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Monumentális táncjáték

debütált a megújult színpadon

1996. március 6-án ünnepélyes
keretek között adták át az akkor
gyönyörűen felújított Móra Ferenc
Művelődési Központot. Az azóta eltelt 24 év alatt nagyon sok minden
szépült és korszerűsödött az in-

tézmény falain belül, de a színházterem színpadtechnikájának, hangés fénytechnikai berendezésének,
valamint színpadi függönyeinek teljes körű megújítására és cseréjére
soha nem volt elegendő forrás.

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

Folytatás a 2. oldalon!
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Dupla ünnep volt október 2-án, pénteken este a Móra Ferenc Művelődési Központban. Kovács-Csonka Szilvia igazgató köszöntő
szavaiban arra emlékeztetett, hogy az intézmény 24 évet várt a
jelenlegi színpadi környezetre, amiben most a Félegyházi Táncszínház méltó körülmények között mutathatta be Sorsunk című
táncjátékát a nagyérdeműnek.
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Egy sikeres pályázatnak köszönhető, hogy mostantól a kor technikai igényinek megfelelő színpad
áll a fellépő színészek, együttesek, előadók szolgálatában. A
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat által koordinált Területi Operatív Programból elnyert több mint
18,8 millió forint támogatásból
színvonalas hang-, fény- és videotechnikai berendezések beszerzése és beszerelése valósult meg,
ami a kulturális igények mind szélesebb körben történő kielégítését
teszi lehetővé. Mostantól a művelődési központ olyan programokat
is el tud hozni a város lakosságának, amelyekre bár igény lett volna, az elavult technika miatt eddig
nem voltak elérhetőek.
Az estet Csányi József polgármester nyitotta meg. Beszédében
hangsúlyozta, hogy a jelenlegi
nehéz időkben is meg kell találni
azokat az apró momentumokat,
azokat a szokásokat, tradíciókat,
amelyek eddig is meghatározták
mindennapjainkat. Fel kell kutatni a Kiskunfélegyházát tovább virágoztató fejlesztési lehetőségeket. A polgármester elmondta azt
is, hogy a mostani projektet egy
másik követi, aminek keretében
az intézmény homlokzata újul
meg. A művelődési központot a
város szimbolikus épületének
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Folytatás az 1. oldalról!
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nevezte, amelynek karbantartásához – fogalmazott – forrásokat
kell találni.
Az ünnepélyes szalagátvágás
szimbolikusan új lehetőségek előtt
is kaput nyitott. Ezt követően a
Félegyházi Táncszínház vette birtokba a színpadot. A Sorsunk című
darabot eredetileg a Trianon 100
Emlékévhez kapcsolódva, június
6-án szerettek volna bemutatni, de
a vírushelyzet ezt akkor nem tette lehetővé. Október 2-ára azért
esett a választás, mert az 1956.
október 6-ai eseményekre emlé-

kezve, a Nemzeti Emléknaphoz
közeledve méltó alkalomnak ígérkezett a rég nem látott táncjáték
bemutatására.
Petőfi Sándor: Szülőföldemen
című versének részletével indult
a műsor, majd színpadra léptek
a táncosok. A megújított darabban a Félegyházi Táncszínházon
kívül közreműködött a kunszállási Csűrcsavaró Táncegyüttes és a
Padkaporos Táncegyüttes Zsongoló csoportja is. A sodró lendületű,
professzionális előadás létrejöttét
a Nemzeti Együttműködési Alap

Ügyfélfogadás telefonos egyeztetés után
Az ügyfelek védelme és az ügyintézés folyamatossága érdekében
arra a lépésre kényszerült Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala, hogy szeptember

30-ától előzetes telefonos egyeztetéshez kösse az ügyfélfogadást.
A hivatal épületébe kizárólag
maszkban, lázmérés és kézfertőtlenítés után lehet belépni. Az

A leginkább felújításra
szoruló közutak
újulhatnak meg
Megújulhat a Kiskunfélegyháza-Bugac közötti 54102 jelű út,
az M5 autópálya és a Fülöpjakab/Kunszállási kereszteződés
közötti 5302 jelű út, valamint a
Kiskunfélegyháza-Tiszaalpár-Lakitelek közötti 4625 jelű út. Erről Lezsák Sándor, Bács-Kiskun
megye 4. választókerület országgyűlési képviselője közleményben tájékoztatta lapunkat. Mint a
leírtakban szerepel, nemrégiben
Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárral

közösen járta be a képviselő a
választókerület leginkább felújításra szoruló közútjait, és – a
képviselői fogadóórákon felmerült választópolgári jelzések,
illetve a települések polgármestereinek kezdeményezései alapján, Magyarország Kormányának
több szereplőjével való konzultáció után – a következő esztendőkben jó esély mutatkozik arra,
hogy teljesen megújulhatnak Kiskunfélegyháza környezetében az
említett utak.

előzetesen telefonon egyeztetett
időpontban az ügyintéző lemegy
az ügyfélhez az aulába, és –
amennyiben ez szükséges – felkíséri az irodába.

támogatta. A tánccal bemutatott
magyar sors szívet tépő jeleneteit
Papp Nóra és Kátai Tibor rendező-koreográfusok vitték színpadra.
Láthatta a közönség, hogy a ránk
mért csapásoknak nemzetünk nem
tudott mindig ellenállni. A táncjáték
mégis reményt ad arra, hogy összefogással, összetartozással nagyon
sok probléma áthidalható. Fontos
üzenete, hogy erős nemzeti öntudattal, magyarként megálljuk a helyünket a mai társadalomban. A megújult fény- és hangtechnika mindezt
páratlan élménnyel támogatta.
Időpontegyeztetésre az alábbi
telefonszámokon van lehetőség:
76/562-000, 76/562-013
Az ügyintézők elérhetőségét az
alábbi linken találják:
https://kiskunfelegyhaza.hu/
dokumentumtar/ugyintezes/

Őszi szünidei étkeztetés
Déli meleg főétkezést biztosít 5 hónapos kortól Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében az
őszi szünet munkanapjaira a hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
kiskunfélegyházi lakóhellyel rendelkező kiskorú gyerekek részére.
A 2020/2021-es tanév őszi szünetében 5 munkanapon – október
26-ától október 30-áig – biztosítja
az önkormányzat az arra jogosult
gyermekek térítésmentes ebédjét.
Amennyiben a gyermek a szünidő e
napjai alatt iskolai, óvodai, bölcsődei ellátásban részesül, részére a
fenti gyermekétkeztetés párhuzamosan nem vehető igénybe.
Az étkeztetés igénylését az arra
jogosult szülőknek már előzetesen
megküldött nyomtatványon keresztül valamint igény szerint soron

kívül is be lehet benyújtani a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Szociális és Közfoglalkoztatási
Osztály Szociális Csoportjához (I.
emelet 47.), telefonon a 76/562047 számon adnak tájékoztatást.
A szünidei étkeztetést a Szikra-Vill Kft. konyhája teszi lehetővé. (Kiskunhalasi Szakképzési
Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium épületének
konyhája, 6100 Kiskunfélegyháza
Kossuth u. 34.)
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Rendőröknek mondott köszönetet
a kiskunfélegyházi képviselő-testület

Szeptember 24-én, csütörtökön tartotta soros ülését Kiskunfélegyháza képviselő-testülete. Még mielőtt megtárgyalták volna a 21 napirendi pontot a városatyák, azoknak a rendőröknek
a munkáját ismerték el, akik sokat tettek a külterületen élők
közbiztonságáért.
Csányi József polgármester köszönetet mondott és elismerést
adott át azoknak a rendőröknek,
akik elfogták a nyári hónapokban
Kiskunfélegyháza külterületén garázdálkodó és az ingatlanoknál

lévő autókból értékeket eltulajdonító tolvajt. Fekete Tamás és
Papp Krisztián rendőr őrmesterek, Peres Péter címzetes rendőr
főtörzsőrmester, Somogyi Tamás rendőr törzsőrmester, Szeri

Tamás rendőr őrmester, Tapodi
Antal címzetes rendőr főtörzsőrmester munkáját a város nevében
átadott jelképes ajándékkal köszönte meg a polgármester.
A képviselők ezt követően többek között arról határoztak, hogy
a koronavírus-járvány ellenére a
tavalyihoz hasonló összeggel, 4
millió forinttal támogatja a város a
Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül a felsőoktatási intéz-

