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Félegyháza is elcsendesedett

Számos európai kis- és nagyvároshoz hasonlóan esténként el-
csendesedik Kiskunfélegyháza is: a koronavírus-járvány második 
hulláma miatt november 11-jétől este 8 és hajnali 5 óra között 
kijárási tilalom van érvényben Magyarországon. 

Az üres, kihalt utcák magukra ha-
gyott árnyai között egy-egy munká-
ból hazafelé igyekvő léptei verik fel 
csupán a csendet. Aztán újra visz-
szatelepszik mindenre az időtlen 
mozdulatlanság. Döbbenetes korrajz 

lesz Görög Anita meseszép fotója 
az utókornak, és – reméljük – örökre 
elfeledett átmeneti intézkedések do-
kumentálója a lap, amit most a kezé-
ben tart Ön, Kedves Olvasó! 

Mi mindent láttak már ezek az 

ódon falak! Mennyi könny, öröm, 
történelmi pillanat és hétköznap 
néma tanúi az épületek, az utcák, a 
kövek… De most, ezek a napok, he-
tek, hónapok a mi életünk, a mi va-
lóságunk. Most a mi áldozataink, a 
mi terheink, a mi reményeink ivód-
nak a szürke aszfaltba. Ezt olykor 
haraggal, máskor beletörődéssel 
nyugtázzuk. Csalódottak vagyunk, 
mert a körülmények arra késztet-

nek, hogy elhagyjuk biztonságot adó 
szokásainkat, felhagyjunk életszépí-
tő hagyományainkkal, elengedjünk 
oly sok mindent és mindenkit, ami 
nélkül azt hittük, élni sem tudnánk. 

Aztán mégis. Erőt gyűjtünk, fe-
gyelmezetten maszkunk alá rejtjük 
veszteségeink fölött érzett szomo-
rúságunkat, és tovább lépünk. Ab-
ban a biztos tudatban, hogy a fény 
most is legyőzi a sötétséget.
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Az alábbiakban a november 
11-én, szerdától életbe lépett 
országos korlátozásokkal kap-
csolatban Félegyházára vo-
natkozó szabályokat és infor-
mációkat összegezzük Csányi 
József polgármester e témá-
ban megosztott közleményei 
alapján.

• A középiskolás diákok részé-
re az önkormányzat biztosítja az 
ebédet, amelyeket az iskolai ét-
kezdéből saját ételesben tudnak 
minden nap elvinni 12 és 14 óra 
között. A részletszabályokról az 
intézményeken keresztül értesítjük 
a diákokat.

• A sportcsarnokot a jogszabály-
ban meghatározott versenysportot 
űzők edzései és versenyei kivéte-
lével bezártuk, míg az uszodát, a 
múzeumot teljesen bezárjuk és a 
mozi is zárva tart.

• Elengedjük a mozi bérleti dí-
ját. A mozi a helyi kultúránk része, 
nagyon fontos számomra, hogy 
megmaradjon a városban.

• Az önkormányzati bérlemé-
nyeknél 30 napra elengedjük azon 
helyiségek bérleti díját, amelyek 
bezárásra kényszerülnek. A ház-
hozszállítást végző vendéglátóhe-
lyek bérleti díját 30 napra a felére 
csökkentjük. A rendelkezések egy 
hónapig hatályosak, ezt követően 
azokat felülvizsgáljuk. Az érintett 
vendéglátósokat, bérlőket arra ké-
rem, hogy keressék a vagyonhasz-
nosítási osztályt.

• A Honvéd sporttelep nyitva 
marad, itt egyénileg lehet sport-
tevékenységet végezni, valamint a 
jogszabályban meghatározott ver-
senysportot űzők edzései és verse-
nyei megtarthatók.

• A piac és a havi kirakodóvásár 
változatlan rend szerint működik 
tovább.

• A temetkezéseknél előírt 50 
fős korlátozásokat az üzemeltető 
szigorúan be fogja tartatni, nagyon 
kérem a hozzátartozókat a szabály 
betartására, kerüljük el a kellemet-
len helyzeteket.

• Dolgozói szinten szinte va-
lamennyi önkormányzati intéz-
ményünk érintett a vírussal. A 
bölcsődék és az óvodák normál 
rend szerint működnek, jelenleg 
nincs igazolt fertőzött, vagy szo-
ros kontaktos gyermek, általános 
iskolákról, középiskolákról és a 
nem önkormányzati fenntartású 
intézményekről nincs információm. 
A Csanyi úti idősek otthonából je-
lenleg 18-an vannak kórházban a 
vírus miatt. Az intézmény területén 
jelenleg nincs igazolt fertőzött. A 
Nádasdy utcai otthonban egy ellá-
tottnak más kórházi ellátás során 

lett pozitív tesztje, ő jelenleg is kór-
házban van. Az intézmény területén 
így nem volt és jelenleg sincs iga-
zolt fertőzött. A Családok Átmeneti 
Otthonában és a Hajléktalanszállón 
nincs igazolt fertőzött lakó.

• Az Egészségközpontban az 
eddigi eljárásrend szerint zajlik a 
betegellátás.

• A kórházunk is bekapcsoló-
dott a koronavírusos betegek el-
látásába, ehhez plusz orvosokat 
is kapott. Az itt zajló betegellátás 
teljesen elkülönül a napi, normál 
ellátástól. Az egynapos sebészeti 
ellátás szünetel. Az intézmény a 
beléptetőkaput áthelyezte, a bel-
ső parkolót a betegforgalom elől 
lezárták, ezért az utcán 5 új moz-
gáskorlátozott parkolót alakítot-
tunk ki.

• Bár este 8 órától kijárási ti-
lalom van érvényben, mégis úgy 
döntöttünk, hogy a várost ünnepi 
díszbe öltöztetjük. Kora estén-
ként jöjjenek, sétáljanak a csa-
láddal a friss levegőn, mutassák 
meg a gyerekeknek a feldíszített 
Félegyházát.

A közterületi  
maszkviselés szabályai:

• A kormány döntése értelmé-
ben a 10 ezer fő feletti települések 
polgármestereinek kell döntést 
hozniuk a közterületeken és a nyil-
vános helyeken a maszkviselési 
szabályokról. Tehát a maszkvise-

lés a közterületeken nem kötelező, 
csak ott, ahol azt a polgármester 
meghatározza. Én nagyon komo-
lyan veszem a járvány elleni vé-
dekezést, ettől függetlenül úgy 
gondolom, hogy felesleges indo-
kolatlanul szigorú és betarthatat-
lan szabályokkal terhelni Önöket, 
inkább életszerű és bárki számára 
könnyen végrehajtható döntést kell 
hoznom a városra vonatkozóan. 
Ezek alapján november 12-étől a 
következő szabályok érvényesek a 
város területére:

• Piacnapokon (kedden, pénte-
ken, és vasárnap) 6-tól 12 óráig 
kötelező maszkot viselni a Bé-
ke-téren. A piac, valamint a vásár-
tér területén nyitvatartási időben 
kötelező a maszkviselés.

• Kötelező maszkot viselni a 
központi buszpályaudvar és vas-
útállomás teljes területén, vala-
mint a busz és vasúti várakozóhe-
lyek területén és azok 5 méteres 
körzetében.

• Kötelező maszkot viselni vala-
mennyi bölcsőde, óvoda, általános 
iskola 50 méteres körzetében gon-
dozási, nevelési napokon reggel 
7 és 8 óra valamint 15 és 17 óra 
között.

A szabályok betartását  
a rendőrség ellenőrzi.

• Nem teszem kötelezővé, de 
kérem, sorban állás közben hasz-
náljanak maszkot olyan helyeken, 

ahol jellemzően az utcán kell vára-
kozni (például a két posta, a ban-
kok, gyógyszertárak és az okmá-
nyiroda előtt), valamint a nagyobb 
bevásárlóközpontok parkolóiban, 
bevásárlókocsik közelében, ahol 
nagyobb tumultus szokott lenni.

Néhány további  
információ:

• Olyan vendéglátóhelyeknek, 
amelyek nem végeznek ételkiszál-
lítást, és elvitelre sem lehet tőlük 
ételt vásárolni (pl. kocsmák, bá-
rok) zárva kell tartaniuk.

• A Petőfi-téri karácsonyi vásár 
a kormány döntése értelmében 
elmarad.

• A kutyafuttatót nem zárjuk be.
• A házhozszállítást is végző 

vállalkozásokra (éttermekre, piz-
zériákra) az értelmezésem szerint 
nem vonatkozik a 7 órai zárvatar-
tási szabály. Javaslom részükre, 
hogy fél 8-ig még teljesítsenek 
elvitelre történő ételrendeléseket, 
fél 8 után pedig kiszállítást végez-
zenek. Az ott dolgozó alkalmazot-
takra, futárokra nem vonatkozik a 
kijárási tilalom, mivel munkát lát-
nak el. A munkavégzést a munkál-
tatónak írásban kell igazolnia.

Természetesen amennyiben 
bármilyen változás történik, arról 
haladéktalanul tájékoztatni fogom 
Önöket.

Csányi József
polgármester

Aktuális járványügyi tudnivalók
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Köszönet a szociális ágazat dolgozóinak!
A társadalom megbecsülésének gesztusa ez az ünnep világ-
szerte, amit november 12-én tartanak. Hazánkban, az emberek 
mintegy harmada küszködik szociális problémával, ami gondo-
zást igényel, és amelyet e szakterület dolgozói orvosolnak. 
Védőszentjük Assisi Szent Ferenc. E nap alkalmából fogadják 
szeretettel Csányi József polgármester rendhagyó köszöntőjét.

Tisztelt szociális  
ágazatban dolgozók! 
Kedves Ünnepeltek!

November 12-ét a Szociális Mun-
ka Napjaként tartják számon vi-
lágszerte. A szociális ágazatban 
dolgozókat köszöntjük ezen a na-
pon, akik az emberi lét kezdetétől 
a végéig, a születéstől egészen az 
elmúlásig jelen vannak életünk-
ben. Hivatástudat, rendkívüli tü-
relem, empátia kíséri áldozatos 
munkájukat.

Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata évek óta a Művelődési 
Központban megtartott ünnepi 
rendezvénnyel és műsorral fejez-
te ki háláját a szociális ágazatban 
dolgozóknak. Megbecsülésünk 
jeleként itt adtuk át a több évtize-
de dolgozók jubileumi okleveleit, 
és itt osztották ki a Művelődési 
és Szociális Bizottság elismerő 
oklevelei.

Sajnos a 2020. évben e nemes 
hagyományunkat nem folytathat-
tuk, a járvány okozta kockázatok 
miatt nem tarthatjuk meg ün-

nepségünket. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy egy percig is el-
felejtenénk azoknak az elhivatott 
és munkájukat lelkiismeretesen 
végző, napjainkban nagyon sok 
áldozatot és felelősséget kívánó 
és rendkívül leterhelt ágazatban 
dolgozók munkáját, akik nap mint 
nap bizonyítanak az emberség, a 
rendkívüli munkabírás és a szak-
mai hozzáértés terén.

Külön szeretném kifejezni el-
ismerésemet és köszönetemet a 

szociális ágazatban több évtizede 
szolgálatot vállaló kollégáknak, 
akik ez évben a Szivárvány Szemé-
lyes Gondoskodást Nyújtó Intéz-
mény dolgozói közül kerültek ki. 

A köz szolgálatában eltöltött 
40 éves munkájáért köszöntöm 
Pelyváné Karsai Erika terápiás 
munkatársat és Jaksa Imre Bé-
láné ápolót, volt osztályvezető 
ápolót.

A köz szolgálatában eltöltött 
30 éves munkájáért köszöntöm 
Rabi Ferencné konyhai kisegítőt 
és Szondiné Kovács Erzsébet 
ápolót.

A köz szolgálatában eltöltött 
25 éves munkájáért köszöntöm 
Feketéné Szabó Edit Katalin 
gondozót.

Tisztelt  
Ünnepeltek!

Tudjuk, hogy a járványügyi in-
tézkedések még nagyobb terhet 
rónak mindennapi munkájukra. 
Önök fokozott felelősséget vál-
lalnak az intézményekben gondo-
zottakért és ellátottakért, de tud-
juk, hogy Önökben is növekszik 
az aggodalom saját szeretteikért, 
saját egészségükért, hozzátarto-
zóikért, ismerőseikért. Tudjuk, 
hogy az Önök nélkülözhetetlen és 
felbecsülhetetlen munkája ezért 
most még inkább kimerítő testi-
leg, lelkileg, és mentálisan egya-
ránt. De bíznunk kell abban,  hogy 
egymást segítve túl leszünk a 
nehézségeken.

Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata nevében minden 
szociális ágazatban dolgozónak 
köszönetet mondok és kívánok 
jó egészséget, sok erőt, kitartást 
Váci Mihály gondolataival:

„És érezzék  
egy kézfogásról rólad,

hogy jót akarsz,  
és te is tiszta jó vagy,

s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokért élsz –  

és érdemes élned.”

