isten homloka…” – Petőfi prózai 
írásai. Juhász István ny. gimnáziumi tanár 

előadása.
Városi könyvtár

Március 13. péntek
11.30 Megemlékezés és koszorúzás 
Boczonádi Szabó József síremlékénél

Közreműködnek a Darvas Általános Iskola 
diákjai

Felsőtemető 

Március 15. vasárnap
9.15 Koszorúzás Bem József mellszobránál

Kossuth utca u. 12
9.45 Toborzó a Kiskunfélegyházi Ifjúsági 

Fúvószenekar közreműködésével
10.00 Városi ünnepség a Petőfi-téren

Csányi József polgármester köszöntője
Ünnepi műsorral közreműködik 

a Széljáró Balladás Együttes
Koszorúzás a Petőfi-szobornál

Egy díva Kőbányáról
Karády Katalin nevét hallva először egy mély, 
búgó, bársonyos hang jut az eszünkbe. Első 
mozifilmje, a Halálos tavasz sikerét követően a 
fiatal színésznő az 1940-es években a férfiakat 
megigéző végzet asszonyává vált.

Idén kettős évfordulót ünneplünk, hiszen 30 
éve 1990. február 7-én hunyt el New Yorkban 
és 110 éve 1910. december 8-án született Bu-
dapesten. Március 5-én, csütörtökön 17 órától 
rá emlékezve a Petőfi Sándor Városi Könyvtár-

ban Szűts Tamás tart előadást Egy díva Kő-
bányáról címmel.

Viszonylag kevés megbízható könyv készült 
Karádyról. Három olyat ajánlunk olvasóink 
figyelmébe, amelyek megtalálhatóak a városi 
könyvtárban.

A filmszínésznő még 1941-ben megjelentet-
te önéletrajzát. A meglepően őszinte, mindösz-
sze negyven oldalas Hogyan lettem színésznő? 
című írásában a kisebb csúsztatások, a fikciós 
mesék és a valóság fonódik egybe. 

Király Jenő Karády mítosza és mágiája 
című gazdagon illusztrált képes albumát nagy 
örömmel lapozzák azok, akiket a magyar 
vamp arca vagy bármelyik filmje érdekel. 
Portrék, képes levelezőlapok, filmplakátok, 

fotók és ma-
gán fe lvé te lek 
láthatóak a kép-
mel lék letben. 
Előtte egy ta-
nulmány olvas-
ható sztársága 
összetevőiről és 
jellegzetességeiről.

Kelecsényi László Kortársaink a filmmű-
vészetben című sorozat tagjaként megjelent 
könyvecskéje öt levelet tartalmaz, amelyek 
megszólítják a rajongókat, az utálókat, a ké-
telkedőket és a közömbösöket, sőt, magát a 
művészt is. Ez a kis mű nemcsak életrajz, de 
egyúttal a Karády-jelenség története is.

KÖNYVTÁRSAROK

Csík Jánosnak meghatározó élménye volt Félegyháza
A Kossuth-díjas Csík Zenekar alapítójával, Csík Jánossal be-
szélgetett a városi könyvtárban a Félegyházáról indultak soro-
zat keretében dr. Tarjányi József, február 28-án. Bizony szűknek 
bizonyult az előadóterem, ami jelezte, hogy nagyon sok félegy-
házi kedveli a zenéjüket. Kiderült az is, hogy a népszerű zenész 
Kiskunfélegyházán a PG-ben végezte középiskolai tanulmányait, 
ugyanis akkor még gépésznek készült. A beszélgetésen jelen volt 
egykori osztályfőnöke Vidéki Imre is, akit szeretettel köszöntött.

A beszélgetés során Csík János 
elmondta, hogy középiskolás-
ként nagyon sok barátság szö-
vődött Félegyházán. A városhoz 
kötődő szoros kapcsolatát jelzi, 
hogy fia is ide járt gimnázium-
ba, volt osztálytársaival pedig 
rendszeresen találkoznak baráti 
összejöveteleken. 