Tisztújító közgyűlés
a Móra Ferenc Társaságnál
Tisztújító közgyűlést tartott szeptember 25-én a 2015 májusában
alakult Móra Ferenc Társaság
Kiskunfélegyháza Egyesület –
tájékoztatta lapunkat dr. Luchmann Zsuzsanna a társaság
sajtóreferense, aki elmondta: A
társaság szerveződésekor fontos
szempont volt, hogy a vezetői fel-

adatokat az elnök Vészits Andrea mellett alapos felkészültséggel, megfelelő gyakorlattal és
tapasztalatokkal rendelkező tagok lássák el.
Ezért kérte fel az alapítótagság Kapus Bélánét (a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület elnökét), valamint Kállai-

né Vereb Máriát (a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
ügyvezető elnökét) elnökségi
tagnak. Nyilvánvaló azonban,
hogy hosszú távon vállalni ezt
az intenzív munkát jelentő komoly kettős szolgálatot nem
lehet. Ezért mondtak le mindketten – ahogy az elnökség

ményben tanulókat. Mivel a Kiskun
Múzeum, a Móra Ferenc Művelődési
Központ és a Szivárvány Személyes
Gondoskodást Nyújtó intézmény
jelenlegi igazgatójának megbízása
lejár, ezeknek az intézményeknek a
vezetői állására kiírt pályázatokat is
véleményezte a képviselő-testület.
Elfogadták továbbá azt a rendeletet, ami a köztemetők rendjét és
a közterületek használatát szabályozza újra.

többi tagja is – eddig betöltött
tisztségükről.
Az új vezető tisztségviselők
megválasztásával
felállhatott
az új elnökség Kovács-Csonka
Szilvia (elnök), Bodor Mariann
(ügyvezető elnök), Gulyás Réka
(titkár), Szabó Krisztina (gazdasági felelős) és Bakai Ildikó (elnökségi tag) személyében.
A sajtóreferensi feladatokat a következő öt évben is dr.
Luchmann Zsuzsanna látja el.
(A közgyűlésen történtekről
részletes beszámoló olvasható
honlapunkon.)
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Hamarosan befejeződik az Ipari Park II. ütem

A város gazdasági fejlődésének fontos eleme és a továbblépés
elkerülhetetlen feltétele a kiskunfélegyházi Ipari Park beruházás második üteme. Azért is, mert az első ütemben kialakított
terület megtelt, az ingatlanok egy kivételével tulajdonosra találtak – mondta el Csányi József polgármester szeptember 28án, hétfőn, a nagyszabású fejlesztés aktualitásait összefoglaló
sajtótájékoztatón.
A polgármester a részletekről
szólva elmondta: – A projektben
18 darab, egymástól független
helyrajziszámmal
rendelkező,
5000 és 45.000 négyzetméter közötti telek lett kialakítva, így a kisés a középvállalkozások is megtalálhatják a számukra legideálisabb

méretű területet. A telkek közötti
aszfaltozott úthálózat megépült,
a közművek: vezetékes ivóvíz,
szennyvízhálózat, villamosenergia, földgáz és telekommunikációs
kábelek a telekhatáron vannak. A
leendő beruházókra vár a területrendezés, közművek bevezetése,

saját telek körüli kerítés megépítése, valamint a megálmodott beruházás megvalósítása.
A telkek kialakítása ideális ipari tevékenységekhez. A legkisebb
kialakítható
telekméret
1000
négyzetméter, a legkisebb átlagszélessége 25 méter, a legnagyobb
beépíthetőség 50 százalékos, a legkisebb zöldterület 25 százalék. Az
épületmagasság 10,5 méter, ami
indokolt funkcionális és technológiai okokból 25 méterig növelhető.
A meglévő ipari parkban a legkisebb telekméret 500 négyzetméter, így akár mikrovállalkozások

számára is elérhető. A legkisebb
telek átlagszélesség 18 méter, a
beépíthetőségi korlát 60 százalék,
legkisebb zöldterület 20 százalék.
Az építménymagasságra vonatkozó előírások megegyeznek az új
ipari parkéval.
A projekt Európai Uniós forrás
bevonásával, a TOP-1.1.1-16BK1-2017-00003 azonosítószámú
projekt keretében 1,4 milliárd forint támogatásból valósult meg a
Vonalvezető Kft. tervei alapján, a
Délút Kft. kivitelezésében. A beruházás előreláthatólag novemberben zárul.

Miből élünk – felmérést készít a KSH
Harmadik alkalommal vesz részt önkéntesen hazánk abban a
szeptember 15-én elindult kutatásban, amely a háztartások
életkörülményeinek feltárására irányul. A háromévenkénti felmérést idén is a Magyar Nemzeti Bank (MNB) megbízásából a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre. A Miből élünk?
elnevezésű kutatás – amelyet az Európai Központi Bank koordinál – minden euróövezeti tagállamban kötelező, ehhez csatlakozott hat évvel ezelőtt önkéntesen Magyarország.
A kérdőív rákérdez a háztartások tulajdonában lévő reáleszközökre (például ingatlanokra,
járművekre,
értéktárgyakra,
vállalkozásokra) és pénzügyi
eszközökre (például bankszámlákra, befektetésekre, nyugdíjcélú előtakarékosságra). Az ön-

kéntes és anonim kutatás kitér
a háztartások kötelezettségeire
(adósságára, a hitelekre és kölcsönökre) is.
– A felmérés elsődleges célja,
hogy európai szinten összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre a háztartások vagyoni hely-

zetéről. A kutatás legfontosabb
törekvése, hogy olyan elemzések
készüljenek, amelyek alapvetően
hozzájárulnak a hatékony nemzeti, valamint az európai szintű
gazdaságpolitikai döntések meghozatalához – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.
A KSH szeptember közepéig
postai felkérőlevélben értesítette a véletlenszerűen kiválasztott
345 település több mint 15 ezer
háztartásában élőket, akik részvétele önkéntes és anonim. A
felmérés december 31-éig tart.
A kérdőívet interneten keresztül
november 30-áig lehet kitölteni.

Október 2. és december 31. között pedig kérdezőbiztosok keresik fel – maszkban és a közösségi
távolságtartás szabályait betartva – azokat a háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés
lehetőségével.
A kérdőív kérdései körülbelül
20-40 perc alatt megválaszolhatóak. A kutatásban résztvevő országok adatait az Európai
Központi Bank gyűjti össze, az
eredményekből pedig várhatólag 2022-ben a KSH és az MNB
is közöl adatokat. A kutatásról
bővebb információ itt található:
mibolelunk.ksh.hu
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Ázsiai őszirózsa
Magyarországon alig néhány éve
ültetjük ennek a Japán, Kelet-Ázsia
napos erdőszélein élő növénynek
a fajtáit. A növény dán kutatók
munkája nyomán került Európába, ahol az elkövetkezendő évek
sikernövényeként tartjuk számon.
Erre a kitüntető címre viszonylagos igénytelensége és széles körű
alkalmazhatósága okán tarthat
igényt. Az őszirózsák körében anynyira jellemző lisztharmatos megbetegedésre egyáltalán nem fogékony és föld alatt tarackolva kúszó
gyökereivel pillanatok alatt hatalmas területet képes meghódítani,
ezért eleve kicsi helyre nem célszerű ültetni. Apró vagy kis-közepes méretű margarétaszerű fehér,
halványlila, kékeslila virágai nagy
tömegben nyílnak július-szeptembertől egészen a fagyokig. 20-25
cm magasságtól egészen 60-80
cm magasságig terjedő fajták sora
szerezhető most már be. Október az őszirózsák hónapja a soksok faj és fajta fehér-lila-rózsaszín-pink-kék színskáláján mozgó
színeiből szemet gyönyörködtető
kiültetések készíthetők. Érdemes
velük kísérletezni.
Nagy Ágnes, városi főkertész

Mi virít?

Közmeghallgatást
tartott a roma
önkormányzat
Közmeghallgatást
tartott
a Kiskunfélegyházi Roma
Önkormányzat szeptember
29-én a városháza dísztermében. Az összejövetelen
Buza Flórián elnök az elmúlt
időszak történéseit összegezte. Balla László alpolgármester arról szólt, hogy
a városi önkormányzat és a
roma önkormányzat az elmúlt időszakban jól tudott
együttműködni és számos
problémát közösen tudtak
megoldani.

Megemlékeztek a szervdonorokról
A szervdonorokra emlékeztek szeptember 23-án, a kiskunfélegyházi Alsótemető ravatalozója melletti emlékhelynél. A
2018. szeptember 26-án felavatott emlékmű azoknak az elhunytaknak a tiszteletére épült, akik szerveikkel más emberek
életét mentették meg. Az avatáskor négy donor neve mellé az
elmúlt két évben további kilenc nevet véstek fel.
Csikós Józsefné fia elvesztését
követően kezdeményezte az emlékhely megvalósítását azzal a
céllal, hogy a gyászoló családok
lelki fájdalmában támasz legyen
ez a hely és bátorítsa a társadalmat a nyitottabb hozzáállásra
a donációval kapcsolatosan. Magyarországon, a transzplantációs
várólistán szereplők száma kétszer annyi, mint az átültetések
száma. A betegek egyetlen esélye
a túlélésre és az életminőségük
javítására az, ha megkapják az
egészséges, felajánlott szerveket.
A megemlékezésen Csányi
József polgármester elmondta,
hogy nagyon büszke polgártársaira, akik a szívfájdalmukon túllépve nemcsak az elhunytakra,
hanem az itt maradókra is gondolni tudnak. Dr. Mihály Sándor,
az Országos Vérellátó Szolgálat
transzplantációs igazgatója ösz-
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szefoglalta, hogy miért és menynyire fontos a társadalmi összefogás annak érdekében, hogy a
rászorulók időben megkaphassák
az életüket megmentő szervadományokat. Ennek elengedhetetlen
feltétele az, hogy elérhetőek legyenek a donorszervek. Kihangsúlyozta, hogy azzal tudunk mi

magunk a legtöbbet megtenni, ha
még életünkben döntést hozunk
saját szerveink halálunk utáni
felhasználásáról. Mint mondta,
ez nem csupán lehetőség, hanem
mindannyiunk felelőssége.
A megemlékezésen tiszteletét
tette Berente Judit, a Magyar
Szervátültetettek Szövetségének
elnöke, aki maga is 25 éve vesetranszplantált. Beszédében megindító szavakkal elevenítette fel
saját élményeit, amikor új vesét
és egészséges életet kapott. Ezért
– fogalmazott – örökre hálás lesz
az elhunyt családjának.
V. B.