Csányi József
polgármester

60 férőhelyes parkoló épülhet az Oskola utcában
1551 négyzetméteres telket 
vásárolt meg az önkormányzat 
az Oskola utcában. A területen 
parkolót szeretne építtetni a 
város, ami komoly előrelépés 
lehet a városközpont, ezen be-
lül is a piac környéke parkolá-
si gondjainak megoldásában. 
Az ezzel kapcsolatos továb-
bi tervekről közösségi olda-
lán számolt be Csányi József 
polgármester.

A megvásárolt telek éppen akkora, 
mint a tavaly előtt átadott „város-
képes” parkoló. A polgármester 
kitért arra, hogy bár ez nagy előre-
lépés lesz, a városközpont parko-
lási nehézségeinek megoldásához 
ennél sokkal többre van szükség. 
Beszámolt arról is, hogy egy hely-
színi bejárás alkalmával jött az 
ötlet, hogy vásárolja meg a város 
a nagyposta melletti 500 négy-

zetméteres területen lévő házat, 
ami a városi tulajdonú telek hátsó 
szomszédja, így a két terület egy-

benyitásával egy két utcára szóló 
parkolót lehetne építeni. Az elő-
zetes tervek elkészültek, a dupla 

telekre összesen 60 parkolóhelyet 
lehet kialakítani. 

A parkoló az Oskola utca felől és 
a Pázmány utca felől is megközelít-
hető lesz, de a posta felől is be lehet 
majd hajtani. A parkolás a tervek 
szerint az első két órában továbbra 
is ingyenes marad, az autókra, ér-
tékekre pedig kamerák vigyáznak 
majd. A területen a rendőrautók 
parkolása is megoldott lesz.

Az Oskola utca felőli telken rövide-
sen megkezdődik az épületek bontá-
sa, a posta melletti házra pedig vé-
teli ajánlatot tesz az önkormányzat a 
tulajdonos Magyar Államnak.

A beruházást a jelenlegi bizony-
talan gazdasági környezetre te-
kintettel ütemekben, a következő 
másfél évben szeretnék megvaló-
sítani. Ami bizonyos, hogy ennek a 
tervnek a megvalósulásával több 
évtizedes problémára tesz pontot 
a városvezetés.
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Befejeződött az Ipari Park II. ütem Félegyházán
Befejeződtek az 1,4 milliárd fo-
rintból megvalósult Ipari Park 
II. ütem kivitelezése Kiskunfél-
egyházán nevű projekt munká-
latai, a kedvező áron kínált ipari 
területek iránt nagy érdeklődés 
mutatkozik a cégek, vállalkozá-
sok részéről. Erről Balla László, 
Kiskunfélegyháza alpolgármes-
tere sajtótájékoztatón beszélt.

Az alpolgármester elmondta, hogy 
a beruházás hivatalos átadása 
megtörtént, a munkálatok határidő-
re elkészültek. A megye második 
legnagyobb TOP-os (a Bács-Kiskun 
megyei Önkormányzat által koor-
dinált Településfejlesztési Opera-
tív Program) beruházása a város 
határában, több mint 1,4 milliárd 
forintból, a városközpontot az M5-
ös autópálya déli csomópontjával 
összekötő Majsai úton, a Kiskun-
félegyháza korábbi ipari parkja 
mellett valósult meg. A Vonalvezető 
Kft. tervei alapján, a Délút Kft. ki-
vitelezésében egy modern porta-
szolgálattal, kerítéssel, teljes út- és 
közműhálózattal rendelkező ipari 
park jött létre.

Balla László arról is beszámolt, 
hogy a beruházás egyértelműen 
pozitív fogadtatásra talált a cégek, 
vállalkozások körében: több terü-
let értékesítésére már előszerző-
dést kötött az önkormányzat és az 

érdeklődés is folyamatos. A vétel-
árat – amely négyzetméterenként 
1.550 forint + áfa – kifejezetten 
vállalkozóbarátnak nevezte az al-
polgármester. Mint fogalmazott, a 
jelen történései még inkább visz-
szaigazolják a városvezetés múlt-
ban hozott fejlesztési döntései, 
ugyanis az ipari park nem csak az 
idetelepült vállalkozásoknak kiváló 
lehetőség, de az önkormányzatnak 
is stratégiai jelentőségű fejlesztés. 
Az iparterületek értékesítéséből 
származó bevételen túl ugyanis 
az idetelepült vállalkozások adó-
befizetéseivel is számolhat a város 
a jövőben, ami jó pár jövőbeli út- 
és járdaépítéshez, közterület- és 
közintézmény-fejlesztéshez te-
remti meg az alapokat.

A munka nem áll itt meg. Már 
előkészítés alatt van az Ipar Park 
III. üteme, amelynek keretében a 
meglévő két ipari parkot fejlesz-
tenék tovább. A tervek szerint a 
következő években megépülne az 
Ipari Park I. ütemének a feltáró útja 
– kényelmesebb bejutást nyújtva a 
régi laktanya területén lévő iparte-
rületre – és saját forrásból felújí-
taná az önkormányzat a Majsai úti 
kerékpárutat. Ezzel az ipari parkok 
megközelítésének, és a haleszi la-
kosok közlekedésének biztonsága is 
megoldódna. A fejlesztési elképze-
lések között szerepel továbbá az új 
ipari park belső kerékpárhálózatá-
nak kiépítése.

A TOP-1.1.1-16-
BK1-2017-00003 azonosítószámú 

projekt a Széchenyi 2020 Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Programjának keretében, Európai 
Uniós forrás felhasználásával, 1,4 
milliárd forint támogatással való-
sult meg.

A szabad iparterületek iránt ér-
deklődő befektetők a Kiskunfélegy-
házi Polgármesteri Hivatal Vagyon-
hasznosítási Osztályát kereshetik a 
vagyonhasznositas@kiskunfelegy-
haza.hu e-mail címen, vagy (+36 
76) 562-082-as telefonszámon.

A projekttel kapcsolatban a 
Kiskunfélegyházi Polgármesteri 
Hivatal Fejlesztési Csoportja tud 
további tájékoztatást adni a beru-
hazas@kiskunfelegyhaza.hu e-mail 
címen, vagy a (+36 76) 562-088-as 
telefonszámon.

Városunk esztétikai képének őrzője: a főépítész
2019-től Schulcz Péter Kiskunfélegyháza főépítésze. Eredeti-
leg orvosnak, vagy zenésznek készült, végül mégis az építészet 
lett a hivatása. Hivatali munkája mellett saját tervező cégét 
vezeti Szegeden, a Csongrád Megyei Építész Kamara elnöke és 
a Magyar Építész Kamara elnökségi tagja. Munkája sokszínű-
ségéről is vall a vele készült interjúban.

– Hogyan, és milyen 
előzmények után került 
Kiskunfélegyházára? 

– Balassagyarmaton szület-
tem és ott is tanultam. Sokat 
hezitáltam, hogy milyen pályát 
válasszak, mert érdekelt a ma-
tematika, a vizualitás, a biológia 
és a zene – évekig fuvoláztam –, 
de a vizuális ábrázolás nagyon 
megragadott. Végül a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Építészmérnöki Karára 
esett a választásom. Miután vé-
geztem, Szegedre költöztem és 
saját tervezői céget alapítottam, 
amit jelenleg is vezetek a kiskun-
félegyházi feladatköröm ellátása 
mellett. Évekkel ezelőtt már meg-

kérdezték, hogy elvállalom-e ezt 
a pozíciót, de akkor nemet mond-
tam, mert nem vagyok egy kife-
jezetten bürokratikus típus. Ez a 
munka pedig megkívánja a jogi 
paragrafusok következetes alkal-
mazását. Marton Tibor kollégám 
és elődöm javaslatára viszont vé-
gül mégis beadtam a derekam. 

– Mit jelentenek Önnek az 
épületek?

– Az építészet szerves része a 
kultúránknak. Az életterünk szim-
bolizálja anyagi helyzetünket, 
lehetőségeinket, vágyainkat. Egy 
kényelmes, komfortos lakóhely, 
vagy iroda pozitívan hat ránk, hi-
szen az épületek a mindennapja-
ink díszletét alkotják. Tudat alatti 

hatásuk felmérhetetlen, mivel az 
életünket javarészt ebben a kör-
nyezetben töltjük. 

– Sokan nincsenek tisztá-
ban azzal, hogy mi is egy fő-
építész munka- és hatásköre. 
Összefoglalná?

– A főépítész a város esztétikai 
és épített környezetéért felelős, 
szubjektív, alkotó ember. Ez egy 
nagyon vizuális munka, amely 
összefonódik a joggal is. Meg kell 
felelni az Országos Településren-
dezési és Építési Követelmények-
nek és a helyi építési szabály-
zatnak is. Ez magába foglalja a 
családi házak, épületek, reklám-
felületek szakszerű elhelyezését. 
Összefüggéseiben kezeli a vá-
rosképet. Nem lehet gátat szab-
ni az újításnak, de a közösség, a 
társadalmi és szociológiai és jogi 
elvárásoknak eleget kell tenni. 
Jogszabályokra támaszkodunk és 
ugyanakkor ez egy bizalmi szak-
ma. Ha másként fogalmaznám 

meg, azt is mondhatnám, hogy 
egy népnevelő küldetés. Egységbe 
kell hozni a legújabb trendeket, a 
művészetet, a kultúrát és a jogot. 
A legjobb benne, hogy módom 
van alkotni, irányt mutatni és ez 
hatással van mások életére.

 V. B.

Schulcz Péter
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Fontos útszakaszok újulnak meg

Három, Félegyházát érintő útszakasz újulhat meg 2020 és 2022 
között egy kormányhatározat értelmében. Az Izsáki út külső sza-
kasza az M5 autópályáig a várostól fel van újítva, jó állapotú. 
Az M5 felüljárója utáni szakasz felújítást igényel, ez van most 
a tervben egészen a Fülöpjakab/Kunszállási kereszteződésig ki-
csit több, mint 5 km (5.015 méter) hosszúságban. (54102. jelű 
bekötőút.)

A Bugaci út a Nagyszőlő úti Óvo-
dától (volt Beálló bolt és kocsma) 
kereszteződésétől egészen Bu-
gac túlsó végéig, összesen 13,5 
km (13.521 méter) hosszúságban 
(54102. jelű bekötőút), továbbá az 
Alpári út a közelmúltban felújított 
külső szakaszától, ahhoz csatla-

kozva: a Vízműteleptől Tiszaalpá-
ron, Tőserdőn át, Lakitelek túlsó 
végéig, egészen a 44-es út csomó-
pontjáig, összesen (a Félegyháza 
közigazgatási határán kívüli sza-
kaszt is beleértve) majdnem 19 
km (18.787 méter) hosszúságban 
(4625. jelű összekötő út) felújítá-

sa történik meg a következő két 
évben.

Magyarország Kormánya a 
1744/2020. (XI.11.) Korm. hatá-
rozata szerint az ország 82 út-
szakasza újulhat meg a következő 
esztendőkben 157 milliárd forint 
összegben. Bács-Kiskun megye 4. 
választókerülete részéről Bócsa, 
Bugac, Csólyospálos, Fülöpjakab, 
Fülöpszállás, Izsák, Jakabszállás, 
Jászszentlászló, Kiskunfélegyháza, 
Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunszál-
lás, Lakitelek, Móricgát, Orgovány, 
Szank, Tiszaalpár, Tiszaug települé-
sek kerültek be a programba.

Lezsák Sándor, Bács-Kiskun 
megye 4. választókerület ország-
gyűlési képviselője 2020 nyarán 
Mosóczi László közlekedéspoli-
tikáért felelős államtitkárral kö-
zösen járta be a választókerület 
leginkább felújításra szoruló köz-
útjait. A képviselői fogadóórákon 
felmerült választópolgári jelzések, 
illetve a települések polgármeste-
reinek kezdeményezései alapján, 
Lezsák Sándor javaslatot tett az 
arra szoruló utak felújítására.

A november 11-én megjelent 
határozat szerint Bács-Kiskun 
megye 4. választókerület telepü-
léseinek vonatkozásában a fen-
tieken túl 15 útszakasz újulhat 
meg 2020 és 2022 között, töb-
bek között például az 52. számú 
Kecskemét-Dunaföldvár másod-
rendű főút 5+000-51+000 km 
szelvények közötti része, négy új 
körforgalom-létesítéssel. A kor-
mánydöntés nyomán megújuló 
utak révén Bács-Kiskun megye 4. 
választókerületének közlekedési 
infrastruktúrája nagyfokú korsze-
rűsödésen fog keresztül menni 
a következő két esztendőben.  A 
választókerületi útszakaszok ilyen 
nagymérvű felújítása nagy jelen-
tőséggel bír, a kormány pozitív 
döntése Lezsák Sándor ország-
gyűlési képviselő és a választó-
kerület polgármestereinek sikeres 
együttműködése, illetve kölcsönös 
munkája révén született meg. 

Ajándék vitaminok az időseknek
Multivitaminokat, D és C-vitaminokat, ezek különböző kombi-
nációit pezsgőtabletta és tabletta formájában adományozott a 
félegyházi egészségközpont épületében működő BENU Gyógy-
szertár a város szociális otthonaiban élő időseknek. 