Munkásságáról szólva elmond-
ta, hogy a zenekar több mint 30 

éve muzsikál és koncertezik. 
Eleinte a saját korosztályuk volt 
a törzsközönség, akik velük éne-
keltek és táncoltak, sőt teszik ezt 
a mai napig is. De szerencsére 
egyre több a fiatal érdeklődő. Ami 
még ennél is fontosabb, hogy kö-
zülük nagyon sokan tanulnak ze-
nélni, táncolni.

Csík János 2009-ben Magyar 
Örökség-, 2010-ben Prima 

Primissima-, 2013-ban Kossuth-
díjat érdemelt ki zenekarával. 
Munkássága elismeréseképpen 

2010-ben a Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkereszt kitüntetettje 
lett.



2020. február 28.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK14

Egyesületi keretek közé szerveződik 
az atlétikai szakosztály
A félegyházi atlétikai sport iskolai szintű kimagasló eredményei 
arra ösztönözték a városvezetést, illetve a helyi atlétikai sport 
mellett elkötelezett pedagógusokat és segítőket, hogy egyesüle-
ti szinten is lehetőséget adjanak a legtehetségesebb félegyházi 
fiataloknak tehetségük kibontakoztatására. Az atlétika szak-
osztály a Jogging Plus Sportegyesület berkein belül Dinnyés-Kis 
Zsuzsanna vezetésével működik 2020 januárjától, aki immár az 
egyesület elnökségi tagja is. A cél az, hogy a fiatalok félegyházi 
egyesületen belül érjenek el eredményt, ezzel is öregbítve Kis-
kunfélegyháza városának hírnevét.

Közös egyeztetéseket és tanács-
kozásokat követően Dinnyés-Kis 
Zsuzsanna vette át a Jogging Plus 
Sportegyesület Atlétikai Szakosz-
tályának vezetését azzal a céllal, 
hogy a legtehetségesebb helyi fi-
ataloknak egyesületi színekben 
is versenyzési lehetőséget bizto-
sítsanak. A legkisebbeket óvodás 
kortól várják, illetve folyamatosan 
zajlik a tehetségek kiválasztása. A 
Jogging Plus Sportegyesület nagy 
múltra tekint vissza Félegyházán. 
Fontos feladatának tekinti a sike-
reket elérő szakosztályai erősí-
tését, fejlesztését. Az egyre nép-
szerűbb versenyeik (Lúdas Matyi 
futam, szilveszteri futás – Rollsped 

futam, Kiskun futóverseny – Dél-
100 futam), illetve számos úszó és 
aquatlon megmérettetések mellett 
a továbbiakban az atlétikai verse-
nyeket is felkarolják. 

Németh László egyesületi el-
nök elmondta, kapcsolatban állnak 
a Magyar Atlétikai Szövetséggel. 
Emellett a triatlon, úszó és a te-
nisz szakosztályaik fejlesztésére is 
nagy hangsúlyt fordítanak, hiszen 
az egyesület a mozgás köré épül 
és egyfajta sportközösséget ad a 
fiatalok számára. Az egyesület az 
utánpótlás-nevelés programjának 
köszönhetően a jelentősen növe-
kedett az igazolt versenyzők lét-
száma, akik országos versenyeken 

mérettetik meg magukat. Az úszá-
son belül óvodás úszásoktatás is 
zajlik immár több óvodai tagintéz-
mény bevonásával, Gergely Péter 
okleveles úszóedző vezetésével.

A szakosztály szervezése első-
ként a legtehetségesebb józsefes 
tanulókkal történik meg, de más 
iskolák tehetséges fiataljai szá-
mára is biztosítják az egyesüle-
ti versenyeztetést. Dinnyés-Kis 
Zsuzsanna hozzátette, a céljuk az, 
hogy összefogják a gyermekeket 
és közösen érjenek el sikereket 
egyéni és csapatszinten. Ezzel is 
megvalósítva azt, hogy a félegy-
házi atlétákat városunkba tartsák, 
itt teremtsék meg a megfelelő 
sportolási lehetőségeket és a ver-
senyeztetést. Ehhez hosszútávon 
elengedhetetlen a sportkomple-
xumok fejlesztése, a körülmények 
javítása. A fejlesztés elsősorban a 
Honvéd Sporttelepet célozná meg, 
ahol megfelelő minőségű atlétikai 
pályára lenne szükség, így bizto-
sítva az őszi, téli és kora tavaszi 
edzéseket. Egyúttal lehetőség 
nyílna színvonalas városi is regi-

onális versenyek rendezésére. A 
Honvéd Sporttelep távolugró göd-
rének és súlylökő helyének felújí-
tása ugyancsak elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a város különböző 
szintű atlétikai versenyeknek he-
lyet adjon. 