Az elnök beszámolójában elmondta: – 2020-ban az RNÖ
számos programot valósított
meg. Most zárult a Bári Shéj
Roma lányok továbbtanulási
esélyének növelése program.
Ebben 20 félegyházi lány vett
részt, akiknek nemcsak az iskolai tanulmányaikban segítettek,
de kapcsolatot teremthettek
más városokban élő, hasonló
korosztályú roma lányokkal is.
Láthatták, hogy ők hogyan élnek
és milyen nehézségekkel küzdenek meg. Két év alatt kirándulásokon, táborokban jártak, ami
segítette a közösségépítést a
városban és a szegregátumban
élő diákok között.
Egy pályázati lehetőségnek
köszönhetően számos közösségi programot is megvalósítottak. Családi délutánokat
szerveztek, volt kutyás-lovas
foglalkozás a gyerekeknek, farsang, gyereknap és sportnap is.
Idén 45 gyerek táborozhatott
Balatonszemesen és Szarvason.
A fiatalok társadalmi munkát is
folyamatosan végeztek, a Délibáb utcában rendszeresen gyűjtötték a hulladékot, takarították
az árkokat és nyírták a füvet.
Folyamatos volt a kapcsolatuk a félegyházi rendőrséggel
is. Részt vettek drogprevenciós
előadásokon, kapcsolatot tartanak szakemberekkel, a megyei
roma önkormányzatokkal, részt
vesznek fórumokon és konferenciákon, hogy a jól bevált
módszereket alkalmazhassák –
tette hozzá Buza Flórián.
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Az Egészségközpontnak biztonságos
helynek kell maradnia a járvány idején is!

Minden körülmények között meg kell őrizni az egészségügyi intézmények biztonságát! – szögezte le dr. Patkós Róbert, a félegyházi Egészségközpont orvosigazgatója, amikor az intézményben
a járványhelyzet miatt kialakított eljárásrendről kérdeztük. A háziorvosként praktizáló szakember szerint ez csak úgy lehetséges, ha a lakosság együttműködik a szabályok betartásában.
– Hogyan tehetjük ezt meg?
– Az egészségügyi ellátás működési rendje teljesen más ma, mint
akár egy évvel ezelőtt volt. Nem
működőképes jelenleg az a gyakorlat, hogy amikor a beteg ráér, „beugrik” a háziorvoshoz például felíratni a gyógyszereit. A járványügyi
helyzet egyértelműen azt követeli
meg a teljes magyar lakosságtól
és az egészségügyi területen dolgozó valamennyi szakembertől –
beleértve az orvost, az ápolót, az
alapellátás, a szakellátás és a fekvőbeteg ellátás minden területét
– hogy a személyes találkozót egy
telefonos, vagy online kommunikáció előzze meg!
Természetesen
mindenkinek
meg kell kapnia a megfelelő ellátást. Ez az alapellátás tekintetében első körben a háziorvos. Ő
és az asszisztense hétköznapokon
reggel 8 és délután 4 óra között
rendelési időn kívül is elérhető a
betegek számára (ez természetesen nem jelenti azt, hogy mindig
azonnal fel tudja venni a telefont,

vagy haladéktalanul válaszol az internetes megkeresésre). Nálam ez
úgy működik, hogy ha a telefonos
konzultáció során úgy ítélem meg,
hogy a beteg fogadható, és indokolt
a személyes találkozás, akkor időpontot adok. Ha nem, akkor telefonon keresztül igyekszem őt ellátni.
Ehhez az úgynevezett telemediális
lehetőségek – receptfelírás, beutalóküldés – rendelkezésre állnak.
– Mi a teendő ügyeleti időben?
– Ilyenkor a 76/403-104-es
telefonszámot kell hívni, amit a
mentőszolgálat
mentésirányítói
vesznek fel. Ők a legkompetensebb
szakemberek, hogy egy telefonos
konzultáció során eldöntsék, milyen típusú segítségre van szüksége az adott személynek. Amennyiben a panasz nem tűr halasztást,
azonnal mentőgépkocsi megy a
beteg segítségére. Lázas, fertőzésgyanús személy esetén, ha szükséges olyan mentőautót küldenek,
amelynek személyzetét megfelelő
védőöltözék óvja a fertőzéstől. Ha
a panaszok az alapellátás lehető-

ségei között orvosolhatók, és nem
áll fenn láz vagy más koronavírusos tünet, akkor az ügyelő orvos
döntése szerint a beteget a lakásán, vagy az ügyeletre berendelve
ellátják.
Kiskunfélegyháza nagyon szerencsés helyzetben van, mert –
sok más várossal, településsel ellentétben – van felnőtt és gyermek
háziorvosi ügyelet is. Az itt dolgozó
munkatársak korrekt, lelkiismeretes munkát végeznek! Tudni kell
azonban, hogy ez nem sürgősségi
betegellátó osztály, nem is a háziorvosi rendelés meghosszabbítása, hanem egy háziorvosi szakemberekkel működő ambulancia.
Itt a halasztást nem tűrő, de a
háziorvosi kompetencia körébe
tartozó panaszokat tudjuk ellátni,
és például egy szívinfarktus-gyanús mellkasi fájdalom már nem
tartozik ebbe a körbe. Egész egyszerűen azért, mert az ellátására
nem adottak a feltételek, nincs
szakképzett személyzet és technikai, műszeres felszerelés. Súlyos,
életveszélyes esetekben a sürgősségi betegellátó osztályhoz kell
haladéktalanul eljutnia a betegnek,
ami a kecskeméti megyei kórházban van legközelebb.
Hadd mondjak még valamit: a
láz csillapítása nem orvosi kompe-

tencia, (aki egy okostelefon kezelésére képes, az lázat is tud csillapítani), annak eldöntése, hogy mi
okozhatja a lázat, viszont igen. De
ezt követően a csillapítást gyógyszeresen és konzervatív módszerekkel, például hidegvizes borogatással és hűtőfürdővel kell, otthon
megoldani. Természetesen – ha
szükséges – ebben az esetben is
segítenek az ügyelet szakemberei
telefonos tanácsadással.
– Mire hívná fel a lakosság figyelmét a sokszor ismételt biztonsági előírások – úgy, mint a
maszkviselés, biztonsági távolság betartásának fontossága
– mellett?
– Még egyszer az orvossal való
személyes találkozást megelőző
telefonos, vagy online konzultáció
nélkülözhetetlenségére, és arra,
hogy az Egészségügyi Nonprofit
Kft. intézményébe lázas beteget
nem engedhetünk be! Ettől a kitételtől semmilyen körülmények
között nem térünk el, ugyanis csak
így tudjuk garantálni a félegyháziak – betegek és ott dolgozók
– számára, hogy az Egészségközpont a járvány idején is biztonságos hely maradjon, és hosszú távon szolgálni tudja a lakosságot.
Ennek fontosságát mindenkinek
meg kell értenie!
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A megelőzésben hisz
a koronavírus-fertőzött Patkós doktor
Koronavírus-fertőzéssel otthonában lábadozik dr. Patkós Róbert
félegyházi háziorvos, az Egészségközpont orvosigazgatója. Tünetei szerencsére már enyhültek, így telefonon keresztül meg tudta
osztani velünk az elmúlt napok történéseit. „Ha ezzel tehetek
azért, hogy a félegyháziak komolyan vegyék a koronavírus-járványt és a megelőzés fontosságát, akkor megéri beszélni róla”
– fogalmazott.
Patkós doktort sokan ismerik Félegyházán, szigorú, következetes
szakember hírében áll. Ezek a tulajdonságok különösen élesen jelennek meg a koronavírus-járvány
idején, hiszen háziorvosi praxisa
mellett a félegyházi Egészségközpont orvosszakmai vezetését is
ellátja.
– Igyekszem példát mutatni
úgy a rendelőintézetben, mint a
magánéletemben: folyamatosan
maszkot viselek, betartom a szabályokat. A családommal együtt
szinte aszkéta módon élek a járvány idején: a munkahely és a
lakás között közlekedek, egy-két
bevásárlást leszámítva sehova
nem megyek. Nincs szórakozóhely,
étterem, mozi, a befizetett külföldi
nyaralást visszamondtuk. 49 éves
vagyok, rendszeresen szedem a
Béres-cseppet, a C és D-vitamint,
rendszeresen gyalogolok, kerékpározok. Az immunrendszerem nem
volt komoly igénybevételnek kitéve,
a magas vérnyomáson kívül nincs
krónikus betegségem. Leszögezhetem, hogy minden tőlem telhetőt
megtettem annak érdekében, hogy
egészséges maradjak. Most mégis karanténban vagyok, és várom,