Az immunrendszer erősítésé-
ben segítő készítményekből már 
tavasszal is kaptak az intézmé-

nyek, és most sem maradt el a 
figyelmesség. Gálig Erzsébet-
nek, a Szivárvány Személyes 

Gondoskodást Nyújtó Intézmény 
vezetőjének dr. Kurucz Dóra 
gyógyszertárvezető adta át a 
nagy értékű csomagot, aki egyben 
eredményes munkát kívánt a vá-
ros intézményeiben dolgozóknak 
ahhoz a mindennapi küzdelem-
hez, amit az ellátottak körében 
végeznek ebben a rendkívül ne-
héz helyzetben. Az adománnyal 
is a veszélyeztetett korosztály 
szervezetének megerősítését és 
az eredményes megelőzést sze-
retnék támogatni.

Dr. Kurucz Dóra az egészséges 
felnőtteknek és gyermekeknek is 
jótékony hatásúnak tartja a vitami-
nok napi szedését. A babáknak és 
kisgyermekeknek C-vitamin csep-
pet, a felnőtteknek pedig minimum 
1000 mg retard, azaz fokozatosan 
felszívódó készítményt ajánl, de 
napi 1500 mg-ra is bátran fele-
melhetjük a C-vitamin fogyasztást 
a jelenlegi helyzetben. A C-vita-
min mellett érdemes a D-vitamin 

pótlásra is figyelmet fordítani a 
gyermekeknél épp úgy, mint a fel-
nőtteknél. Ez történhet csepp, tab-
letta, vagy valamilyen multivitamin 
készítmény használatával. A felnőt-
teknek napi 2000 NE D-vitamint 
javasol. A márkák közötti eligazo-
dásban és a pontos dózis megálla-
pításában érdemes a gyógyszertár 
dolgozóitól segítséget kérni. 

A szakember szerint immun-
rendszerünk erősítéséért mind-
ezeken felül sokat tehetünk 
rendszeres mozgással és vízfo-
gyasztással. Legalább 2-3 liter 
vizet igyunk meg naponta! Aki 
pedig bármilyen betegségre utaló 
jeleket tapasztal magán, az hagy-
ja abba a multivitamin és egyéb 
készítmények szedését, valamint 
a testmozgást is, és kizárólag 
C-vitamint fogyasszon. 

A maszk használata, a távol-
ságtartás és a rendszeres kézmo-
sás mellett ezzel tehetjük a leg-
többet a megelőzésért és azért, 
hogy a szervezetünk sikeresen ve-
gye fel a harcot a kórokozók elleni 
küzdelemben.
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Végső búcsú Balogh Györgytől
Balogh György a rendszerváltás előtti évben már tagja volt an-
nak a stábnak, amely létrehozta és működtette a Félegyházi 
Hírlapot, a Kiskun Televíziót és a Sirius Rádiót. Írásait, riportjait 
mindenkor a felkészültség és kritikus hangvétel jellemezte. Csa-
ládja, barátai és ismerősei november 5-én kísérték utolsó útjá-
ra a Felsőtemetőben. Judit lánya ezzel a nekrológgal búcsúzik 
édesapjától.

Kedves félegyházi, pálmonostori, 
petőfiszállási ismerős és ismeret-
len emberek! Nem szokás ugye 
személyes gondolatokat közzéten-
ni egy önkormányzati lapban, de 
talán a jelenlegi sajtóvezetés erre 
rábólint, hiszen – a Félegyházi 
Közlöny nyomdafestéke –  amit 
valaha édesapám szerkesztett, 
néhány emléket elbír arról az 
időszakról. Tartozom ennyivel 
Kiskunfélegyházának.

Kétségtelen, nem az utóbbi évek 
főszerkesztője volt, de régen is 
minden dolgát olyan elhivatottság-
gal, tisztességgel és becsülettel 
tette, mint egy „baloghgyuri”. Em-
lékszem kislányként Czakó Jani 
bácsi, Hájas Sanyi bácsi, Málik 
Béla, a cigarettafüstös szerkesz-
tőségben mennyi fontos dolgot be-
szélt, hogy apa festő vállalkozása 
mellett mennyire fontosnak tartott 
mindent ezzel kapcsolatban. Azt, 

hogy hogyan nézzen ki az újság, 
hogy ne legyen benne hiba, hogy 
aki írt bármit is az megjelenjen, 
ő maga vitte a lapot Halasra a 
nyomdába.

Nem értettem miért kell min-
denhol ott lenni, ami fontos ese-
mény a város életében, és azt sem 
értettem, miért volt fontos az, hogy 
remegve készüljenek a Sirius Rá-
dió indulására az Aranypáva épü-
letében. Aztán láttam riportokat 
készítve. Érdekes! Nem volt fontos 
számára, hogy mennyi jövedelme 
esett ki, de az sem, hogy velem 
emiatt mennyivel kevesebb időt tu-
dott tölteni.

2002-ben beteg lett. Ez sem egy 
egyszerű történet. Egy évet jósol-
tak neki az orvosok. Leírta, meg-
írta, és hatalmas erővel, 18 évvel 
túlélte a gyilkos kórt.

Apa! Sosem beszéltünk az el-
múlásról – mert nincs is! Büszke 

vagyok Rád, a tanításaidra, 
és hogy Te vagy az édes-
apám! Szeretlek.

Először mindenáron 
olyan hozzád illő nekroló-
got szerettem volna, tu-
dod olyat, ami tökéletes! 
Tökéletes? Majd azt mi 
megmondjuk milyen az, és 
egyébként is nekrológot írni 
a saját apádnak? Én a sa-
ját apámnak? Nem. És már 
meg is volt az a bizonyos 
ihlet BéGyé.

Keresztül-kasul szelve 
az országot voltál újságíró, 
művelődési ház igazgató, 
szobafestő-mázoló. Az 
utadat kerested, de az igaz-
ságod az valahogy mindig 
megvolt. Mindig tudták is 
Rólad, nem mulasztottál el 
hangot adni neki. Gyerek-
ként még nem láttam, most már 
talán sejtem, hogy ez a magabiz-
tosság segített túlélni mindent. Így 
mindent, úgy 2002-t is az itthon 
csak csúnya betegségként említett 
tüdőrákkal. Újabb újrakezdésre hí-
vott a Jóisten, és ezt is jól vetted. 
Hosszú évek alatt onnantól kezdve 
a betegségek jöttek-mentek, mi 

pedig egyre szorosabbra fűztük 
magunkat, ami a velünk élő Ko-
vács Jutkát is meglepte, elvégre 
mi olyan egyformák vagyunk. Nem 
búcsúzom, egyszerűen köszönetet 
szeretnék mondani, hogy megtaní-
tottál: az élethez bátorság kell. Így 
lesz Apa!

 Lányod: Balogh Judit

Hostyánszki Péter a Kiskunfélegyházi Baptista Gyülekezet lelki-
pásztora 46 évesen, november 8-án befejezte földi pályafutá-
sát és az örökkévalóságba költözött.

Koronavírusban szenvedett, léle-
geztetőgépen volt, de aztán job-
ban lett és úgy látszott, hogy fel-
épül. Majd újra rosszabbul lett és 
a napokon keresztül tartó nagyon 
magas lázat nem bírta tovább a 
legyengült szervezete.

Hűséges férj és négy gyermek 
édesapja volt. Mellette pásztorol-
ta a gyülekezetet, óriási az űr, a 
hiány. Az alábbiakban Hostyánsz-
ki Péterre saját sorait idézve 
emlékezünk.

„A feleségemmel 1996-ban há-
zasodtunk össze és költöztünk 
Kiskunfélegyházára. Kezdetben 
ifjú házasként házi evangelizáci-
ókat tartottunk. Ebben az időben 
nem volt evangéliumi gyülekezet a 
városban, ezért Kunszentmiklósra 
jártunk egy másik, kicsi egyház 
helyi gyülekezetébe. 

Ott volt azonban a vágy a 
szívünkben, hogy a saját váro-
sunkban is lehessen hirdetni az 
evangéliumot. Isten segítségével 

1999-ben kezdődtek el az első 
összejövetelek még a saját laká-
sunkon. Nem egyházi kezdemé-
nyezésre történt mindez, hanem 
Isten Lelkének a vezetése által. 
Az évek alatt néhányan megtér-
tek, és mint kis szórvány éltük az 
életünket.

Ebben az időben, mint szociális 
munkás, szociális ellátásban dol-
goztam, s közben már a második 
fiunk is megszületett. Egyházi 
kezdeményezésre 2004-ben ima-
ház építésébe kezdtünk úgy, hogy 
a gyülekezet tagjainak száma 4 fő 
volt. Hihetetlen testvéri összefo-
gással, Isten vezetése alatt három 
év alatt sikerült az építkezést be-
fejezni, és 2007-ben megnyitottuk 
az imaházat úgy, hogy a költség-
vetés 70 százalékát a gyülekezet, 
illetve a vele szoros kapcsolatban 
álló testvérek adták össze. Ekkor 
született a két lányunk, s mivel a 
feleségem főállású anyaként ott-
hon volt, ezért mertem nekivágni 

az újabb képzésnek. 
Az építkezés alatt 
végeztem tanulmá-
nyaimat a Baptista 
Teológiai Akadémi-
án. Ezt követően a 
gyülekezet életében 
nem változott túl sok 
minden, ma már azt 
mondhatom, hogy 
ezek voltak a szűk 
esztendők. 2010-
ben azonban válto-
zás következett be, 
mert hirtelen többen 
jöttek a gyüleke-
zetbe, és a létszám 
megsokszorozódott. 
Egyre többet szol-
gálunk a városban is különböző 
rendezvényeken, amelyeket vagy 
mi szervezünk, vagy társszervező-
ként veszünk részt rajtuk. 2014-
ben egy közös gyülekezeti döntés 
után a gyülekezet a Magyarorszá-
gi Baptista Egyház tagja lett. 

Célunk a Jézus Krisztustól ka-
pott szeretet biblikus megélése a 
közösségen belül és kívül, a csa-
ládban, munkahelyeken és a min-

dennapokban. A gyülekezet lét-
száma nem nagy, de a kezdetekhez 
képest megsokszorozódott. Nyíl-
tan és követhetően akarunk élni 
és szolgálni. Azt reméljük, hogy 
tetteink nyomán a jóság erősödik 
minden emberi közösségben.”

Hostyánszki Péter baptista lel-
készt gyászolja családja, barátai, 
a gyülekezet, tisztelői és Kiskun-
félegyháza városa.

In memoriam Hostyánszki Péter
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Mi virít?
November végén a mérsékelt 
öv kertjeiben általában már a 
földszínek és a barnás árnya-
latok válnak uralkodóvá. Még 
néhány érett citrom, vagy bí-
borlila levelű növény tartja 
magát, de valódi virágszínt 
már keveset láthatunk. Ezért 
is érdemelnek különös figyel-
met az őszirózsák, amik még 
ilyenkor is virítanak, megdo-
bogtatva a kertbarátok szí-
vét. A tél beköszönte előtt 
pompázatos fehér-lila-kék ró-
zsaszínbe öltöztetik még utol-
jára a kertet. 

Jellemzően sárga közepű, és a 
sárga kivételével szinte minden 
színárnyalatban fellelhető szirmú 
fészkes virágok. Latin nemzetség-
nevük, a görög aster szó, csillagot 
jelent, utalva szép szabályos virág-
jukra. Állítólag mintegy 600 fajuk 
él szerte a világban. A nyár végén 
virágzó csillagőszirózsa Magyaror-
szágon – sőt Félegyháza határá-
ban – is honos. Az eurázsiai fajok 
mellett sok észak-amerikai faj is 
található ma már az európai ker-
tekben, mivel a dísznövény-neme-
sítések eredményeképpen renge-
teg fajtát állítottak elő. A számos 

faj és fajta magyar névvel gyakor-
latilag beazonosíthatatlan, jelentős 
részüknek nem is ismerünk ma-
gyar megnevezését. 

A molekuláris kutatások olyan 
különbözőségeket mutattak ki az 
amerikai és az eurázsiai fajok kö-
zött, hogy manapság kezdik őket 
nem is egy rendszertani egységbe 
sorolni. Ez azt jelenti, hogy soku-
kat nem aster nemzetségnévvel 
jelölik. Be kell vallanunk, hogy a 
Zöld város projekt keretében elte-
lepített fajták némelyike is nehezen 
beazonosítható, mivel a beszerzési 
fajtanév és a szakirodalmi adatok 

nehezen összevethetőek. Vannak 
köztük alacsonyak és egészen ma-
gasak, apró és nagyvirágúak, nyár 
elején, közepén, végén vagy ősszel 
virágzóak, bokrosak és terjedő tö-
vűek, laza vagy tömött bokrúak, 
fehér és egészen különleges világí-
tó színűek. Az azonban elmondha-
tó, hogy az alapfajok természetes 
élőhelyükön többnyire félszáraz 
pusztákon, nedvesebb réteken, 
erdőszéleken, ritkán száraz erdők-
ben élnek, karakteresen jelképezve 
élőhelyüket.

Nagy Ágnes
városi főkertész

Mit mesélnek a régmúlt tárgyai?
Nekünk, újságíróknak sem könnyű 
manapság a dolgunkat tenni, és – 
túltekintve a járvány szolgáltatta 
aktualitásokon – az olvasó számá-
ra üdítő, lelket melengető témákat 
feldolgozni. 