Távlati célként a szakosztály 
szeretné elérni az egész futópálya 
modern, rekortán borítását a ma-
gasugró pályával együtt, ami a 21. 
századi modern versenykövetel-
ményekhez elengedhetetlen. 

Az atlétikai szakosztály műkö-
dését és a jövőbeni fejlesztéseket 
a félegyházi városvezetés teljes 
mellszélességgel támogatja, mind-
erről Balla László alpolgármester 
számolt be, aki a kimagasló diáko-
limpiai eredmények elérést köve-
tően egyesületi szinten is szeretné, 
hogy eredményesek legyenek az 
atléták. Ehhez az alapok megvan-
nak, a testnevelők és a felkészítők 
közös összefogására lesz szükség 
ahhoz, hogy a legtehetségesebb 
gyermekek félegyházi egyesület-
ben maradjanak. Az atlétika ko-
moly hagyományokra tekint vissza 
városunkban nemcsak iskolai, ha-
nem egyesületi szinten is – utóbbi 
fejlesztése kap hangsúlyt a követ-
kező időszakban, ami elősegítheti 
az eredményességet és a tehetsé-
gek kibontakoztatását.

Hirdetés
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Drámai végjátékban lett 
ezüstérmes az Astra 

Szombathelyen rendezték meg 
február 22-én és 23-án az idei 
Final Fourt a női és a férfi futsal 
Magyar Kupában. Az Astra Kis-
kunfélegyházi Bulls címvédőként 
immár nyolcadszor jutott be a 
négyes döntőbe, ahol az elődön-
tő során a Tolna-Mözs csapatát 
győzte le 5-3-ra. A másik ágon a 
Szekszárd FC a másodosztályú 
Budaörsöt múlta felül. A finálé-
ban az Astra és a Szekszárd csa-
pott össze. Fordulatos és drámai 

mérkőzést játszottak a csapatok. 
Az Astra hátrányból fordítva a 
szünetben még 2-1-re vezetett, 
de a Szekszárd Kiss Gabriella 
mesterhármasával az utolsó tíz 
percet előnyből várhatta (2-3). 
Beke Adrienn révén még ösz-
szejött az Astra egyenlítése, sőt 
a csapat az utolsó percekben a 
győzelemért támadhatott. Hat 
másodperccel a lefújás vége előtt 
azonban egy gyors labdaszerzés-
ből gólt ért el a Szekszárd lefutva 

a kitámadó Astra játékosokat (3-
4). Ezzel pedig az aranyérmet is 
megkaparintotta. 

Női Futsal Magyar Kupa 
Döntő 02. 23. (Szombathely)

Astra Kiskunfélegyházi 
Bulls – Szekszárd FC 3-4 (2-1)

Gólszerzők: Dorner Dóra 16. 
p., Beke Adrienn 20. p., 37. p. ill. 
Kiss Gabriella 8. p., 21. p., 28. p., 
Megyeri Boglárka 40. p. 

Piros lap: Ganczer Hajnalka 
25. p. (Astra)

Döntetlennel 
kezdett a KHTK
A téli szünetet követően február 
22-én és 23-án bonyolították le a 
megyei I. osztályú labdarúgó-baj-
nokság első idei fordulóját. A ta-
bella második helyén telelő Kiskun-
félegyházi HTK a Soltvadkerti TE 
otthonában kezdte meg a tavaszi 
szezont. A holtszezon mozgalma-
san telt a félegyházi csapat háza 
táján, hiszen 5 játékos érkezett, 
akik közül többen már megfordul-
tak a KHTK-nál. Az erősítések a 
bajnoki cím megszerzése érdeké-
ben történtek, hiszen az együttes 
a Jánoshalma mögött második he-
lyen állt a tabellán. Soltvadkerten 
végül nem jött össze a győzelem. 
Hiába vezetett már a 8. percben a 
KHTK, a házigazdák fordítottak és 
egészen a hajráig előnyben voltak. 
A 84. percben Valkai Tamás egyen-
lített ki, ezt követően pedig már 
nem változott az eredmény. 