hogy a már enyhülő tüneteim teljesen elmúljanak. Bizalomra ad okot
az a tény a maszkviselésemmel és
egyéb törekvésemmel kapcsolatosan, hogy a korábban a közvetlen
környezetemben tartózkodó személyek közül senkinek nincs panasza... Remélem ez így is marad és
megnyugodhatok, hogy nem kapta
el tőlem senki...
– Mik voltak az első tünetek?
– Visszagondolva először csak
azt éreztem, hogy fáradékonyabb
vagyok, mint máskor, de ezt ele-

inte a túl sok elfoglaltságra fogtam, eszembe sem jutott, hogy
elkaphatom a fertőzést, hiszen
tudomásom szerint nem találkoztam COVID-os személlyel, illetve
folyamatosan használom a védőeszközöket. Így telt el egy-két nap,
amikor éjjel arra ébredtem, hogy

nagyon rosszul érzem magam.
Magas lázam volt, fájt a bőröm, és
az összes létező porcikámat olyan
fájdalom járta át, hogy alig bírtam
mozogni. A 38-39 fokos lázamat
48 órán keresztül hiába próbáltam
gyógyszeresen csillapítani, több
alkalommal magamra engedtem
a hidegvizet, így sikerült kordában
tartani a lázamat. A fájdalomtól
és a rossz közérzettől csak nyögni tudtam. Fájt minden hajszálam,
homloktáji fejfájás és nagyon erős
szemfájdalom gyötört. Ezt sem-

mivel nem tudtam csillapítani. A
panaszaim kizárólag akkor enyhültek, ha sikerült lentebb vinni a
lázamat. 48 óra lázas állapot után
egy hidegvizes tusolást követően
már nem tért vissza a magas láz,
csak kisebb hőemelkedéseim voltak még néhány órán át.
– Hogy van jelenleg?
– A szemfájdalom bár enyhült,
de még mindig tart a bőrérzékenységgel és erőtlenséggel együtt. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy az
első tünetek után négy öt nappal
újabb tünetek jelennek meg a koronavírus-fertőzött betegeknél. Nálam
ez a szaglás és ízérzékelés elvesztése volt. Sajnos a látásom jelentősen
romlott ez alatt a néhány nap alatt.
Mindenképpen azt gondolom, hogy
nem kellene átélni ezeket a panaszokat a félegyházi embereknek! Annál
is inkább, mert minden feltétel adott
a városban ahhoz, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsük a betegek számát!
Az én esetem azért tanulságos,
mert a mai napig nem tudom, hogy
hogyan kaptam el a fertőzést. Valószínűleg olyan személytől, aki
tünetmentes,
COVID-fertőzött.
Ezért rendkívül fontos, hogy kerüljük a tömeget, mindig hordjuk
helyesen a maszkot, gyakran mossunk kezet, ne érjünk a kezünkkel
szemünkhöz, arcunkhoz, orrfújást
követően dobjuk ki a használt
zsebkendőt és mossunk kezet is.
Aki beteg maradjon otthon, kérjen
telefonon segítséget háziorvosától, ne menjen dolgozni, iskolába,
még ha egyéb fertőző betegségben
szenved, akkor sem!
Én két negatív koronavírus-tesztet követően állhatok majd ismét
munkába. 
Tóth Timea

(Az interjú szeptember 30-án készült.)

Látogatási tilalom a Szivárvány-intézményekben
Teljes körű látogatási tilalom lépett életbe szeptember
25-étől a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézmény Fogyatékos Személyek Nappali Intézményében, a Móra Ferenc tér 4. szám alatt, illetve az idősek
klubja telephelyén, a Tóth Kálmán utca 10. szám alatt –
tájékoztatta lapunkat Gálig Erzsébet intézményvezető.
A nappali intézmény szolgáltatásairól bővebb információt
Kérésziné Kocsis Mónika
csoportvezető ad munkanapokon 8 és 16 óra között a 06/30
815-5413-as telefonszámon.
Az idősek klubja szolgáltatásairól pedig – ugyancsak
munkanapokon 8 és 16 óra
között – Pintér Lászlóné ve-

zető gondozó nyújt tájékoztatást a 06/30 815-5415-ös
telefonszámon.
Ezen kívül nem fogadja
a hozzátartozóktól érkező
csomagokat a Nádasdy utcai
és a Csanyi úti idősek otthona. A látogatási tilalom és a
rendelkezés visszavonásig
érvényes.
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Iskolai büfék friss, egészséges kínálattal
A főutcán (a Kossuth Lajos
és Deák Ferenc utca sarkán)
2003 óta működő kávézó-reggeliző mellett immár három
iskolai büfét üzemeltet Félegyházán a Lino Food Kft. A Fornetti franchise partnereként
friss pékáruval, szendvicsekkel
szolgálják ki a diákokat és az
intézmények dolgozóit a József
Attila Általános Iskolában, a
Constantinumban, és idén ősztől már a közgazdasági szakközépiskola büféjében is.

Reggeli helyben és elvitelre
A Kossuth utcai üzletben reggel 6
órától várják a vásárlókat hideg
és meleg reggelikkel. Lehetőség
van helyben fogyasztásra, vagy a
csomagolt áru elvitelére egyaránt.
A rántottától a bundáskenyérig, a
hideg- és melegszendvicsektől a
helyben sütött péksüteményen át a
Lipóti Pékség kenyér szortimentjéig rendkívül széles a kínálat. Kedvező áron kínálják a frissen sütött
pékárut és a helyben készített,
változatos szendvicseket. Többek
között rántotthúsos, sonkás, szalámis tojásos, tonhalas összeállítások, melegszendvics és panini
(olasz grillszendvics) szerepelnek
a kínálatban. A reggeliző mellett
folyamatosan működik a meleg
ételeket kínáló gyorsétterem is.

Frissen, forrón a szünetben
A József Attila Általános Iskola büféje speciális helyzetben van, mert
nemcsak az iskolából, hanem az
utcáról is van bejárata, a diákok
és pedagógusok mellett a környező munkahelyek dolgozói közül is
sokan jönnek reggeliért, tízóraiért,
kávéért.
A Constantinum intézmény kifejezett igénye volt a büfé pályáztatásakor az egészségtudatosság. A
Lino Food Kft. által működtetett iskolai büfékben ez az egyik alapkö-

vetelmény az élelmiszer-biztonság
és a frissesség mellett. A telepített
kemencékben minden szünetre
meleg pékáru sül, a szendvicsek
frissen készülnek, folyamatos
pótlással, egészséges alapanyagokból. A mindenkori kínálat az
iskolabüfékre vonatkozó rendeletet figyelembe véve nem tartalmaz
az egészséges táplálkozással nem
összeegyeztethető termékeket, viszont maximálisan figyelembe veszi a helyi igényeket. A dolgozóknak járványhelyzet nélkül is igen
szigorú higiéniai elvárásoknak kell
megfelelniük, jelen esetben pedig
még több biztonsági intézkedést
tartanak szem előtt.

Kiss László Zoltánné, a Constantinum gazdasági vezetője szerint az intézmény büféjével a diákok és a dolgozók is maximálisan
elégedettek mióta azt a Lino Food
Kft. üzemelteti. A széles választékot az egészséges táplálkozás
figyelembevételével állítják ös�sze, péntekenként pedig ügyelnek
arra, hogy a böjti nap mindenki
számára betartható legyen. A
készlet mindig friss, ezért szívesen vásárolnak itt a gyerekek és
a kollégák is.

Kávét Nápolyból
Valamennyi üzletben a olaszországi Nápolyból érkező, számos terü-

leten már piacvezető Kimbo márka csúcsminőségű, Top Flavour
babkávéját használják, amely száz
százalékban arabica kávészemekből készül, közepesen intenzív pörkölésű, és enyhén édeskés aromavilág jellemzi.