Miután a múzeumok, a könyvtárak és a 
művelődési központok sem fogadhatnak 
látogatókat, az intézmények közösségi 
oldalain próbáltam ihletet szerezni, és 
közben azon gondolkodtam, hogy mi-
ként tudnánk segíteni egymás munkáját. 
Nagyon megtetszett a kiskunfélegyházi 
Kiskun Múzeum Facebook-oldalán idén 
októberben elindított Mit mesélnek ne-
kem a múzeumban őrzött tárgyak? című sorozat, 
aminek keretében a múzeum minden munkatársa 
bemutatja kedvenc műtárgyát. Kapva a lehetősé-
gen, megkerestem őket, hogy közösen mutassunk 
be további olyan ereklyéket, érdekességeket, mű-
tárgyakat, amelyeknek története így, vagy úgy, ta-
lálkozik, összefonódik városunk múltjával. Ezzel 
szeretnénk tartalmas perceket szerezni azoknak 
az olvasóknak, akik a járvány miatt otthonaikba 
kényszerülve szívesen merülnek el egy bögre forró 
tea vagy kakaó mellett településünk történetében. 
A cikkek megírásában örömmel segítenek a múze-
um dolgozói, amit ezúton is köszönünk.

Az e cikkhez társított fotók a sorozat első bemu-
tatásra szánt tárgyi emlékéről készültek, amelynek 
történetét a következő cikkben olvashatják. Akinek 
van ötlete, hogy mi ez, várjuk az info@felegyhazi-
kozlony.hu e-mail címre. 

„A múzeumok az emberi élet teljes területéhez 
kötődő emlékanyagokat gyűjtik, éppen ezért a ter-
mészeti, a tárgyi emlékeken túl dokumentumok, 
könyvek, fényképek, művészeti alkotások… sokfé-
lesége tartozik a gyűjtőkörükbe. Ez minden múze-
umre igaz, de mégis mindegyik más, mástól külön-
leges” – olvasható a múzeum Facebook-oldalán.

 V. B. 

Hamarosan 
ünnepi fények-
be öltözik 
Félegyháza
Napokon belül felgyulladnak 
az ünnepi fények Félegyhá-
zán, hiszen november 29-én 
kezdetét veszi az adventi idő-
szak. Idén azonban minden 
más lesz, mint eddig, ugyanis 
a november 10-én megjelent 
kormányrendelet értelmében 
tilos rendezvényeket tartani, 
ideértve a kulturális esemé-
nyeket, valamint a karácsonyi 
vásárokat is. Ennek ismere-
tében kérdeztük Keresztes 
Tündét, az önkormányzat kul-
turális referensét a félegyházi 
adventi időszakról.

– Minden évben nagyon vár-
juk a karácsonyváró heteket. 
Évről évre próbáljuk valami-
lyen újdonsággal meglepni és 
megörvendeztetni az ünnepre 
készülő félegyháziakat. Így 
születtek meg az elmúlt évek 
nagysikerű adventi elemei: a 
fagyöngykapu, a világító szar-
vasos szánkó és a felújított 
adventi vásár is, ahol ismét 
lehetett helyi kézműves termé-
keket vásárolni, forralt bort és 
karácsonyi csemegéket kóstol-
ni – emlékeztetett Keresztes 
Tünde.

Elmondta azt is, hogy idén 
nem tervezett az önkormány-
zat nagy és csillogó adventi 
műsorokat, sokkal csende-
sebb ünnepre készültek, mint 
az előző években. A legutóbb 
érvénybe lépett kormányren-
delet azonban ezeket az ad-
venti vásárokat, műsorokat, 
rendezvényeket egyértelműen 
megtiltotta, így ezek a csendes 
tervek sem valósíthatók meg. 
Ami viszont biztosan a 2020-
as félegyházi advent eleme 
lesz: a betlehem, a szarvasos 
szánkó, és újdonságként egész 
nap karácsonyi muzsikát hall-
gathatnak a téren sétálók. Ad-
vent első vasárnapja november 
29-ére esik, így a dekoráció 
felszerelése és a karácsonyfa 
díszítése is azon a héten tör-
ténik meg. A gyertyagyújtások 
közönség nélkül zajlanak, és 
idén már elektromos gyertyák 
lobbannak fel a város koszo-
rúján. A város karácsonyfája 
pedig új díszítést kap. 
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Továbbtanulási tájékoztatót tartott a Móra gimnázium
A Móra Ferenc Gimnázium hat 
évfolyamos képzéséről tartot-
tak tájékoztatót általános is-
kolás hatodikos diákoknak és 
szüleinek az intézmény diákjai 
november 5-én, a Szakmaközi 
Művelődési Házban. 

Az általános tájékoztatóban többek 
között a központi felvételire való 
jelentkezési eljárásról is hallhattak 
a résztvevők, valamint információt 
kaptak az intézmény képzéséről, 
annak erősségéről, a belőle fakadó 
számos lehetőségről, egyben fel-
hívva a figyelmet a későbbi iskola-
váltás esetleges nehézségeire is. 

A gimnázium diákjai (No-
vák Dorka 9/E, Farkas Szonja 
10/E, Rátkai Zoárd 10/E, Szol-

noky Anna 10/E, Nemes-Nagy 
Adél 12/E) rövid beszámolóban 

mondták el a társas kapcsola-
tok, barátságok, segítő közösség, 

odafigyelés, jövőkép, tervezés, 
tudásmegosztás, nyelvtanulás és 
a hat éves gimnáziumi időszak 
előnyét, lehetőségét. Számos kér-
désre válaszoltak, a tájékoztató 
kötetlen hangnemben, kellemes 
beszélgetéssel zárult.

Aki nem tudott személyesen 
részt venni a tájékoztatón, az 
minden fontos információt meg-
talál a gimnázium honlapján 
(www. moragimi.sulinet.hu), a 
hamarosan elkészülő beiskolá-
zási honlapon, illetve a közösségi 
médiában, az iskola Facebook- és 
Instagram-oldalán.

A program szervezői:
Kissné Fekete Éva

Kovácsik Zita (az induló 7/E 
osztály osztályfőnöke)

Eredetileg tavasszal rendezték volna a – már hagyományosnak 
mondható – Csapó Dániel Emlékversenyt Szekszárdon, ám a 
járványügyi helyzet idén ezt a versenyt is felülírta. Az időpon-
tot októberre halasztották és online módon zajlott le végül az 
esemény. 

A Déli Agrárszakképzési Centrum 
Kiskunfélegyházi Mezőgazdasá-
gi és Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
tanulója, Kele László munkáját 
a rangos megmérettetésen két 
díjjal is jutalmazták: élelmiszer-
ipari technológiák szekcióban 

első helyezést ért el, sőt a zsűri 
különdíját is neki ítélték. Felkészí-
tő tanárai Szirom Anikó és Nagy 
Melinda. 

Kele László megkeresésünkre 
elmondta, hogy 2015-ben kezd-
te meg tanulmányait a félegy-
házi Mezgében, élelmiszer ké-

mikus-laboráns szakon. Ezután 
következett az érettségi, majd 
egy elhatározás, hogy tovább 
képzi magát és folytatja a tanu-
lást, immár élelmiszer-technikus 
szakon. Minden diáknak, akik 
sikeres vizsgát szeretne tenni 
élelmiszer-technikusként, a tan-
év végén szóbeli, és gyakorlati 
vizsgát kell tenniük, amely mellé 
még egy szakdolgozat elkészí-
tése is társul. A téma szabadon 
választható, de kapcsolódnia 
kell az élelmiszeriparhoz. Mivel 
László életvitelében nagy szere-
pet tölt be a tofu, kézenfekvő volt 
számára, hogy ez lesz a szakdol-
gozatának témája.

– A konzulensem, Szirom Ani-
kó tanárnő ajánlotta figyelmembe 
a Csapó Dániel Emlékversenyt, 
amelyet minden évben megren-
dez a Déli ASzC Csapó Dániel 
Mezőgazdasági Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium. A ver-
seny országos szintű, mezőgaz-
dasági, valamint élelmiszeripari 
technikus tanulók nevezhetnek 
rá szakdolgozataikkal. Lehetősé-
get láttam a versenyben, mert a 
szakdolgozatom egy olyan élel-
miszert mutat be, ami teljes mér-
tékben növényi, fenntartható for-
rásból származik, fantasztikusan 
jó élettani hatási vannak. Ugyan-
akkor sokak megvetik, vagy épp 
soha nem is hallottak felőle. Meg 
akartam mutatni az embereknek, 
hogy mennyi lehetőség rejlik eb-
ben az élelmiszerben, nemcsak 

élettani, de gasztronómiai tekin-
tetben is. Szomorú voltam, mikor 
a versenyt végül nem rendezték 
meg a vírushelyzetre való tekin-
tettel. Már-már feledésbe merült 
a szakdolgozatom, amikor a kon-
zulens tanárom boldogan közöl-
te, a versenyt mégis megtartják, 
csak az időpont csúszott, és nem 
személyesen, hanem online. A 
szakdolgozatom PDF formátum-
ban jutott el a versenyre, illetve 
szükség volt még egy előadásra 
is, amelyet videofelvételen rögzí-
tettünk – mondta el Kele László.

Hozzátette: nagyon izgatottan 
várták az eredményhirdetést, 
amit az iskolában, élőben követ-
tek nyomon.  

– Leírhatatlanul boldog voltam, 
mikor meghallottam a nevem, és 
a gratulációkat az első helyért, de 
ennyiben nem merült ki a törté-
net. Nemcsak a versenyt nyertem 
meg, de a különdíjat is nekem 
ítélték, annyira lenyűgözte őket 
az előadásom. Hatalmas löketet 
adott nekem az, hogy a sok ezer 
óra, és több éves munka gyümöl-
cse végül beérett, és megkaphat-
tam a visszajelzést arról, hogy a 
cél, ami felé haladok, egy jó úton 
történik. Nagyon sokat köszönhe-
tek a Mezgének és minden dolgo-
zójának. Nem bántam meg egyet-
len percét sem annak az időnek, 
amit az iskolában tölthettem. Na-
gyon hálás vagyok Rádi Dezsőné 
Erzsike néninek, aki sok évvel 
ezelőtt ajánlotta figyelmembe az 
iskolát. Nélküle lehet, hogy még 
ma is csak a helyem keresném a 
világban, céltalanul – mondta el 
végül a díjazott.

 Z. A. 

Kele László duplázott 
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Sokszor bosszankodunk azon, 
hogy mennyi haszontalan dol-
got tanul az a szegény gyerek az 
iskolában. Főleg esténként van 
ez így, amikor együtt kínlódunk 
egy-egy reménytelenül hosszú-
ra nyúló házi feladat felett. Ugye 
így van, kedves szülőtársak?

Tanárként is be kell látnunk, sok 
olyan dolgot is tanítunk, aminek 
a hasznossága talán nem is olyan 
nyilvánvaló. Ezért öröm a számunk-
ra is, ha olyan ismereteket adunk 
át, és olyan versenyekre kísérhetjük 
tanítványainkat, ahol valóban hasz-
nosítható, értékes ismereteiket, 
életrevalóságukat, problémamegol-
dó képességüket értékelik.

A Pénzügyi Junior Klasszis Ver-
seny épp ilyen. Országos megmé-
rettetés, amely mögött ott állnak a 
legnagyobb, legjelentősebb orszá-
gos pénzügyi szervek – például a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a 
Magyar Biztosítók Szövetsége. A 
tanulók válaszait a magyar pénz-
ügyi szféra „nagyágyúi” értékelik, a 
mi értékelőnk például Bod Péter 
Ákos professzor úr volt, a Magyar 
Nemzeti Bank korábbi elnöke.

A vetélkedő, amelyen évente több 
száz középiskolás csapat verseng, 
célja a jövő pénzügyi vezetőinek 
megtalálása. Azoké a motivált, szé-

les elméleti ismeretekkel, jó logikai 
készséggel, prezentációs képesség-
gel és gyakorlatiassággal megáldott 
fiatal szakembereké, akik képesek 
lesznek arra, hogy egy – egy jól 
menő vállalkozás gazdasági-pénz-
ügyi folyamatait irányítsák.

Olyan értékek ezek: korszerű 
tudás, biztos matematikai-logikai 
készségek, pontos fogalomalkotás, 
a tudás alkalmazásának képessé-
ge, eredmény és sikerorientáltság, 
amelyek a Közgében nagyon fon-
tosak. Ezért örültünk annak, hogy 

a jelenlegi, a tanulókat is próbára 
tevő helyzet ellenére, számos csa-
patunk jelentkezett a megmérette-
tésre. A három fordulós országos 
versenyben, amelyet nehezített, 
hogy az írásos feladatokat online 
feladatok követték, nagyon sokolda-
lú ismeretekről kellett számot adni. 

Általános közgazdaságtani is-
meretek, monetáris ismeretek 
(milyen a jó pénz, mitől működő-
képes egy pénzrendszer), pénzügyi 
és adózási szakmai ismeretek, 
családtámogatásokkal és társada-

lombiztosítással kapcsolatos kér-
dések, fenntartható „zöld” gazdál-
kodással kapcsolatos kérdések, 
esszéírás és prezentációs felada-
tok követték egymást.