Bács-Kiskun Megyei I. 16. 
ford., 02. 23.

Soltvadkerti TE – Kiskunfél-
egyházi HTK 2-2 (1-1)

Gólszerzők: Geleta Patrik 44. 
p., Radics Zoltán 59. p. ill. Nagy 
Viktor 8. p., Valkai Tamás 84. p.

19 érem az OB-n 
Százhalombattán rendezték 
meg február 15-én és 16-án a 
10. Országos Rövidpályás Sze-
nior Úszóbajnokságot, ahol a 
Kiskun Vízi és Szabadidő SE-
ből hat versenyző vett részt. 
Összesen három arany-, négy 
ezüst- és tizenkét bronzérmet 
nyertek. A legeredményesebb 
versenyző Simon Géza volt, ő 

három aranyérem, (Országos 
Bajnoki cím) két ezüstérem és 
két bronzérem büszke tulajdo-
nosa lett. Sebők Jánosnak két 
ezüst- és öt bronzérem került 
a nyakába. Terbe Ákos és Ur-
bán Tamás két, Csenki Klára 
egy bronzérmet nyert. Szintén 
bronzérmes lett a 4x50 méte-
res férfi gyorsváltó.

Négy érem a birkózó 
magyar bajnokságon 

Kiváló eredményeket értek el a 
Kiskunfélegyházi Birkózó SE ver-
senyzői az idei első országos baj-
nokságon. Dorogon, a 12-13 éve-
sek a szabadfogású küzdelmekben 
mérették meg magukat. A területi 
selejtezőről tízen jutottak tovább 
és közülük négyen is dobogóra 
állhattak az ország legjobbjai kö-
zött. A 32 kg-osok között Hideg 
Balázs külön engedéllyel indulha-
tott, mert még csak alig múlt tíz 
éves, de vitézül helytállt. Négy bra-
vúros győzelemmel és egy vere-
séggel bronzérmet szerzett. A 63 
kg-os Czakó Zoltán magabiztos 

birkózással jutott a döntőbe, ahol 
kis különbséggel alulmaradt, így 
ezüstérmes lett. A 76 kg-os súly-
csoportban két félegyházi fiú külön 
ágon gyűjtögette a győzelmeket, a 
döntőben egymás ellen küzdöttek 
meg az aranyéremért. Hatalmas, 
színvonalas csata zajlott kettejük 
között, összesen 28 akciópontot 
értek el. A csata végén ezúttal Bá-
tyai Dorián kezét emelte magasba 
a bíró, így ő lett a bajnok, Borto 
Domink pedig ezüstérmes. Edzők: 
Ván Jenő, Szabó József, Kele-
men András, Polyák Dániel és 
Gyöngyösi Gergő.
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A sajtó 1909. február 21-én számolt 
be arról, hogy a Czakó Lajos-féle 
telket megvásárolta a Közgazdasá-
gi Bank ügyésze (ügyvédje), dr. Bá-
nyai Mór. A Kossuth és Attila utca 
keleti sarkán lévő telken korábban 
vásárkút állt, és a korabeli térképek 
meglehetősen szabálytalan telek-
vonalat mutatnak. Ezért Bányainak 
a Kossuth utca szabályos, 1896-
ban megállapított egyenes utca-
vonala érdekében jelentős méretű 
utcaterületet kellett megváltania a 
várostól. 

A szomszédok által beadott fel-
lebbezések miatt azonban ez ko-
rántsem bizonyult egyszerűnek, 
csak 1910-ben állapították meg 
jogerősen az építési vonalat. Ezzel 
gyakorlatilag az utolsó olyan telek 
szűnt meg a Kossuth utca szóban 
forgó szakaszán, amely annak mai 
vonaltól eltérő, rendezetlen képet 
mutatott.