Vendéglátás céges
és társasági rendezvényeken
Az iskolai büfék kiszolgálása
mellett a vállalkozás a legkülönbözőbb céges, társasági rendezvényeken szolgáltatja a vendéglátást party szendvicsekkel, friss
péksüteményekkel, kávéval és
üdítővel.
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In memoriam
Dobos Lászlóné
Hegedűs Ilona

Ica néni (Dobos Lászlóné, született Hegedűs Ilona) aranydiplomás pedagógus (1929. 10. 05.
– 2020. 09. 13.) előtt tisztelegve,
életpályáját összefoglalva búcsúzik tőle a Batthyány Iskola.
Dobos Lászlóné 1958 szeptemberében a Pécsi Pedagógiai
Főiskola matematika-fizika szakos levelező hallgatójává vált,

1959. szeptember 1-jével pedig
a Szabadság-téri Általános Iskolába helyezték át. 1961-ben
került az Ének-zenei Általános
Iskolába, ami a mai intézmény
jogelődje. 1973-ban az addig
matematikát és fizikát tanító Ica
néni napközis nevelőként és ragyogó korrepetitorként folytatta
szolgálatát tanítványaival, akik

nemcsak pontosságáért és lelkiismeretességéért, de a közösen
megélt hosszú beszélgetésekért
és törődésért is szerették. 70
éves koráig korrepetált gyerekeket matematikából. Szakszervezeti bizalmiként elmélyítette
emberi kapcsolatait kollégáival,
a fiatal kollégák pályakezdését
végigkísérte, hatékony szerepet
betöltve a közösségformálásban.
Gyermekvédelmi
felelősként,
majd később az önkormányzat
gyámügyi osztályának társadalmi gondnokaként sok család
sorsáért aggódott, szívén viselte
gyermekeik boldogulását. Kiváló
nevelőmunkájáért többször részesült elismerésben.
Nagyon korán, 1975-ben elveszítette odaadó férjét, akivel
mindenben egymás mellett álltak. Attól kezdve két fia állt életének középpontjában. Kis- és
nagycsaládja Ica néni számára
szent volt. Napsugara unokáiban
ragyog tovább, fénylő csillaga utat
mutat. Ica nénitől búcsúznak hivatásának és szolgálatának követői, a Kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos Általános Iskola pedagógusai, nyugdíjas pedagógusai és
munkatársai. (A megemlékezés
teljes szövege elolvasható a www.
felegyhazikozlony.eu honlapon.)
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Muzsika a templomban
A Nemzetközi Zenei Világnap alkalmából tartottak ünnepi műsort
október 3-án a Szent István Templomban fúvósaink és dalosaink. A
közönséget és a zenészeket Csányi József polgármester köszöntötte. A hangversenyen fellépett a
Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar, a Koncert Fúvószenekar és
a Zenebarátok Kórusa. Vezényelt
Kis-Fekete Vilmos, Szatmári
Imre és Tóth László.

Platán-Széchenyi-
Csibeavató
Minden platános diák tudja, miért
függ össze ez a három gondolat iskolájukban. Minden évben szeptember
21-én emlékeznek Gróf Széchenyi
István születésnapjára. Idén 22. alkalommal rendezték meg a Széchenyi napot a Platán iskolában. Ezen a
napon méltó ünnepi műsorral emlékeztek meg a legnagyobb magyar
életéről és munkásságáról, amelyet
koszorúzással zártak, ahol az iskola
diákjai helyezték el a megemlékezés
virágait. A nap további részeként az
első osztályos kisdiákok a Csibeavató program keretében akadályversenyen vettek részt, amelynek eredményeképpen a Platán iskola teljes
jogú lakói, kiscsibéi lettek.

KÖRKÉRDÉS: Mi a véleménye a köztéri kamerákról?
Több közlekedési csomópontnál, gyalogátkelőhelynél, illetve a
főtér bizonyos szakaszainál is térfigyelő kamerákat szereltek
fel Félegyházán. A járókelőket arról kérdeztük, nagyobb biztonságban érzik-e magukat a fejlesztéssel?

Palásti Lajosné (50): – Egyértelműen hasznosnak tartom a kamerákat. Sajnos egyre több hír szól
zebránál történő balesetekről, ezeket, ha megelőzni nem is lehet, de
visszatartó ereje szerintem lehet
a kameráknak. Arra kell törekednünk, hogy a közlekedésben résztvevő minden szereplő tartsa be a
szabályokat. A baleseteket így lehet elkerülni. A legtöbb gyalogos és
autós figyel a másikra, de láttam
már türelmetlen sofőröket, akik

dudálással adtak hangot türelmetlenségüknek, és gyakorta látok
kerékpárosokat a zebrán leszállás
nélkül átkerekezni. Egy baleset,
vagy szabálytalanság esetén a kamerák lehetővé teszik a történtek
visszanézését, és a felvételeknek
bizonyító ereje is lehet.
Szabó Róbert (45): – Ha az a
kamera megfelelő látószögű, és
például megörökítette volna tavaly azt, amikor a feleségemet
elütötték a Kossuth utcán, akkor

biztosan hasznosnak tartanám.
Mindenképpen ki kell írni, hogy
kamerával megfigyelt terület,
mert ez önmagában is a szabályok
betartására ösztönzi a közlekedőket. Komoly veszélyforrásnak tartom a Kossuth utcán az autósok
jobbra kanyarodásakor a velük
párhuzamosan közlekedő kerékpáros figyelmen kívül hagyását,
és a kerékpárosoknak azt a ros�sz és szabálytalan szokását, hogy
nem szállnak le a zebránál. Ha a
kamerákkal csökkenteni tudják a
szabálytalankodók számát, ha ezzel ki tudják szűrni és lefülelni az
esti száguldozókat, vagy éppen a
randalírozókat, akkor megérte.
Kiss Tibor István (64): – Az
új főtéren nem engedném meg
a biciklizést, sok a gyerek és a
babakocsis. Sokan nem sétálásra, hanem száguldozásra, vagy
bandázásra használják a teret.
Talán ezen is lehet változtatni a
kamerákkal. Nem beszélve a rongálásokról. Vigyázni kellene az új

burkolatokra és a padokra. Mindig
vannak olyanok, akik más munkáját nem becsülik.
Budavári Zsófia (27): – Most
fog kiderülni, hogy lesz-e haszna a
kameráknak, előre ezt nem lehet
tudni. Közlekedés tekintetében
nem vagyok benne biztos, hogy
ezzel bármit is elérnek. Persze
vissza lehet nézni az esetleges
baleseteket, vagy akár az esti randalírozókat is. Az értékeket remélhetőleg megóvhatják velük, akár a
főtérnél, vagy a szökőkutaknál.

G. Z.
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A Lakitelek Népfőiskola hírei

Konferenciával zárult a
Szerémség Értékfeltáró
Kollégium munkája
2019 márciusában és októberében rendezték meg a Szerémség
Értékfeltáró Kutatási hetet a Lakitelek Népfőiskola szervezésében.
A kollégium munkájában 43-an
vettek részt. A kutatók a Debreceni
Egyetem, a kecskeméti Neumann
János Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem
hallgatói és oktatói voltak. A kutatásból kivették részüket a mezőörsi Magyar Műhely Közhasznú
Alapítvány munkatársai, valamint
az óbecsei Than Fivérek Értelmiségi Kör tagjai is.

– Idén szeptember
27-én mutattuk be
a munkából készült
könyvet, amely a tizenöt kutatott település
helyi értékeit, értékőrzőit mutatja be. A településleírásokon túl tíz
speciális, a Szerémség
vidékére
vonatkozó
tanulmány is helyet
kapott a kötetben. A könyvbemutatón a kutatók beszámolóikban ismét
felidézték a két kutatási hét gazdag
élményeit. A koronavírus-járvány
okozta helyzet miatt a kutatás délvidéki résztvevői nem lehettek velünk,
ezért online követték a záró konferenciát – mondta Hágen Ádám, a
kollégium technikai szervezője.

Tolsztoj vetélkedő
Az előző évekhez hasonlóan idén
is meghirdette az orosz nyelvi és
műveltségi vetélkedőt az oroszul
tanuló középiskolások számára a
Tolsztoj Társaság, a Magyar Orosz
Együttműködésért Egyesület és a
Lakitelek Népfőiskola. A kétfordu-

2020. október 9.
Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola
honlapján: www.nepfolakitelek.hu
lós vetélkedő célja az orosz nyelvi
kultúra népszerűsítése a diákok
körében.
Azok a 11. vagy 12. évfolyamon
nappali rendszerű oktatásban
tanuló diákok mérethették meg
tudásukat az orosz nyelv és kultúrából, akik a nyelvet sem anyanyelvükként, sem pedig baráti körben
nem beszélik.
A verseny első fordulójában a 3
fős csapatoknak egy beszámolót
kellett beküldeniük a digitális oktatásban megvalósuló oroszóráikkal
és tanulásukkal kapcsolatos élményeikről. A verseny második fordulóját a 10 továbbjutott csapat részvételével a Lakitelek Népfőiskolán
rendezték meg szeptember 26-án és 27-én. A
koronavírus miatt kialakult élethelyzet, illetve a
kormányrendelkezések
betartása miatt négy
csapat érkezett (3 csapat
Budapestről, 1 csapat
Bajáról) a népfőiskolára.
A második fordulóban
a diákok (szombat délután és vasárnap déle-