A versenyben, amelyen összesen 
798 csapat indult el, a Kiskunha-
lasi SZC Kiskunfélegyházi Közgaz-
dasági Technikum 12/B osztályos 
tanulói: Madzsara Viktória, Oláh 
Vanessza, Patyi Fanni, Szász Ni-
kolett országos III. helyezést értek 
el, felkészítő tanáruk Kelemenné 
Móczár Éva volt.

Nagyon büszkék vagyunk szép 
sikerükre.

Mi a mi feladatunk? Megsokszo-
rozni ezt az eredményt – nem lehet 
mindenki országos helyezett, de az 
iskola küldetése az, hogy mindenkit 
helyzetbe hozzon. Azaz mi a Közgé-
ben arra törekszünk, hogy minden 
diákunknak, akár nappali, akár esti 
tagozaton tanul nálunk, megadhas-
suk a tudás szépségét, a megszer-
zett tudás alkalmazásának és az 
általa elért sikernek az örömét.

A Közgé kapui nyitva állnak min-
denki számára, aki tanulni akar és 
küzdeni mer. Szeretettel várjuk a 
jövő sikeres szakembereit, leendő 
vezetőit, a félegyházi gazdaság új 
csillagait.

Bánki Horváth Mihály
igazgatóhelyettes

Újabb PG-s siker
Meglepetéssel indult az őszi versenyidőszak a félegyházi PG-ben 
gépírásból. A Teöreök Aladár tanulói versenyt a járványveszély 
miatt jóval előbbre tervezték: október 7-étől 1 héten át lehetett 
megírni a versenydolgozatokat on-line módon az iskolából. 

A biztonság kedvéért próbaver-
senyt is szerveztek szeptember-
ben. A versenyen csak azok a 
tanulók indulhattak, akik a pró-
baversenyt megírták, előzőleg 
pedig gyakorlásokat töltöttek fel 
a Gyorsírószövetség szerverére. A 
PG-ből tíz 9. osztályos diákot és 
egy rutinos 11-es növendéket ne-
veztek a megmérettetésre.

A szervezők nem remélték, 
hogy a 9-esek a minimálisra 
csökkent felkészülési idő ellenére 
is rajthoz állnak, ezért összevon-
ták a 9-es 10-es korcsoportot, és 
összevonták egy kategóriába a 
11-12-es diákokat is. A gyerekek 
tehetségében nem lehetett kétel-
kedni, de a kialakult eredményt 
nem is remélték, eredményeiket 
10 perces másolásban mérték.

A 11-12-esek között Kelemen 
Patrik országos 5. helyezést ért 
el (4150/1 leütéssel).

A 9-10-esek kategóriájában 

Kun Szabolcs Mihály országos 
1. helyezett lett (3687/1 hibával), 
Kürti Bence 9. (3059/0), Hu-
szár Gréta 12. (2675/0), 

Csuka Tamás József 18. he-
lyet ért el (2548/1), a további ta-
nulók teljesítménye is dicséretes.

Az eredmények könnyebben 
érthetők, ha viszonyíthatunk: A 
9-10-es diák munkája a verseny-
felhívás szerint akkor eredményes, 
ha 10 perc alatt ír 1200 leütést, 
hibátlansági érmet kaphat, ha mi-
nimum 2500 leütést gépel hibátla-
nul. A PG-s versenyzők közül – 1 
fő kivételével – valamennyien tel-
jesítették az elvárt szintet, hibát-
lansági éremben 2 diák részesült: 
Kürti Bence és Huszár Gréta.

Kun Szabi országos első helye-
zése szinte csoda. Vele a szeptem-
beri első gépírás órán találkoztam. 
Akkor felmértem, ki hogyan, meny-
nyit ír. Észlelhető volt fergeteges 
tempója, nyomban bekerült a ki-

választottak közé, utána viszont 
2 hétig beteg volt. Így is vállalta a 
házi gyakorlást, hibajavítást, meg-
ismerkedett otthon a versenyprog-
rammal, elfogadta az útbaigazítá-
sokat, lelkiismeretesen dolgozott. 
Amikor gyógyultan visszajött, már 
a próbaversenyre készültünk. Lát-
va a körülményeket és szorgalmát, 
azt mondhatjuk, teljesítménye, 
együttműködése példaértékű!

Honnan ez a virtuális sebes-
ség? – kérdeztem tőle a verse-
nyeredményt látva. Beavatott tit-
kába: már 3 évesen a billentyűk 
rabja lett, később pedig a játékok, 
a gyors válaszok, a minimális idő 
alatti reagálások késztették a 
vakbillentyűzés elsajátítására – a 
maga módján. 

A 11-12-es tanulóktól az el-
várás 1600 leütés volt 10 perc 
alatt, hibátlansági érmet kaphat-
tak azok a versenyzők, akik 3000 
leütést elértek. Kelemen Patrik a 
4150/1 leütésével remekelt. Ezzel 
a csoportban országos 5. lett, a 
11-esek között viszont kimagas-
lóan első.

Patrik és Szabi szeretett volna 
indulni a november 7-ére terve-
zett pesti bajnoki versenyen, amit 
sajnos a járványra tekintettel el-
halasztottak, de hátha a követ-
kező félévben pótolják, továbbá 
lehetőségként bízunk a júliusra 
Hollandiába tervezett világbaj-
nokságban is. 

Csenkiné Bihal Mária
felkészítő tanár

A jövő pénzügyi vezetői
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A férfi, akinek majdnem „ellopták” a házát
Egy tisztességben megőszült, 
idős félegyházi férfit rászed-
tek. Egyetlen hibát követett 
el: hiszékenyen őszintének 
vélt egy színlelt barátságot. Az 
vesse rá az első követ, akivel 
ez még sohasem történt meg. 
Neki azonban ez kis híján a há-
zába került. Az eset rengeteg 
tanulságot hordoz, amelyeket 
érdemes minél szélesebb kör-
ben megismerni. Ennek a cikk-
nek ez a legfontosabb célja. S 
ha csak egyetlen embert meg 
tudunk óvni ezzel hasonló hely-
zettől, már volt értelme…

Vigyázat, csaló! 

Egy 73 éves férfi 2020. július 2-án 
feljelentést tett egy kiskunfél-
egyházi nő ellen, aki egy valótlan 
tartalmú okirattal a házának tulaj-
donjogát egy idegenre akarta át-
ruházni. Az idős sértett elmondta, 
hogy A. Lászlóné és társa egy al-
kalommal, amikor beszélgettek, el-
kérte a személyi okmányait, majd 
azokat felhasználva ajándékozási 
szerződést készíttetett áldozata 
nevében, amelyet a földhivatalba 
be is nyújtott. A ház azonban nem 
került idegen kézre, mert a csa-
lásra időközben fény derült, így a 
tényleges tulajdonjog bejegyzés 
nem történt meg. 

A nyomozók a történteket kör-
bejárva ráleltek egy másik áldo-
zatra is. Néhány hónappal koráb-
ban A. Lászlóné egy másik nőt is 
becsapott. Azt állítva, hogy rontás 
van rajta, az asszonytól kicsalta a 
készpénzét, arany ékszereit, végül 
papíron eladatta vele a háza ráeső 
tulajdonrészét is. A sértett sem a 
vételárat, sem a korábban átadott 
értékeit soha nem látta viszont, így 
hozzávetőlegesen 8,5 millió forint-
nyi kár érte. 

A Kiskunfélegyházi Rendőrka-
pitányság munkatársai a csalások 
elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható 63 éves nőt 2020. jú-
lius 7-én elfogták és előállították. 
Kihallgatását követően őrizetbe 
vették, és előterjesztést tettek le-
tartóztatásának indítványozására 
– tájékoztatta lapunkat Hürkecz 
Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője. 

Célpontban az idősek 

Dr. Gyugyi Csilla Bács-Kiskun 
megyei főügyész tapasztalatai 
szerint van egy bűnözői réteg, 
amely gátlástalanul él vissza az 
idős korosztály hiszékenységével. 

A bűncselekmények rendkívül sok-
félék a besurranó lopásoktól az 
úgynevezett unokázós csalásokon 
át az ingatlan megszerzéséig. Ez 
utóbbi ügyeknél arra is vannak pél-
dák, amikor az áldozat elveszítve 
saját házát, nincstelenként várja 
az akár több évig tartó perek ered-
ményét. A folyamat megállítására 
ugyanis csak akkor van esély, ha a 
megfelelő jogi lépések még az in-
gatlannyilvántartásba való bejegy-
zés előtt megtörténnek.

– Milyen típusú – idősek ellen 
elkövetett – bűncselekmények 
előfordulása jellemző Bács-Kis-
kun megyében?

– Az egyik leggyakoribb ilyen 
eset a trükkös lopás, amikor a tol-
vaj valamilyen indokkal bejut az 
áldozat otthonába, és ott bezsebeli 
a fellehető értékeket. Az úgyne-
vezett unokázós csalásokkal már 
többszázezres, vagy akár milliós 
összegekkel, aranyékszerekkel, ér-
téktárgyakkal rövidítik meg az idős 
áldozatot. Több helyen nyomozunk 
az országban, de sajnos az Angliá-

ból irányító magyar vezetőket még 
nem sikerült elfogni. Ezek az ese-
tek tipikusan úgy kezdődnek, hogy 
vezetékes telefonszámon felhívják 
az idős embert azzal, hogy unoká-
ja, unokaöccse… balesetet szen-
vedett, vagy okozott, szóval bajba 
került, és többszázezer forintra 
van azonnal szüksége. Mivel eljön-
ni nem tud érte, valaki elviszi neki 
a pénzt. A gátlástalan elkövetők 
akár az utolsó fillérét, vagyontár-
gyát is elveszik a sértettnek. A két-
ségbeesett idős ember azt hiszi, 
hogy szerettének segít ezzel, pedig 
valójában bűnözők zsebét tömi, és 
persze az egész történetből semmi 
sem igaz.

– Még ennél is nagyobb kárt 
tudnak okozni a megkárosított 
személynek azok, akik ingatla-
nokat „lopnak el” áldozataik-
tól csalással, megtévesztéssel, 
behízelgéssel…

– Ezekben az esetekben az a jel-
lemző, hogy az elkövető gondosan 
kiválasztja áldozatát. Olyan idős 
embereket keresnek, akik egyedül 
laknak, kicsit befelé fordulók, eset-
leg mozgásukban korlátozottak. 
Míg a tolvaj besurran, betöri az 
ajtót, a rabló megveri az áldozatát 
és úgy veszi el az értékeket, ad-
dig ezek a bűnözők kifinomultabb 
módszereket alkalmaznak: barát-
ságot, törődést, akár szerelmet 
színlelve férkőznek az áldozat kö-
zelébe, nyerik el bizalmát és káro-
sítják meg. 

– Mit tegyen az, akiben felme-
rül a gyanú, hogy félrevezették, 
becsapták?

– Ha felmerül a gyanú, nem 
szabad elhessegetni a gondolatot! 
Akitől valamelyik rokonára hivat-
kozva pénzt kérnek, legjobb, ha 

azonnal megszakítja a beszélge-
tést. Akár erről van szó, akár el-
vették, elcsalták valakinek az ok-
iratait, mindenképpen beszéljen 
róla egy hozzátartozónak, isme-
rősnek, szomszédnak, de legjobb, 
ha jelzi azt a rendőrségen. Sokan 
szégyellik hiszékenységüket, és 
nem fordulnak a hatóságokhoz. 
Pedig mindenképpen ez volna 
a célszerű. Ha bárkivel hasonló 
dolog történik, tudnia kell, hogy 
senki nem fogja lenézni, kinevetni, 
ha az ügyészségtől, rendőrség-
től kér segítséget. Ezek tipikus 
esetek, nem ő az egyetlen, akivel 
előfordult, és a hatóságok a hely-
zet megoldásában sem hagyják 
egyedül. Mi több, az idős ember 
sérelmére elkövetett bűncselek-
ményeknél – aki „koránál fogva a 
bűncselekmény felismerésére és 
elhárítására korlátozottan képes” 
– a büntetési tétel súlyosabb. Fon-
tos azt is tudni, hogy az eljárás, 
nyomozás során amennyiben az 
idős személy fél szembesülni az 
elkövetővel, lehetőség van őt kü-
lönleges bánásmódot igénylő sze-
mélyként kezelni. Ez azt jelenti, 
hogy az egész eljárás lefolytatása 
alatt nem kell találkoznia meg-
károsítójával. De a legfontosabb, 
hogy beszélgessünk ezekről a ve-
szélyekről idős szüleinkkel, csa-
ládtagjainkkal, ismerőseinkkel, és 
legfőképpen figyeljünk egymásra! 
Ha azt látjuk, hogy a szomszéd 
bácsi környezetében új szereplő 
jelent meg, jelezzük azt a csa-
ládtagjainak! Ha pedig mindezek 
ellenére megtörténik a baj, akkor 
sincs minden veszve! A bűnügyi 
hatóságok teszik a dolgukat, és 
mindent elkövetnek, hogy a bűnös 
megkapja a büntetését. 