Az ügyvéd eredetileg földszintes-
nek képzelt házát erre az új építé-
si vonalra tervezte Vas József és 
Morbitzer Nándor, az a két építész, 
akik ugyanekkor a városháza épí-
tését felügyelték. S bár a tervezők 

azonosak, a két épület stílusa még-
is különbözik, a városháza virágos 
ornamentikája a Bányai-ház geo-
metrikus díszei között nem bukkan 
fel. Ugyancsak a szomszédok felleb-
bezése miatt azonban az építkezés 
sem ment egyszerűen, az építési 
hatóság ráadásul figyelmetlenség 
miatt az építési szabályrendeletnek 
ellentmondó módon engedélyezte az 
épület utcára szóló lépcsőfokainak 
elhelyezését, ami újabb konfliktus 
forrása lett a hatóság és a magán-
felek között. Noha az építkezés már 

1909 novemberében megkezdődött, 
a jogerős építési engedély csak 1910. 
március 10-én kelt, december 1-jén 
pedig a lakhatási engedélyt is kiad-
ták. A tervtől eltérően a magánpalo-
ta emeletesként épült fel, méretéhez 
képest rövid idő alatt, amit segített, 
hogy 1909-1910 tele meglehetősen 
enyhe volt. A várost ismertető kala-
uzában Szalay Gyula már 1910-ben 
„új és csinos emeletes palota”-ként 
említette az épületet.

Bányai házában ügyvédi iroda és 
bérlakás mellett mozi is működött: 

1912-től az Apolló Mozgó bérelte 
a földszinti helyiségek jó részét. A 
házhoz boltíves pince is tartozott, 
ezt azonban az 1970-es évek elején 
feltöltötték, amikor jelentős belső 
átalakításokat hajtottak végre az 
államosított épületen. A Fegyveres 
Erők Klubja 1950 és 2004 között 
működött itt. 2008-ban az eredeti, 
kosáríves földszinti üzletportálokat 
átalakították, így az addig nagyjából 
eredeti homlokzati képét őrző épü-
let jellege jelentősen megváltozott.

 Brunner Attila
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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 ajánlataink
ÚJ NOTEBOOKOK:
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. Argo: 3 éves, fekete-barna kan 
2. Lobó: 2 éves, fekete, labrador 
jellegű keverék kan 
3. Rocky: 8 éves, fekete kan 
4. Szeder: 7 éves, fekete, labrador 
keverék szuka

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: Nagy Zsombor (any-
ja neve: Barna Zsófia), Fekete Balázs 
(Kiss Alexandra), Raksa Hanna Klaudia 
(Raksa Klaudia), Hódos Milán (Juhász 
Anikó), Móczár-Turcsányi Ferenc (Tur-
csányi Csilla Katalin)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Galgóczi 
Julianna – Krupa-Tóth Béla, Évinger 
Gabriella – Rácz László, Gondi Renáta – 
Mizsei István, Zádori Patrícia – Szili Sán-
dor, Tímár Mónika – Rácz Richárd Mihály, 
Fuksza Erika Katalin – Dobos Attila

MEGHALTAK: Halász Antal, Konkoly 
Jánosné Karádi Katalin, Soós István, 
Csönge Lajos Jánosné Kis Julianna, 
Tóth Zoltán, Tóth István, Mészáros 
Lászlóné Réczi Erzsébet – Kiskunfél-
egyháza, Klauz János, Kiss Mátyásné 
Kudrov Julianna – Jászszentlászló, 
Wattré Terézia Magdolna szül: Er-
délyi Terézia Magdolna – Petőfiszál-
lás, Bense Mihály – Gátér, Stummer 
Sándor – Kecskemét, Illés Ferencné 
Fái Katalin – Tiszaalpár, Szalai Jó-
zsef – Bugacpusztaháza, Bagó Lász-
lóné Monitor Margit – Tiszakécske, 
Gubacsi Kálmánné Sipka Irén Eszter 
– Szabadszállás

Anyakönyvi hírek Polgárőr tisztújítás
Évnyitó, tisztújító közgyűlést 
tartott a Petőfi Sándor Polgárőr 
Egyesület. Az összejövetelen 
Marczényi Csabát választották 
ismét elnökké. Alelnök lett Dongó 

József, a lovas polgárőrség létre-
hozója, a titkári funkciót Kertész 
Zoltánné tölti be, vezetőségi tag-
nak Kis Czakó Lászlót és Dékány 
Ferencet választották meg.