Pappá szentelték a félegyházi
születésű Kullai Attilát
Pappá szentelte Kullai Attilát
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek augusztus 15-én,
a kalocsai Nagyboldogas�szony-főszékesegyházban.
Az atya félegyházinak vallja magát, hiszen városunkban született, keresztelkedett, bérmálkozott és a gondolat is itt született
meg benne, hogy a papi hivatást
választja. Bemutatkozó szentmiséje is helyben volt, a Szent István Templomban került rá sor,
augusztus végén.
Nem kimondottan vallásos családban nevelkedett, ami azt jelentette, hogy fontosabb ünnepeken
látogatták csak a templomot.
Általános iskolában cserkészkedett, így kötelező volt havonta
egyszer cserkészmisén részt vennie. Nem szívesen ment, hiszen
ahogy visszaemlékszik, kedvenc
sorozatát is akkor vetítette a televízió. Aztán megtetszett a dolog és kezdetben a haviból heti,

majd napi templomlátogatás lett
és ministrálni is elkezdett. Emlékei szerint nyolcadikos lehetett,
amikor megfogalmazódott benne, hogy a papi hivatás az, ami
érdekli őt. Aztán mégis elment
szakmát tanulni és Csongrádon

erdész-vadgazda képesítést szerzett. Mindezek után vált teljesen
világossá számára, hogy a hit az
ő útja. Hajagos Gyula atyával
Kalocsára mentek az érsekhez,
hogy bejelentsék, Attila pap szeretne lenni. Az érsek Szegedre

lőtt) kreatív és
játékos formában, akár az okos eszközöket is
használva mérték össze tudásukat.
A zsűri – dr. Szűcs Olga, a
Tolsztoj Társaság Elnöke, egyetemi
docens, Molnár Angelika egyetemi docens és Olajos István, a
lakiteleki általános iskola igazgatója – a második forduló feladatait értékelve hozta meg döntését a
díjazottakról.
Első helyezést ért el holtversenyben a Budapestről érkező Apáczai
Csere János Gimnázium és a Bajáról érkező III. Béla Gimnázium.
Jutalmuk ötnapos moszkvai utazás a felkészítő tanáraikkal együtt.

küldte tanulni, ahol az eltöltött 5
év eredményeként katolikus teológus és hittanár, nevelőtanár oklevelet szerzett mesterfokozaton.
Az öt év alatt nagyon sokat tanult,
és bár voltak neki is kétségei kezdetben, olyan benyomásokkal,
tapasztalásokkal
gazdagodott,
amelyek csak megerősítették a
döntése helyességét.
A pappá szentelés napján kapta
meg az érsektől azt a borítékot,
amely tartalmazza a helyet, ahol
szolgálatot teljesít káplánként.
Így került Kiskunmajsára, ahol
addig végzi papi teendőit, amíg az
érsek másként nem rendelkezik.
– Hárman vagyunk Kiskunmajsán: a plébánosom, egy káplántársam és én. Mindhárman papok
vagyunk, vagyis temetünk, keresztelünk, esketünk, misézünk.
Két iskolában is tanítok hittant és
ministránsokkal is foglalkozok –
sorolta a teendőit az atya.
Hétfőnként van szabadnapja,
amikor nagyon szívesen jön haza
Félegyházára. A családi látogatások mellett – amennyiben ideje
engedi – Gyula atyánál is tiszteletét teszi, akihez ma is bármikor
fordulhat tanácsért.

Z. A.
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A fiatalok és az önkormányzat közösen keresik
a skate-park megvalósításának lehetőségét
Fotó: Barta Dávid

Töretlenül hisznek a félegyházi skate-park megvalósításának
lehetőségében az ügyben érintett fiatalok. Ennek érdekében
több alkalommal gyűjtöttek pártolói aláírásokat a városban. A
skate-park olyan pálya, ahol a különböző extrém sportok kedvelői – például a gördeszkások, a görkorcsolyások, a BMX-esek,
a Mountain Bike-osok és a rollerezők – szabad gyakorlataikat
végezhetik.
Előzményként ismert, hogy az új
közterülethasználati rendelet tiltja
és szankcionálja a közterület – ez
esetben a Béke-tér – nem rendeltetésszerű használatát, és a megújult főtér burkolatában, lépcsőjében, feljáróiban kárt okozó ellen
szabálysértési eljárás indul. Emiatt fogott össze a kiskunfélegyházi
extrémsport-társadalom és hívták
találkozóra október 3-án, szombaton az érintetteket.
– 120 aláírás gyűlt össze ez alkalommal – mondta el lapunknak
Dobos István szervező. Hozzátette: nagyon jó hangulatú esemény
volt, a sajátkezűleg készített rámpa is nagyon nagy sikert aratott.
Egészen estig gyakoroltak rajta a
fiatalok. Egy petíciót szeretnének
benyújtani Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának, amelyben kérik, hogy létesítsenek a városban
egy skate-parkot, ahol lehetősé-

gük van hódolni az általuk kedvelt
sportágnak. Mivel a már említett
rendelet miatt a főtérről kiszorulnak, és egyelőre a Vasas-pályára
tervezett létesítmény megvalósításának sincs realitása, még
több aláírást szeretnének összegyűjteni és a dokumentumokkal
egy írásbeli kérvényt benyújtani
az önkormányzathoz a skate-park
megvalósítását kérve. A szimpatizánsok mellett azokat is szeretnék
megszólítani, akik ellenzik, hogy a
sportolók a főtéren gyakoroljanak.
Hiszen ez is amellett szól, hogy egy
erre a célra létesített parkban űzhessék szenvedélyüket, és ne szoruljanak a közterületekre.
– Nyitott kapukat döngetnek a fiatalok – szögezte le az üggyel kapcsolatban dr. Faragó Zsolt jegyző,
aki október 7-én fogadta kollégáival közösen az extrém sportolók
képviseletében érkező fiatalokat.

A jegyző elmondta, hogy a városvezetés az aláírásgyűjtéstől
függetlenül is elfogadja és méltányolja az igényt. Ezt támasztja alá
az a tény, hogy már egy 2015-ben
elnyert projektbe betervezték a
Vasas-pályán megépíteni kívánt
800 négyzetméteres ugrató pályát, aminek megvalósítására több
tízmillió forintot tartalmazott is
a pályázat. Sajnos azonban volt
olyan időszak, amikor a támogató
szervezet ezt a projektelemet kivetette. Így bár terv szinten létezik
a félegyházi skate-park, a megvalósítása évek óta várat magára.
Abban Faragó Zsolt biztos, hogy a
létesítmény meg fog épülni, a mikorra vonatkozó bármilyen ígéret
viszont felelőtlenség volna jelen
helyzetben az önkormányzat részéről – fogalmazott.
A jegyző emlékeztetett arra,
hogy ez az igény nem régen merült fel ilyen élesen Félegyházán,
mégpedig azért, mert elkészült a
város gyönyörű főtere. A közkincs
megvédése érdekében a rongálókkal szemben szigorúan eljáró
közterülethasználati
rendeletet
fogadott el nemrégiben a képviselő-testület. Ennek létjogosultságát

azok a fiatalok is elfogadják, akik a
kezdeményezés élére álltak.
– Ezzel a lépéssel természetesen nem az a célunk, hogy elüldözzük a gyerekeket a főtérről, de
vannak néhányan, akik mindenféle
kérést, intelmet figyelmen kívül
hagyva tudatosan rongálják a közös értéket. Ez a magatartás nem
tolerálható! Szeretnénk, ha Félegyházán mindenki jól érezné magát,
és kedvére tölthetné el szabadidejét. Az is, akinek egy kellemes és
biztonságos főtéri séta a vágya,
és az is, aki rámpákon szeretne
gördeszkával ugratni… Ezért is
keressük a közösen elfogadható
megoldást a fiatalok partnereként.
Azt azonban tudomásul kell venni,
hogy egyik percről a másikra nem
tudunk megoldani sokmilliós projekteket. Ez még a koronavírussal
nem terhelt „békeidőben” sem
menne. Bízom abban, hogy a tárgyalás eredményes lesz, és találunk olyan helyet a városban, ahol
az extrém sportok hívei a végleges megoldást jelentő skate-park
megvalósulásáig is biztonságosan és méltó körülmények között
edzhetnek.