Dr. Gyugyi Csilla

Fotó: Bús Csaba
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Abonyi Szilvia az új könyvtárigazgató
November elsejétől Abonyi Szilvia látja el a Kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatói teendőit. Pályázatát 
egyöntetűen támogatta a város képviselő-testülete és az elkö-
vetkezendő 5 évre megbízták a könyvtár vezetésével. 

Abonyi Szilvia tősgyökeres kis-
kunfélegyházi. Középiskolai 
tanulmányait a Közgazdasági 
Szakközépiskolában végezte, 
majd az érettségi után a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyu-
la Tanárképző Főiskolai Karán 
okleveles könyvtáros képesítést 
szerzett. Nagyon szerencsésnek 
érezte magát, amikor közvetle-
nül a diploma megszerzése után, 
2005-ben állást kapott a félegy-
házi könyvtárban. Kezdetben, az 
olvasószolgálatban, majd a tá-
jékoztató szolgálatban szerzett 
tapasztalatokat. Az olvasókkal 
történő napi kommunikáció, a 
kapcsolattartás, a kiszolgálásuk 
és a kölcsönzési feladatok ellátá-
sa mellett pályázati munkákban is 
segédkezett. Emellett a kiállítások 
technikai háttérmunkálatait is 
megismerte, mindeközben krea-
tív ötletek megvalósítására töre-
kedett. Mindig nagyon fontosnak 
találta, hogy a könyvtárhasználók 
igényeit tartsák szem előtt. Mot-
tója, hogy az olvasók első benyo-
mása csakis egyszer szerezhető 
meg.

Ismereteit aprólékosan sze-

rezte meg az elmúlt 15 évben, 
amelyben nagy szerepe volt Kál-
lainé Vereb Máriának, a könyv-
tár előző igazgatójának. Tapasz-
talatra tett szert az előzőekben 
említettek mellett statisztikai 
adatok gyűjtésében, beszámolók 
készítésében, az állománygondo-
zás területén, az Európai Infor-
mációs Alpont kapcsolattartója 
és gyűjteménygondozója lett, 
továbbá hazai és uniós pályáza-
tírásban is jártasságot szerzett. A 
könyvtárban működő Minőségirá-
nyítási Tanács tagjaként, valamint 
munkacsoport-vezetőként közre-
működött a könyvtár minőségirá-
nyítási törekvéseiben.

Időközben házasságot kötött, 
majd 2018-ban megszületett 
kisfia, Máté. A könyvtári teendő-
ket csak abban a két és fél év-
ben mellőzte, amíg gyermekével 
GYES-en volt, innen gyakorlati-
lag könyvtár igazgatónként tért 
vissza szeretett munkahelyére. 
A vírushelyzet nem könnyítette 
meg a dolgát, hiszen új feladat-
köre mellett teljesen más, eddig 
járatlan terepen is meg kell állnia 
a helyét, úgy, mint az olvasókkal 

történő virtuális kapcsolattartás, 
vagy az online elérhető szolgál-
tatások biztosítása. Elmondása 
szerint, nagyon büszke arra, amit 
a könyvtár eddig elért, ezért a 
jövőben is fontosnak tartja az új-
donságok mellett a hagyományos 
programok, rendezvények jelen-

létét is. A legutóbbi kormányren-
delet szerint a városi könyvtár is 
legkevesebb 30 napig bezárta ka-
puit a látogatók előtt, de az online 
térben megtalálják az intézményt, 
keressék a www.psvk.hu oldalon, 
vagy a Facebookon. 

Z. A. 

Napokon múlhat 
a veszteség 

A gyors és szakszerű ügyvédi fel-
lépésnek köszönhetően a 73 éves 
félegyházi bácsi háza megmaradt. 
Őt a szintén félegyházi dr. Szabó 
József ügyvéd (Szabó és Len-
kefi Ügyvédi Iroda) képviseli az 
ügyben, amelyben az elkövetők kis 
híján földönfutóvá tették a gyanút-
lan áldozatot. A főügyész asszony-
hoz hasonlóan ő is az időfaktor 
szerepét hangsúlyozza ezekben 
az esetekben. Ezt támasztja alá 
az is, hogy a rendőrségi tájékoz-
tatásban szereplő másik károsult 
nem volt ilyen szerencsés. Neki – 
jobb esetben – több éves pereske-
dést követően lesz esélye kárának 
megtérítésére. 

Mint azt dr. Szabó József a 
részletekről elmondta, a jó piaci 
kondíciókkal rendelkező belvárosi 
ingatlanban élő idős ember megis-
merkedett egy asszonnyal, aki ezt 
követően rendszeresen látogatta 
őt. Lassan a bizalmába férkőzött, 

majd egy alkalommal egy fiatalabb 
nőt is magával vitt. Az hízelegve a 
férfi korát firtatta, és – mondván, 
hogy nem hiszi el mennyi idős 
– arra kérte, hogy mutassa meg 
az iratait. A férfi ezt megtette, és 
csak pár nap múlva vette észre, 
hogy a személyi igazolványa és 
lakcímkártyája hiányzik a tartóból. 
Az is kiderült, hogy időközben so-
ron kívüli eljárásra vonatkozó ké-
relemmel ajándékozási szerződés 
érkezett az illetékes földhivatalhoz 
a férfi ingatlanára. 

– Az ingatlan-nyilvántartási 
törvény nagyon szűk határidőt 
szab ilyen esetekben. A sértett-
nek néhány napja van igazolni, 
hogy pert indított, a bíróságtól 
a szerződés érvénytelenségének 
megállapítását kérve. Amennyi-
ben ez nem történik meg, és a 
földhivatalba beadott szerződés 
formailag megfelel a követelmé-
nyeknek, a földhivatal nem tehet 
mást, mint átvezeti a változást. 
Végső soron tehát elveszíti in-
gatlanát a tulajdonos. Ezért mi 
mindhárom lépést haladéktala-

nul megtettük: beadtuk a föld-
hivatalhoz a bejegyzési eljárás 
felfüggesztésére vonatkozó ké-
relmet, megtettük a rendőrségen 
a büntető feljelentést, és azon-
nal polgári pert indítottunk a 
bíróságon.

Az anyagi veszteséget tehát eb-
ben az ügyben sikerült elhárítani. 
Azonban a vizsgálatnak még szá-
mos kérdésre választ kell adnia. 

Így például arra, hogy a hamis 
ajándékozási szerződést ellenjegy-
ző ügyvéd eleget tett-e a törvény 
által előírt ügyfélazonosítási köte-
lezettségének, és ha igen, hogyan 
fordulhatott elő, hogy a sértett ira-
taival egy másik személy igazolta 
magát. De bármi lesz is a vizsgálat 
eredménye, a csalódás, az önvád 
és bizalmatlanság bizonyosan még 
sokáig a megtévesztett, becsapott 
áldozattal marad.

Dr. Szabó József szerint az 
ehhez hasonló esetek hozzátar-
tozói, baráti odafigyeléssel meg-
előzhetőek. Ügyfelei körében 
igen kedvelt az a hivatalos szol-
gáltatás, amely – jelképes éves 
díj ellenében – az ingatlanok tu-
lajdoni lapján szereplő tények és 
adatok esetleges módosításait, 
változásait, széljegyek megjele-
nését e-mail-ben azonnal jelzi a 
megrendelő részére, lehetőséget 
nyújtva a tulajdonosnak, vagy az 
általa megbízott szakembernek, 
hogy gyorsan és hatékonyan rea-
gáljon a gyanús változásokra. 

 Tóth Timea

Dr. Szabó József
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Hungarikum vetélkedő – Magyar nemzeti  
értékek a Kárpát-medencében

Ismét meghirdeti vetélkedőjét a hungarikum mozgalom népsze-
rűsítése, valamint nemzeti értékeink megismertetése érdekében 
a Lakitelek Népfőiskola a Magyar Országgyűlés, a Hungarikum 
Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával. A já-
tékos vetélkedőre most a Kárpát-medencei általános iskolák 7. 
és 8. osztályában tanuló diákok valamint a középfokú oktatási 
intézmények 9. és 10. osztályos diákjai és felkészítő tanáraik 
jelentkezhetnek. 

Egy csapat 3 diákból és 1 felkészí-
tő tanárból áll. Egy iskolából több 
csapat jelentkezését is várjuk, de 
a tanárok és a tanulók csak egy 
csapatban versenyezhetnek. A 

hetedik, a nyolcadik, a kilencedik 
és a tízedik osztályos csapatok 
külön versenyben mérik össze tu-
dásukat. A jelentkezés feltétele: az 
alábbi linken, vagy QR-kódon talál-

ható 25 kérdésből álló feladatlap 
megoldás: 

www.shorturl.at/jmrBr 

A beküldés határideje:  
december 18.

A feladatlapot visszaküldők 2021. 
január 15-éig újabb feladatot kap-
nak. Ennek megoldásával 2021. 
február 15-éig lehet pályázni az 
elődöntőbe jutásra.

Az elődöntő majd azt követően a 
döntő időpontja:

7. osztályosok számára: 2021. 
február 25. (elődöntő), február 26. 
(döntő)

8. osztályosok számára: 2021. 
március 25. (elődöntő), március 
26. (döntő)

9. osztályosok számára: 2021. 
április 22. (elődöntő), április 23. 
(döntő)

10. osztályosok számára: 2021. 

május 27. (elődöntő), május 28. 
(döntő)

Az elődöntőnek és a döntőnek a 
Lakiteleki Népfőiskola – Hungari-
kum Liget ad otthont. A szállást és 
ellátást a Népfőiskola Alapítvány 
térítésmentesen kínálja.

A vetélkedő feladatai a Kár-
pát-medencei hungarikum moz-
galom során, az egyes települési, 
megyei, külhoni értéktárakba vá-
lasztott értékek ismeretére irá-
nyulnak. Valamennyi kategóriában 
a díjnyertes csapatok értékes juta-
lomban részesülnek.

A vetélkedő lebonyolításával 
kapcsolatos kérdéseire válaszo-
lunk a zsolt.horvath.dr@gmail.
com e-mail címen.

Eredményes felkészülést, jó já-
tékot kíván:

Lezsák Sándor, a Magyar Or-
szággyűlés alelnöke, a Hungarikum 
Bizottság tagja

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola 
honlapján: www.nepfolakitelek.huA Lakitelek Népfőiskola hírei

Manapság többféle fűtési mód létezik. Akad, aki a hagyomá-
nyos fatüzelésre esküszik, míg más a gázfűtést, vagy éppen az 
elektromos fűtést részesíti előnyben. Mindnek lehet előnye és 
hátránya is.

Tóth Péter (40): – Nálunk nin-
csen gáz, emiatt végül elektromos 
fűtés mellett döntöttünk. Hőpane-
leket szereltettünk fel, ami Nor-
végiában nagyon elterjedt fűtési 
mód. Úgy néznek ki, mint a radi-
átorok, a hideg levegőt melegítik 
fel áramlás útján. A hőmérséklet 
és a fűtés programozható, wifin 
keresztül irányítható. Karbantar-
tást nem igényel, csak a megfelelő 

elektromos hálózat kiépítése kell 
hozzá. Láttam már máshol is ha-
sonlót, de nem annyira elterjedt 
Magyarországon. A hőszivattyús 
megoldás drágább, de ez sem ol-
csó. A gáz kiváltásával alternatív 
megoldásként használjuk.

Somodi Mária Terézia (54): – 
Tanyán lakunk, így már elkezdtük 
a felkészülést a télre. Megvettük 
a tűzrevalót. Fával fűtünk, kály-

hával tüzelünk. Felénk más meg-
oldás nem igazán van, a környé-
ken nagyrészt mindenki fával fűt. 
Száraz akácfát szereztünk be és 
bízunk benne, hogy kitart tavaszig.

Simon Zoltán (43): – Jelenleg 
lakásban élünk és gázkonvektorral 
fűtünk. Évente egyszer átnézetjük a 
fűtőtesteket. Érdemes kitisztíttatni, 
nehogy problémát okozzon. A gázt 
és az elektromos fűtést használják 
a legtöbben a városban, illetve a 
külterületen is egyre nagyobb teret 
nyernek az alternatív fűtési módok. 
A napelemes rendszert kipróbál-
nám, illetve a klímafűtést is jónak 

találom. Hőérzet szempontjából ta-
lán a vegyes tüzelés a legjobb. A fá-
nak jobb a hőhatása, mint a gáznak.

Huszti Fanni (24): – Lakótele-
pen lakom, ahol távfűtés van. Sok 
fűtési módot kipróbáltam már, de 
a fát tartom a legjobbnak, hama-
rabb befűti a teret. A távfűtés ké-
nyelmi szempontból annak jó, aki 
nem szeret begyújtani. A vegyes 
tüzeléssel foglalkozni kell, tehát 
megvan mindegyiknek az előnye, 
illetve a hátránya. Úgy gondolom, 
hogy hideg telünk lesz, ezért érde-
mes alaposan felkészülni. Be kell 
szerezni a megfelelő mennyiségű 
tüzelőanyagot. G. Z.

KÖRKÉRDÉS: Mivel fűt a télen?
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A járvány alatt sem maradnak olvasnivaló 
nélkül a félegyházi könyvtártagok
November 11-étől újabb intézke-
déseket vezetett be a kormány a 
koronavírus-világjárvány második 
hulláma elleni védekezés érdeké-
ben. A szabadidős létesítmények, 
így a Kiskunfélegyházi Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtár sem láto-
gatható az ott foglalkoztatottak 
kivételével. 