Z. A. – T. T.
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Október 10., szombat
Az Év Olvasója díjátadás.
Hattyúház, a mi könyvtárunk címmel
felső tagozatosok részére hirdetett
rajzpályázat eredményhirdetése.
Szombaton ingyenes beiratkozás
és késedelmi díj elengedés! Éljen a
lehetőséggel!
Városi könyvtár, 10 óra
Rendhagyó kiállítások a könyvtári héten:
Retro könyvtári élet – válogatás régmúlt
könyvtári tárgyakból
(helyszín: felnőtt részleg)
Alkotó könyvtárosok – könyvtári dolgozók alkotásaiból bemutató (helyszín:
gyermek részleg).
Október 13., kedd
A Zöld könyvtári esték című ismeretterjesztő sorozatban Új ökológiai parkok és
kertek Félegyházán címmel vetítettképes
előadást tart Vincze Attila, a Pagony Táj-

Jubileumi hangverseny

és Kertépítész Iroda vezető tervezője.
Házigazda Nagy Ágnes, városi főkertész.
Városi könyvtár, 17 óra
Október 14., szerda
25 éve hunyt el Fekete Pál országgyűlési
képviselő, a Kiskunfélegyházi Közművelődési Egyesület alapítója. Koszorúzás
sírjánál.
Felsőtemető, 15 óra
Október 15., csütörtök
Félegyházáról indultak… Helytörténeti
beszélgetések a Hattyúházban.
Vendég Prof. dr. Fekete Sándor György

Tóth Tamás-tárlat
az Ágyúban

akadémikus, a budapesti Állatorvostudományi Egyetem osztályvezető egyetemi
tanára.
Beszélgetőtárs dr. Tarjányi József.
Előzetesen regisztrációs jegy váltását
kérik a könyvtárban.
Városi könyvtár, 17 óra
Október 16., péntek
Családi minikonferencia a Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében.
Városi könyvtár, 8-14 óra
Október 16., péntek
Lukács Ferenc „vázlatok” című
kiállításának megnyitója,
a Magyar Festészet Napja alkalmából.
Közreműködik: A Láma Dalai
Művelődési központ, 18 óra
Október 17., szombat
Őszi Virágünnep
Dísznövény – és kézműves termékek
vására
Dísz- és halloween tökvásár
Könyvtári és egyesületi kiadványok, valamint állományból kivont könyvek vására.
Helyszín: Korona utca, 8-12 óráig
A magyar festészet napja alkalmából
Kovács Zsóka selyemfestő kiállításbontás előtti tárlatvezetése.
Városi könyvtár, 10 óra
Október 20., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja.
Városi könyvtár, 10 óra
200 éve épült fel a Hattyúház. Fekete
Beatrix előadása.
Dr. Tarjányi József kezdeményezésére
a Hattyúház belső udvarában felavatják
Hunyadi László Petőfi-domborművét.
Városi könyvtár, 17 óra

Tóth Tamásnak, a Holló László
Képzőművész Kör tagjának nyílt
bemutatkozó kiállítása október
2-án, az Ágyú Kézműves Sörgalériában, a Kossuth Lajos utca
35. szám alatt. A tárlatot Király
György Barcsay-díjas festőművész, a Szolnoki Művésztelep lakója nyitotta meg. Közreműködött

Nagy Zsolt szájharmonikán. A
megnyitó után Zoltán Zoltán gitárestje szórakoztatta a látogatókat.
Az alkotó október 17-én, szombaton tárlatvezetést tart a sörgalériában. Ezt követően a Rocktár jazz-gitáros növendékeinek
jam-session estjére invitálják a
közönséget.

KÖNYVTÁRSAROK
Újra divatba jöttek a diafilmek
Évtizedekkel ezelőtt dobozba rejtett csodákként lapultak a családi
szekrények mélyén a diafilmek. A
szülők a takaróba bújós őszi, téli
délutánokat, estéket diavetítéssel
varázsolták meghittebbé. A vetítés igazi szertartássá vált: megtalálni a legmegfelelőbb pontot a
lakásban, ahova vetíthettek, be-
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állítani a vetítőt, befűzni a tekercset, persze először fejjel lefelé,
aztán görgetni egyik képkockát a
másik után.
Ha szeretnék visszaidézni és
saját gyermekeikkel, unokáikkal
átélni a régi idők páratlan élményét, látogassanak el a Petőfi Sándor Városi Könyvtárba, ahol 300

Quiznight - Kocsmakvíz
Jelentkezni lehet a művelődési központ
információs pultjánál, vagy telefonon a
76/466-843-as telefonszámon
Művelődési központ, 18 óra
Október 21., szerda
Mogács Dániel önálló estje
Mikrofonpróba: Fülöp Viktor
Jegyár: 3600 Ft / fő
Művelődési központ, 19 óra

diafilm közül válogathatnak és
kölcsönözhetnek.
A könyvtár kínálatában megtalálhatóak a klasszikus magyar
népmesék mellett a dán Hans
Christian Andersen és a német
Grimm-testvérek meséi.
A legkisebbek már nemcsak
könyvekben, hanem diafilmeken
is találkozhatnak kedvenceikkel,
Boribonnal, a játékmackóval, Bogyóval, a csigafiúval és Babócával,
a katicalánnyal. Meglátogathatják a
Futrinka utca lakóit, Mazsolát, Manócskát és Tádét, akiket a szülők
már régi ismerősként üdvözölnek.

Idén ünnepli 25 éves évfordulóját a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete. Ebből
az alkalomból adnak ingyenes
hangversenyt október 18-án,
vasárnap 17 órakor a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban. Fellépnek: Ujvári Gergely
és Cseh Antal operaénekesek,
a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar, a Kiskunfélegyházi
Zenebarátok Kórusa, Bolla Julianna – zongora, Tóth Renáta
Bernadett és Vili Balázs – gitár, Hegyi Bence – dob. Vezényel: Kapus Béla, Tóth László,
Szatmári Imre és Vili Balázs.
A járványügyi helyzetre tekintettel az előadáson kötelező a
maszkviselés.
Október 22., csütörtök
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
az 1956-os emlékműnél
Közreműködik Gombás Bende, Keserű
Benedek, Seregély Csilla
Blaha Lujza tér, Hősök Parkja, 15.45
A megemlékezést követően koszorúzás
Czakó József emléktáblájánál a
polgármesteri hivatal aulájában
Válogatás Rieger Tibor Kossuth-díjas, Magyar Örökség-díjas szobrász
műveiből
Megnyitja dr. Feledy Balázs, Holló László-díjas művészeti író
Köszöntőt mond Csányi József
polgármester
Közreműködik dr. Tóth Ákos klarinéton
Városi könyvtár, 17 óra
Október 26-30-áig, hétfő – péntek
8-12 óráig vagy 8-16 óráig
Őszi kézműves napközi
Kézműves foglalkozások
6-13 éveseknek!
Belépődíj egész napra
1000 Ft, fél napra 500 Ft
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Jelentkezés és információ a 76/466843-as telefonszámon, Bihal Mónikánál.
Művelődési központ

A kisfiúk
megismerhetik, hogyan teszi
kalandjai
során ártalmatlanná a bűnözőket Winnetou, a
fiatal apacs indián törzsfőnök és
Old Shatterhand, a fehérember.
Zebra Zolival együtt tanulhatják
meg a legfontosabb közlekedési
szabályokat, Bertával és Boldival
kis csillagászati leckét vehetnek
évszakokról, napszakokról, csillagokról, bolygókról, holdakról.

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HIRDETÉS

2020. október 9.

Készült Magyarország Kormánya
megbízásából.
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Védd a magyar munkahelyeket!
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RAJZPÁLYÁZAT ELŐZI MEG
a jótékonysági szilveszteri futást
Idén immár 29. alkalommal
rendezi meg a szilveszteri futást a Jogging Plus Sportegyesület, amihez kapcsolódóan
– az előző évekhez hasonlóan
– most is rajzpályázatot hirdetnek. A 29. Jótékonysági
Jogging Plus Szilveszteri futás – Rollsped futam nevezési díjakból és felajánlásokból
származó bevételét idén is a
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvodák kapják meg,
ahol fejlesztőjátékokat vásárolhatnak az összegből.
Elsősorban a nagycsoportosok
alkotásait várják, három témakörben. Az előző években minden óvodából érkeztek alkotások.
Hagyományosan az adventi gyer-

tyagyújtáskor hirdetik ki a győzteseket. A városháza aulájában állítják ki a legjobb műveket, illetve 9
rajz a szilveszteri futás pólóira is
felkerül.

A rajzokat szakmai zsűri bírálja el, amelynek vezetője Rosta Ferenc alpolgármester lesz.
A rajzpályázat magában foglalja
a sportot, témája lehet a termé-
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szet, az állatok és minden gyermek
vágyálma, a kamionozás. Ezen témák lehetőséget adnak a gyermekek képzeletének kibontakozására
– mondta el Rosta Ferenc. Balla
László alpolgármester hozzátette,
több mint 10 éve vesz részt aktívan
a szilveszteri futáson, akár a szervezését, vagy éppen az előkészületeket és a rajtot illetően. Az időjárás az utóbbi években kegyes volt
a versenyhez és a létszám is folyamatosan növekedett. Reméli, ez
idén sem lesz másképp. A szervezők optimisták a versenyt illetően,
Szűcs-Szabó Sándor, a Rollsped
Kft. ügyvezetője, mint főtámogató,
idén 900 pólót ajánlott fel, amit a
résztvevők kapnak meg a rajzpályázat alkotásainak grafikájával.
Hozzátette, bíznak abban, hogy a
járvány ellenére megrendezhetik
a versenyt. A nevezési díj, amely
a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvodákhoz kerül az idei évben,
ezer forintra nő, ezzel is kibővítve
az óvodák fejlesztési lehetőségeit.

Rangadót nyert a KHTK
Megszakította rossz sorozatát és megszerezte első hazai győzelmét a bajnokságban a Kiskunfélegyházi HTK labdarúgócsapata, amely a Jánoshalmi
FC-t múlta felül 2-1-re a megyei I. osztályban. Az elmúlt időszakban kiélezett
mérkőzéseket vívott e két gárda, ez most sem volt másképp. Végül a KHTK
örülhetett, amely ezzel a sikerrel megkezdte a felzárkózást a bajnokságban.
Bács-Kiskun Megyei I. 7. ford., 10. 03.
Kiskunfélegyházi HTK – Jánoshalmi FC 2-1 (1-1)
Gólszerzők: Ábel Zsolt 41. p., Bálint Tibor 76. p., ill. Babic Srdan 21. p.

A szerencse sem
kedvezett

Kecskeméti siker
az alsóházi rangadón
A Kecskeméti FS DSE csapatának otthonába látogatott a P&P
Kiskunfélegyházi HTK felnőtt
férfi kézilabdacsapata a megyei
I. osztályú bajnokság 4. fordulójában. A fiatalokkal felálló KHTK
elsősorban az első félidőben ös�szeszedett jelentős hátránynak
köszönhetően végül 35-22-re

alulmaradt. A KHTK legjobb góldobója Csáki Gábor lett 7 találattal, aki a liga góllövőlistáját is
vezeti.
Bács-Kiskun megyei férfi I.
osztály 4. ford., 10. 04.
Kecskeméti FS DSE – P&P
Kiskunfélegyházi HTK 35-22
(20-9)

Rangadót játszott az U-19-es nagypályás bajnokság délkeleti csoportjában az Astra HFC Kiskunfélegyháza, amely a Szolnoki MÁV
UFC otthonában lépett pályára. A
fordulatokkal tarkított mérkőzést
5-3-ra a szolnokiak nyerték, akik
feljöttek a második helyre a tabellán. A félegyházi együttes vis�szacsúszott a harmadik pozícióba,
innen várja a folytatást.

Leány U-19 dél-keleti csoport
5. ford., 10. 03.
Szolnoki MÁV UFC – Astra
HFC – Kiskunfélegyháza 5-3
(3-2)
Gólszerzők: Ráporti Klaudia
19. p., Balogh Orsolya 29. p., 79.
p. (büntető), Szél Zsófia 40. p.,
Kovács Nelli 86. p. ill. Czinege
Eszter 26. p., 45. p., Novák Gabriella 88. p.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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A polgári fiúiskoláról
Az elemi iskolára épülő, a mai általános iskola felső tagozatának megfelelő négyosztályos polgári iskola a második világháború előtt általában nem koedukáltan működött. Kiskunfélegyháza
városa a lányok részére már korábban, 1895-ben, a fiúk részére
pedig 1926-ban nyitott polgári iskolát. Ez az oktatási intézmény
amellett, hogy általános műveltséget adott, a gyakorlati életre és
a középiskolai tanulmányokra egyaránt előkészítette a diákokat.
A polgári fiúiskola kezdetben nem
kapott önálló épületet, hanem a
mai Béke téren több más iskolatípussal (iparos- és kereskedő
tanonciskolával, állami gazdasági
népiskolával stb.) egy épületben
működött. A polgári fiúiskola iránti nagy érdeklődést mutatja, hogy
már 1934-től párhuzamosítani
kellett az osztályokat. A helyszűke azonban egyre tarthatatlanabb
állapotokat eredményezett, ezért
a város új iskolaépület emelését
határozta el. A képviselő-testület
a munkálatokra 100.000 pengőt
szavazott meg, a szóba jöhető tíz
telek közül pedig végül a Kossuth
utca északi oldalán lévő, a fürdő
előtti területet választotta. Az új
iskola építéséhez 1938 augusztusában fogtak hozzá, és már egy
év múlva birtokukba is vehették
a tanárok, illetve a tanulók a kétemeletes, nagy tornateremmel
rendelkező, akkori szempontból
minden igényt kielégítő, modern

iskolaépületet. Az 1938-as Szent
István emlékév tiszteletére az
intézmény – minisztériumi enge-

Anyakönyvi hírek

Trungel Kitti – Mikó Árpád, Varga
Lívia Mária – Varga János, Horváth
Rita – Kiss Ferenc, Valkai Ramóna
– Jéga István Márk, Sinka Anna Ilona – Czakó Gábor, Szűcs Krisztina
– Vidéki Ferenc László
MEGHALTAK: Fekete István,
Eperjesy János – Kiskunfélegyháza, Mádi Sándor – Szabadszállás, Pesti András Mihályné
Veszelszki Erzsébet – Lajosmizse,
Hajagos Ferenc – Ballószög, Törteli
Antalné Újvári Mária – Jakabszállás, Kara Lászlóné Dunai Rozália –
Városföld, Molnár Gáspárné Szedlák Mária – Baja, Hamar Józsefné
Stummer Ilona – Tiszakécske,
Szanda Imre Dezső – Kecskemét,
Frühwirth Mátyásné Oláh Irén
– Nagykőrös

ÚJSZÜLÖTTEK: Csipszer Kevin
(anyja neve: Miklós Jennifer), Tóth
Kata (Fekete Zsuzsanna),
Magony Barnabás (Dr. Bata Andrea), Kócsó Melinda (Soós Melinda), Tóth Dávid Milán (Tóth
Renáta), Hinkel Petra (Kovács Gabriella), Tóth Zalán György – Tóth
Zsombor Péter (Szalma-Réczi
Valéria), Pintér Krisztofer Rikardó
(Sáránszki Evelin), Rácz Benett
László (Évinger Gabriella), Holgas
Lara (Dencs Szilvia), Palatinus
Koppány Anrdás (Lajos Bernadett),
Kiovszky Rebeka (Tarjányi Judit),
Csonka Alexandra (Mészáros Bea)
HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK:
Csende Anikó – Seres Zoltán,
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

2020. október 9.
déllyel – felvette első királyunk
nevét, és ettől kezdve Szent István
Polgári Fiúiskola néven működött.
A második világháború után a
polgári iskolákat felmenő rendszerben meg kellett szüntetni, és
nyolcosztályos általános iskolává
kellett őket átalakítani. Az intézmény egy ideig még Állami Szent
István Általános Iskola néven létezett, majd 1949-től Petőfi Sándor
Általános Iskola lett. A 20. század
második felében a Petőfi iskola
folyamatosan magas színvonalú
oktató és nevelő munkát végzett.
A 2000-es évek elején azonban

a város – gazdasági megfontolásokból – iskola-összevonásokra
kényszerült. A Petőfi iskola egy
ideig a Batthyány Lajos Általános
Iskolával és a Zeneiskolával közös
igazgatás alá került. Az önállóság
fokozatos elvesztésével a Petőfi
iskola épülete is megürült, az intézmény jogutódja a Batthyány
Lajos Általános Iskola lett. Néhány év elteltével az egykor polgári fiúiskola épületét újra oktatási
célokra vették igénybe, jelenleg a
Waldorf intézmény működik falai
között.
Ónodi Márta

Közmeghallgatást tartanak
Közmeghallgatást tart Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
november
5-én, csütörtökön 16 órakor a
városháza dísztermében. A közmeghallgatáson az állampolgárok

és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői közérdekű kérdést és
javaslatot tehetnek. Minden érdeklődőt várnak. A járványügyi
helyzet miatt kötelező maszkot
viselni!

Hirdetés

Őszi notebook és számítógép akciós ajánlatunk!
Felújított PRÉMIUM notebook:

Dell E5430: Intel Core-i5 3320, 4 GB mem.,
500 GB HDD, 14,1”-os kijelző, 1 év gar.
br. ár: 69.990 Ft
Fujitsu Lifebook E780: Intel Core-i5 520, 4 GB mem.,
320 GB HDD, DVD, 15,6”-os kijelző, 1 év gar.
br. ár: 55.990 Ft
HP ElitBook 8470p: Intel Core-i5 3320, 4 GB mem., 320 GB HDD,
DVD, webkamera, 14”-os kijelző, 1 év gar.
br. ár: 75.990 Ft
Dell Latitude E7450: Intel Core-i5 5300, 8 GB mem.,
256 GB SSD, 14”-os kijelző, 1/2 év gar.
br. ár: 139.990 Ft
Új notebook:
HP 250 G7: Intel Core i3-1005, 8 GB DDR4, 256 GB SSD,
webcam, 15,6”-os kijelző, 3 év gar.
br. ár: 173.990 Ft
Asus X543M: Intel N4000, 4 GB DDR4, 256 GB SSD, DVD,
webcam, 15,6”-os kijelző, 2 év gar.
br. ár: 106.990 Ft
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