A könyvtár mindent megtesz 
azért, hogy hűséges tagjai ne ma-
radjanak olvasnivaló nélkül. A be-
iratkozott olvasók térítésmente-
sen vehetik igénybe a Könyvátadó 
Pont szolgáltatást. A könyvtár 
honlapján (www.psvk.hu) lévő új 
könyvekből vagy az online elér-
hető katalógusból kiválaszthatják 

azokat a dokumentumokat, ame-
lyekre szükségük van. Az így ösz-
szeállított kívánságlistát leadhat-
ják hétköznap 8 és 16 óra között a 
psvk@psvk.hu e-mail címre vagy a 
76/461–429/12-es mellék telefon-
számon. A könyvtárosok a mega-
dott elérhetőségen tájékoztatják az 
olvasókat a könyvcsomag átvételi 
időpontjáról.

A 65 éven felüli Félegyháza belte-
rületén élő olvasóknak a lakásukat 
sem kell elhagyniuk, a Könyvfutár 
szolgáltatás révén a könyvtárosok 
előre egyeztetett időpontban ház-
hoz viszik a csomagot.

A már kölcsönzésben lévő do-

kumentumokat az eddig megszo-
kott módon 
hosszabbít-
hatják meg: 
telefonon, 
e - m a i l -
ben vagy 
a könyvtár 
honlapján. Az elolvasott könyve-
ket a könyvbedobó rendszerbe 
juttathatják vissza, amelyet na-
ponta többször ellenőriznek a 
könyvtárosok.

Érdemes figyelemmel kísérni a 
könyvtár honlapját, Facebook-ol-
dalát, ahol a legfrissebb informáci-
ók érhetőek el.

KÖNYVTÁRSAROK

A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 
2021 őszén tervezi  megjelentetni  könyv 
alakban azt a helytörténeti kiadványt, 
amely Fekete János félegyházi helytör-
ténész Félegyházi Közlönyben megjelent 
írásait foglalja magában, a címe: Honis-
mereti Mozaik – Múltidéző. 

A mint-
egy 300 
í r á s 

1988 és 2002 között jelent meg. 
A cikkek felölelik Kiskunfélegyháza 
város több mint 250 éves történé-
seinek legfontosabb eseményeit a 
városalapítástól a redempción át a 

háborús évek, a forradalom esemé-
nyeinek felelevenítésén át egészen 
2002-ig. Az írások között szerepel 
kiemelkedő személyek (Petőfi, 
Móra, 42 díszpolgár, Holló László 
munkássága), fontosabb épületek 
története, a rendszerváltás utá-
ni időszak helyi történései, azaz 

minden lényeges, ami a városra 
jellemző.

– E könyv megjelentetését nagyon 
fontosnak tartjuk, mert így kerülhet 
a város lakosainak, az érdeklődők-
nek a kezébe az a sok ismereta-
nyag, amelyeket a már digitalizált 
újságok tartalmaznak. A könyv elő-
készületi munkálatai folyamatban 
vannak, körülbelül 300-350 oldal 
terjedelmű lesz. A kötetet a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület 
irodalmi szekciója készíti. 

A mű kiadási költségei megha-
ladják egyesületünk anyagi lehe-
tőségeit. Ezért azzal a kéréssel 

fordulunk Fekete János tisztelői-
hez, hogy 2500 forint befizetésével  
járuljanak hozzá a könyv megjele-
néséhez. Az előfizetőknek egy-egy 
példányt fogunk átadni a könyv 
bemutatásakor. Amennyiben ezen 
összegen felül tudja támogatni 
a könyv kiadását, támogatóként 
neve, vállalkozása megjelenik a 
kötetben.

A Móra Ferenc Közművelő-
dési Egyesület számlaszáma: 
11732071-21002571.

Kérjük, a befizetésnél tüntessék 
fel: Fekete János könyv támogatá-
sa, valamint nevüket és címüket. 
Köszönjük.

Kapus Béláné, 
a Móra Ferenc Közművelődési 

Egyesület elnöke

100 éve született Héjjas István 
Héjjas István, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület örökös 
elnökhelyettese 1920. november 19-én, tősgyökeres félegyházi 
családban született. Iskolái elvégzése után fogtechnikusként 
dolgozott több mint hat évtizeden át.

A napi munkája mellett szabadi-
dejében az Iparosok Otthonában 
működő színjátszó csoportba járt, 
amit még Haubner Károly hozott 
létre. Az első társadalmi feladatát 
1937-ben, 17 évesen vállalta el az 
Iparos Otthon Kulturális Egyesület 
ifjúsági szekciójának lett jegyzője. 
Ugyanekkor lépett be az ott műkö-
dő színjátszó csoportba. Egyfel-
vonásos darabokat, operetteket, 
daljátékokat adtak elő, nagy siker-
rel. A háború kettétörte a kialakult 
harmóniát: háború, front, fogság. 
Hazatérése után az Iparos Ott-
honban színjátszó csoportot hoz-
tak létre. Színész is lehetett volna 
Pista bácsiból, de inkább maradt 
műkedvelő amatőr színész és tár-
sadalmi munkás szülővárosában.

Nyugdíjazása után egyik alapí-

tó tagja lett a Móra Ferenc Köz-
művelődési Egyesületnek, több 
nyugdíjas klubnak, társadalmi 
szervezetnek. A 90-es években be-
következett változások lehetőséget 
adtak számára, hogy foglalkozzon 
a városban található hősi emlék-
művek sorsával.

Kezdeményezésére épült meg 
a Felsőtemetőben lévő II. világ-
háborús emlékmű, s visszakapta 
régi pompáját a Blaha Lujza téri 
I. világháborús emlékmű. 2000 
őszén a Felsőtemetőben elkészült 
és felállításra került a második 
világháborúban elesett hősök ne-
vét hordozó márvány obeliszk. 
Tevékenyen részt vett a hősi halált 
halt félegyházi katonák nevében 
felkutatásában, az emléktáblák 
elkészítésében. Pista bácsi kez-

deményezésére 
minden év janu-
árjában a Don-
nál elesettekre 
és november 
1-jén az elesett 
hősök sírjánál 
emlékezünk.

Nyugdíjas éve-
iben kezdett el írni. Elsőként a Fél-
egyházi Közlönyben, majd a Petőfi 
Népe félegyházi mellékletében je-
lentek meg közéleti írásai. Később 
a vers és a próza következett. Tóth 
Miklóssal közösen próbálták egy-
befogni a helyi irodalmárokat. 
Megszerkesztették a városunkhoz 
kötődő írók, költők verseit tartal-
mazó „Lovagolok fűzfasípot fújva” 
című verseskönyvet. Majd kötetté 
rendezték Falu Tamás félegyházi 
születésű költő eddig ki nem adott 
verseit. Tagja volt a Bács-Kiskun 
Megyei Amatőr Írók és Költők 
szervezetének.

Támogatta és tagja volt a Vörös-

keresztes mozgalomnak, 
az Életet az Éveknek Or-
szágos Szervezetének és a 
Nyugdíjas Szövetségnek. 
A helyőrségi Művelődési 
Házban 1991-től műkö-
dő frontharcosok veze-
tője volt. Több évtizeden 
át tartotta a kapcsolatot 
a városból elszármazott 
öregdiákokkal. Aktívan te-
vékenykedett a Honisme-

reti Klubban és a Múzeumbaráti 
Körben is.

2001-ben megkapta Kiskunfél-
egyháza város önkormányzatától 
a „Kiskunfélegyházáért” kitüntető 
címet – a Móra Ferenc Közművelő-
dési Egyesület javaslatára.

A közéletben önzetlenül tevé-
kenykedő, a jövő nemzedékéért, 
az értékek megőrzéséért aggódó, 
sokat tevő Héjjas Pista bácsi so-
kunknak lehet példaképe.

12 éve, 2008. március 8-án 
hunyt el.

Kállainé Vereb Mária 
a Móra Ferenc Közművelődési 

Egyesület ügyvezető elnöke

Fekete János helytörténeti írásai
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Az olyan emberről, mint Nagy Orsolya, szokás mondani, hogy a jég hátán is megél. 
Nem csak kreatív, hanem környezettudatos is. Néhány éve a kerékpárok gumibel-
sőjéből ékszereket kezdett el készíteni, amelyeket Európa nagyvárosaiban és az 
interneten Nagohadesign néven árusított. Ezt megelőzően évekig a kiskunfélegy-
házi művelődési központban dolgozott, mint művelődésszervező, gyermek és ifjúsági 
területen, majd a Nyeregszemle rendezvényszervezője volt. Jelenleg Kiskunfélegy-
házán él és egy középiskolában óraadó tanár, valamint Félegyháza környékén gya-
logtúrákat szervez Kun Camino – belső utazás néven. Orsi kalandos életéről mesélt 
lapunknak. 

– Évekig külföldön éltél. Hogyan találtál 
vissza szülővárosodba?

– Márciusban hazajöttem, hisz itt él a csalá-
dom, akiket nagyon szeretek, de egyáltalán nem 
volt tervben a maradás. A vírushelyzet úgy ala-
kította az életemet, hogy itthon maradtam, és 
alkalmazkodtam. Jelenleg óraadóként dolgozom 
egy középiskolában, amit nagyon élvezek, mert 
azt taníthatom, ami az életem szerves része, ez 
a kézművesség. Hiszem, hogy a kreativitást meg 
kell osztani. Szeretném elhitetni a tanulókkal, 
hogy az alkotás során nem lehet hibázni, min-
dig újra lehet tervezni, lehet rajta változtatni, 
fejleszteni, más szemszögből tekinteni az adott 
műre. Olyan ez, mint az élet…

– Honnan jött az ötlet, hogy a gumibel-
sőkből készíts ékszereket? 

– Évekkel ezelőtt, mikor Európát jártam, 
hosszabb időt töltöttem Hollandiában. Sze-

rettem volna valami tipikus holland ékszert 
készíteni, ezért megragadtam a két fő motí-
vumot Amszterdamból. A kerékpározást és a 
csatornaházakat. Így született meg gumibel-
sőkből a tipikus girbegurba csatornaházakat 
formázó ékszerkollekcióm. Ott az emberek 
jellemzően kerékpárral közlekednek, így nem 
volt nehéz elhasznált belsőket beszerezni. 
Mindig szerettem alkotni, és kerestem a kör-
nyezettudatos megoldásokat. Az újrahaszno-
sítás mellett még az az érv is szól, hogy mi-
nek egy újabb anyagot létrehozni, ha van már 
egy, csak más szemszögből kell rá tekinteni. 
Ez szorosan összefügg azzal, hogy a régiből 
valami újat készítsek, tulajdonképpen ez a Na-
gohadesign, a márkám egyik alapelve is.

– Milyen ékszereket csinálsz? 
– Elsősorban használt gumibelsőből készí-

tek ékszereket. A motívumok sokfélék: csator-

naházak, geometrikus formák, de szeretek a 
természetből is meríteni, mint például a le-
hulló, málló vagy kukac rágta falevelek, tollak, 
vagy például nagy kedvenc a fekete macska 
is. Szeretem az egyszerű, kombinálható dol-
gokat, játszani az anyaggal. Ékszereim mindig 
egyediek, kézzel készülnek és nem elhanya-
golható az az indok sem, hogy akár egy fesz-
tiválon, vízparton is hordhatók. Egyre többen 
tartják fontosnak a környezetünk megóvását 
és értékelik a rendhagyó formavilágot is. De 
nem csak gumibelsőből készítek ékszereket, 
az alapanyagok között megtalálható a nyúzott 
kanapé, vagy kopott bőrnadrág, vagy cipőgyá-
ri filchulladék is. Tudatosan nem csinálok két 
ugyanolyan dolgot. Még az egy párba tartozó 
fülbevalók is valamelyest eltérnek egymástól, 
hisz a tökéletlenségben rejlik a szépség.

 V. B.  

Kun Camino a neve annak a közös gyaloglásnak, amelyen minden 
hónapban részt vehetnek nők és férfiak. A túra 10-12 kilométer 
hosszúságú, általában egy téma köré szerveződik, célja a testi 
és lelki feltöltődés, hogy a résztvevők megtanulják élvezni magát 
az utat, figyelni arra, ami a bensőjükben zajlik, visszalassulni, 
észrevenni a körülöttük lévő környezet szépségeit. A gyalogláso-
kat Nagy Orsolya és Vidács Tímea álmodta meg, az ő szervezé-
sükben és vezetésükkel valósulnak meg ezek a havi programok.

–  Ez a projekt saját élményeimből, 
érzéseimből jött, régóta érlelődött 
bennem egy közösség létrehozása 
– meséli Vidács Tímea, szervező. 
Majd hozzáteszi, hogy Nagy Orsival 
való találkozás révén találta meg 
igazi formáját. – Orsival osztály-
társak voltunk, de talán 15 évig 
nem találkoztunk az iskola után. 

Amikor aztán összefutottunk, le-
hetőségünk nyílt beszélgetni, én 
követni kezdtem az oldalát (Nago-
ha Travel), és magával ragadott a 
gyaloglás iránti szenvedélye. Mind-
ezek után kértem fel, hogy indítsuk 
el a Kun Caminot. A név nagyon 
egyszerűen jött létre, hiszen ez 
egy gyaloglás, belső utazás. Kis-

kunság, Kiskunfélegyháza pedig 
egyértelműen adta a Kun Camino 
elnevezést. 

Tímea elmondta, hogy ő nagyon 
vágyott már vissza a természetbe 
a gyermeknevelés évei után. Sze-
rinte a mai ember nagyon kevés 
időt tölt a szabadban, amely hiányt 
kívánják egy-egy túrával pótolni. 

– Kiskunfélegyházáról indulunk 
minden esetben, nem főutakon 
megyünk, hanem dűlőkön, szán-
tóföldek és tanyák mentén. A do-
log nem tartalmaz semmi extrát, 
mégis olyan sokat ad, olyan sok 
mindent találunk, amiket a hétköz-
napok rohanásában észre sem ve-
szünk. A természet, és mi magunk 

is kincseket rejtünk, csak fel kell 
fedezni.

Az első útjukra csak nők mentek 
el, pedig a megszólítás mindkét 
nemnek szólt. A tempó lehet gyors, 
lehet lassú, mindenkihez igazod-
nak, mindenki igényét figyelembe 
veszik. A táv, amelyet le gyalogolnak 
könnyedén teljesíthető, nem szük-
séges hozzá más, csupán egy pár 
kényelmes, vízhatlan cipő és némi 
innivaló. A gyaloglásokat havonta 
szervezik, az információk és ko-
rábbi fotók megtekinthetők a Kun 
Camino – Belső utazás nevű Face-
book-oldalon. Szeretettel várnak 
mindenkit, aki nyitott az ilyen jel-
legű tevékenységre, szereti a ter-
mészetet, a csöndet, szeretne egy 
közösség része lenni. Az út, ame-
lyet végigjárnak sem mindig kőbe 
vésett terv mentén halad, spontán 
útvonal is becsúszhat egy-egy szép 
látnivaló miatt, de ez is része a 
tanításnak.

– Olyan ez, mint az élet: elindu-
lunk valahogy, azt hisszük, hogy 
tudjuk mi fog történni és ehhez 
képest teljesen mást kapunk. Mot-
tónk: Merj a saját utadon járni! Ad-
dig tarts velünk, mutatjuk az utat! 
– mondja Vidács Tímea.

A következő gyaloglást novem-
berben tervezik, a részletek Face-
book-oldalukon osztják meg.

Z. A. 

Kun Camino – Belső utazás 

Nagohadesign: régiből újat 
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Fordított a KKC
A sereghajtó Gyulai Color ottho-
nában folytatta bajnoki szereplé-
sét a Kiskunfélegyházi KC felnőtt 
férfi kosárlabdacsapata az NB II. 
keleti csoportjának 4. forduló-
jában. A mérkőzés első két ne-
gyede a házigazdáknak sikerült 

jobban, de hátrányból fordított 
és nyert a KKC.

Férfi NB II. keleti csoport 4. 
ford., 11. 08.

Gyulai Color – Kiskunfél-
egyházi KC 61-72

Őszi bajnok a KHTK II.

Rangadó keretében fogadta a 
Pálmonostora SE csapatát idei 
utolsó hazai tétmérkőzésén a Kis-
kunfélegyházi HTK II. a megyei II. 
osztályú labdarúgó-bajnokság 12. 
fordulójában. A listavezető félegy-
házi csapat 3-0-ra nyert, amivel 
az őszi bajnoki címet is bezsebel-
te az utolsó fordulótól függetle-

nül. Az őszi záró kört a koronaví-
rus-járvány miatt a csapatok végül 
elhalasztották. 

Bács-Kiskun Megyei II. Észak 
12. ford., 11. 07.

Kiskunfélegyházi HTK II. – 
Pálmonostora SE 3-0 (1-0)

Gólszerző: Valkovics Gábor 48. 
p., 53. p., 71. p.

Öt gólt szerzett a KHTK
A még nyeretlen Soltvadkerti TE 
otthonában vendégszerepelt a 
Kiskunfélegyházi HTK labdarú-
gócsapata a megyei I. osztályú 
bajnokság november 8-i játék-
napján. A forma alapján félegy-
házi sikerre lehetett számítani. A 
második félidőre megfogyatkozó 
hazaiak ellen a KHTK könnyed 
győzelmet aratott. Legutóbbi öt 
bajnokijából a KHTK négyet is 
megnyert, így már a hetedik he-
lyet foglalja el a bajnoki tabellán. 

A megyei bajnokság várhatólag 
tavasszal folytatódik. 

Bács-Kiskun Megyei I. 12. 
ford., 11. 08.

Soltvadkerti TE – Kiskunfél-
egyházi HTK 1-5 (1-3)

Gólszerzők: Rimár Péter 35. 
p. ill. Nagy Viktor 23. p., Oroszi 
Dániel 27. p., Palásti Sándor 40. 
p., Szabó Dávid 51. p., Magony 
László 77. p.

Piros lap: Pekker Roland 47. p. 
(Soltvadkert)

22 érem Hódmezővásárhelyről

Novemberben rendezték meg 
Hódmezővásárhelyen a IX. Fedett 
Pályás Szenior Úszó Országos Baj-
nokságot. A megmérettetésen 42 
egyesület 214 tagja ugrott a vízbe. 
A Kiskun Vízi és Szabadidő SE ki-

lenc versenyzővel képviselte váro-
sunkat. Eredményeink 13 arany, 6 
ezüst és 3 bronzérem. Részletes 
eredmények: Sebők János: 5 arany- 
és 1 ezüstérem. Gyovai Balázs: 
3 arany- és 1 ezüstérem. Ónodi 

László: 3 aranyérem. Holló Szabó 
Viktor: 1 ezüst- és 1 bronzérem. 
Urbán Tamás: 1 ezüstérem. Ka-
lotai Zsuzsanna: 1aranyérem, 2 
ezüstérem és 1 bronzérem. Ladá-
nyi Endréné: 1 aranyérem. Csen-

ki Klára: 1 bronzérem. Első lett a 
4x50 méteres mix vegyes váltó La-
dányi Endréné, Kalotai Zsuzsanna, 
Sebők János és Ónodi László ösz-
szeállításban. Az aranyérmesek így 
országos bajnokok.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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A 19. század utolsó évtizedében nagyszabású útépítési program 
bontakozott ki hazánkban. Ennek részét képezte az úgynevezett 
alföldi transzverzális műút, amely a Duna melletti Baja városától 
kiindulva Kecelen, Halason át érintette Félegyházát, majd folyta-
tódott tovább Csongrád, Szentes irányában Szarvason és Gyulán 
át a ma Románia területén lévő Kisjenő nevű településig. Az akkor 
hat vármegyén keresztülhaladó, 300 km hosszúságú, szilárd bur-
kolatú állami közút volt hivatva összekötni az alföldi települése-
ket, így segítve gazdasági és kulturális fejlődésük kibontakozását. 

Kiskunfélegyháza város és az ál-
lam közös megegyezésével az új 
út városon keresztül vezető szaka-
szának forgalmát átvitték a belvá-
rosi részekre, a mai Kossuth Lajos 
és Bajcsy-Zsilinszky utcákra. Ez a 
város számára többletköltséggel 
járt ugyan, de pozitív hozadékként 
ez a két utca is szilárd, bazaltkö-
ves burkolatot kapott. Sőt, ugyan-
ebben az időben korszerűsítették a 
várost észak-déli irányban átszelő 
Kecskeméti, illetve Szegedi utcák 
felületét is.

Az alföldi transzverzális út épí-
tésének nagyszabású munkálatai 
1895-ben kezdődtek, és 1899-ben 
fejeződtek be. A zárókő-letételi 
ünnepélyre 1899. november 12-én 
került sor. Az eseményt Hegedűs 
Sándor kereskedelmi miniszter 
is megtisztelte jelenlétével. Rajta 

kívül a szomszédos vármegyék fő- 
és alispánjai, a környező városok 
polgármesterei, államtitkárok, mi-
niszteri tanácsosok, országgyűlési 
képviselők is részt vettek az ünne-
pi rendezvényen. 

A résztvevők nagy számát mu-
tatja, hogy a vasútállomásról induló 
kocsisor eleje már a városházánál 
járt, mikor a vége még csak a mai 
Dózsa György utca vonalánál tartott. 
A miniszter a polgármesteri hiva-
talban megtekintette a műút terve-
it, és megismerkedett az építkezés 
művezetőivel. Ezután került sor a 
zárókő-letételi okmány aláírására, 
amelyet a város levéltárában helyez-
tek el. A vendégek később kivonultak 
a feldíszített piactérre, ahol drapé-
riával bevont ünnepi emelvényen 
többen is köszöntötték az egybe-
gyűlteket. A ceremónia keretében 

a miniszter leütötte az 1895-1899 
feliratú követ, ezzel az építkezést 
befejezettnek nyilvánította.

Az 1899-ben átadott új út városi 
átkelő szakaszát már a következő 
évben Műút néven szerepeltették. 

Az addig egybetartozó utat 1945-
ben megosztották: a Szegedi úttól 
nyugatra eső részét Engels, a kele-
tit Lenin után nevezték el. Ma eze-
ket Halasi, illetve Szentesi út néven 
ismerjük.  Ónodi Márta
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A Műútról

Hirdetés

Őszi notebook-ajánlatunk!
Felújított PRÉMIUM notebook:
Dell E5430: : Intel Core-i5 3230, 4 GB mem., 
500 GB HDD, 14,1”-os kijelző, 1/2 év gar. br. ár: 64.990 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
Lenovo T430: Intel Core-i5 3320, 8 GB mem., 320 GB HDD, DVD, 
webkamera, 14”-os kijelző, 1/2 év gar.                br. ár: 73.990 Ft
Fujitsu LifeBook E752: Intel Core-i4 3340, 8 GB mem., 
500 GB HDD, DVD,  15,6”-os kijelző,  1 év gar.    br. ár: 109.990 Ft 
Új notebook:
Asus X543N: IIntel N4000, 4 GB DDR4,  256 GB SSD, 
webcam,  15,6”-os kijelző, 2 év gar. br. ár: 162.990 Ft
Acer A315-34: Intel N4000, 4 GB DDR4, 256 GB SSD, webcam, 
15,6”-os kijelző, 3 év gar.           br. ár: 138.990 Ft
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ÚJSZÜLÖTTEK: 
Palatinus Marcell (anyja neve: 
Fehér Tímea), Fekete Lotti  
(Dobos Anita), Radics Martin 
Attila (Radics Adrienn), Sza-
bó Richárd (Jantyik Marianna), 
Gulyás Gábor (Nagy Viktória 
Erika), Szűcs Marcell Richárd 
(Németh Csilla), Kócsó Leven-
te (Gulyás Tímea), Csányi Alíz 
(Fazekas Julianna), Pöszmet 
Levente (Tánczos-Szabó Mari-
anna), Erdélyi Botond (Török 
Mónika), Csányi Máté (Tarjányi 
Ágnes), Szabó Róbert (Patai 
Krisztina), Halász Kende (Hege-
dűs Csilla)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Tamasi Andrea – Matuzik Tibor, 
Dobi Emese – Lantos Attila, 
Tóth Zita – Ficsór Péter, Kovács 
Szandra Dominika – Kertész-Far-
kas Dávid, Görög Éva – Dencs 
András János, Nagy Marianna – 
Nagyapáti Sándor József, Varga 
Krisztina – Pataki László

MEGHALTAK: Bene Ágoston, 
Csányi Sándor, Török Ferenc, 
Szalai István, Bozó Illésné Bene 
Margit Rozália, Ficsór Sándor, 
Ónodi Ágoston István, Lakatos 
Józsefné Tóth Julianna, Mogyo-
ró Antal, Kovács Tibor, Szabó 
Imréné Király Rozália Julianna, 
Lukács Pálné Horváth Margit, 
Bodor Istvánné Mészáros Teré-
zia, Szabó János,  Bíbok Imré-
né Gulyás Rozália, Justin Zsolt, 
Dora Zoltán – Kiskunfélegyháza, 
Dora Pálné Kovács Mária – Bu-
gac, Ábrahám Mihályné Bozóki 
Irén, Brecska Józsefné Patyi Irén 
Anna – Kiskunmajsa, Károly Ist-
ván, Kakulya József – Nagykőrös, 
Lökös Jánosné Polyák Mária Te-
rézia, Szabó István Alfréd, Kócsó 
Istvánné Dragolovics Teodóra, 
Nyúl István Tibor – Kecskemét, 
Agárdi Józsefné Bukovszki Er-
zsébet – Fülöpjakab, Szanyi Ká-
roly – Kiskunhalas, Szabados Jó-
zsef – Jánoshalma, Kiri Antalné 
Dudog Julianna – Gátér, Czakó 
Jánosné Nagy Ilona – Pálmo-
nostora, Magyar Sándorné Nadj 
Etelka – Lajosmizse

Anyakönyvi hírek

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: 
Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 

Kossuth L. u. 1. 
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


