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2020-ban robbant be az életünkbe a világjárvány, és egyik nap-
ról a másikra minden megváltozott: a világ, az életünk, a mun-
kakörülményeink, a vágyaink… A világméretű változás nemvárt 
nehézségeket hozott országos és helyi szinten csakúgy, mint a 
személyes életünkben.

Két év válságkezelése után Kis-
kunfélegyháza városvezetése arra 
készül, hogy a kényszerkitérő 

után visszatérjen a városfejlesz-
tés eredeti ritmusa. A 2022-es 
év költségvetési tervében ismét 

megújuló közterületek, épülő és 
szépülő bölcsődék, óvodák, utak, 
terek, parkolók rajzolódnak ki. 
Csányi József polgármesterrel 
beszélgettünk.

– Hogy élte meg az elmúlt két 
évet a város vezetőjeként?

– Nehezen. Egy tervekkel teli, 
tevékeny időszak kellős közepén 

torpant meg és szűkült be nagyon 
rövid alatt az élet. Magánember-
ként és vezetőként is embert pró-
báló volt megélni azt, hogy a kol-
légáimmal évek alatt generált és 
menedzselt várostörténeti léptékű 
fejlődés – amit a lakosok is érzé-
kelhettek – megtört.

Folytatás a 2. oldalon!

Csányi József: A járvány előtti
fejlesztési ütemre kapcsol Félegyháza
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Élet a Covid alatt

– Újra kellett szervezni az intéz-
ményeket, új alapokra helyezni a 
város működését. Hirtelen minden 
megváltozott: a kollégák nem tud-
tak tárgyalni járni, nem fogadhat-
tunk ügyfeleket, az adóbevételek 
nem folytak be… A kezdeti döb-
benet ellenére – sokakkal ellentét-
ben – nem húztuk be a kéziféket. 
A legfontosabb célunk az volt, hogy 
megőrizzük a munkahelyét annak 
a 600 munkavállalónak, akikért 
felelősek vagyunk, és ki tudjuk 
fizetni a béreket. Az volt az alap-
elv, hogy senkit sem fognak elbo-
csátani a város intézményeiben, 
és ezt sikeresen teljesítettük is. A 
járványkezelés árnyékában min-
den erőnkkel és optimizmusunkkal 
arra koncentráltunk, hogy ha vége 
lesz ennek a rémálomnak, azok a 
települések fognak tudni érvénye-
sülni, akik felkészülnek a jövőre. 
Mi ezt tettünk. 

Vissza  
a fejlesztésekhez

Tervezések, egyeztetések, költ-
ségvetési tárgyalások töltötték ki 
az elmúlt 1,5-2 évet. Ennek úgy 
látjuk, most érik be a gyümölcse. 
A bizonytalan időkön túllendülve, 
végre vissza tudunk állni arra a 
munkatempóra, amit az emberek 

megszokhattak már tőlünk. Konk-
rétan, hogy minden egyes forin-
tot a város fejlesztésére költünk. 
Olyan pénzügyi tervet tudtunk ösz-
szeállítani, amely az elkövetkezen-
dő két-három évre hasonlóan lát-

ványos és eredményes időszakot 
vetít előre Félegyháza életében, 
mint amilyen 2014-2019 között 
volt. Ebben az évben 8,5 milliárd 
forintból gazdálkodik a város. Eb-
ben benne vannak az alkalmazotti 

bérek, az uniós és egyéb pályáza-
tok, valamint a saját erő is. Tehát 
minden pénz, amiből ez a város 
működik és fejlődik. Úgy érzem, 
hogy a 2022-es költségvetési elő-
terjesztés keretszámai feljogo-
sítanak arra, hogy azt mondjam: 
a járvány előtti ütemre kapcsol 
Félegyháza.

Nagytól a kicsi felé

– Hogyan határozná meg a vá-
rosfejlesztés fő irányát?

– Kezdetektől ugyanazt a meg-
közelítést alkalmazzuk: a legtöbb 
embert érintő területek megújí-
tásával kezdve haladunk a kisebb 
célok felé. Csak csukjuk be a 
szemünket, és idézzük fel hon-
nan indultunk! Azóta megépült a 
Zöld város, rengeteg közterület 
alakult át a különböző városré-
szekben (például Petőfi-lakótelep, 
Kossuthváros). Most ezeknek a 
megszépült, korszerűsödött te-
rületeknek tovább fogjuk tágítani 
a határait. Túl vagyunk az összes 
városrész nagyforgalmú útjának és 
a legfontosabb járdaszakaszoknak 
a felújításán. A Zöld város város-
képi jelentőségű elemeit számos 
egyéb beruházással egészítettük 
ki, így más forrásokat felhasználva 
teljesebbé tudtuk tenni a fejlődést. 
Ugyanezt az elvet követjük tovább-
ra is. 

Korona utca felújítása: Meglévő út- és járdaburkolatok, valamint 
szegélyelemek elbontása, új, méretezett, betonkő burkolatú út- és 
járdapálya-szerkezet visszaépítésével és kétoldalú szegélyek cseré-
jével, zöldfelület-rendezéssel, a közvilágítás teljes körű felújításával, 
valamint 34 db parkoló építésével, felújításával.

Csongrádi út felújítása: A vásár parkolási problémáinak meg-
oldását szolgáló parkolóépítés 84 db parkolóhely kialakításával, a 
meglévő rossz állapotú út aszfaltburkolatának teljeskörű felújítása, 
mindkét oldalon új szegély építésével, az út és a parkoló csapadék-
víz-elvezetésének megoldásával.

Zöldmező-lakótelep: A Csanyi út és Kocsis Pál utca között út-
építés (Péteri út): Új, méretezett aszfaltburkolatú útpályaszerkezet 
építése.

Deák Ferenc utca és a csatlakozó közök felújítása: A Kossuth 
utca és az I. köz közötti szakaszon és a hozzá csatlakozó I. köz fel-
újítása a Mártírok útja és a Deák Ferenc utca között, illetve a Deák 
Ferenc utca és a Hunyadi utca közötti szakaszokon a meglévő aszfalt 
útburkolat elbontásával, új, méretezett, betonkő burkolatú út- és jár-
dapálya-szerkezet visszaépítése, szegélyelemek cseréjével. A Deák 
Ferenc utcán 19 db parkoló építése a zöldfelület teljeskörű felülvizs-
gálatával és rendezésével.

Szegedi úti óvoda felújítása: A projekt keretében az óvoda nyí-
lászárói, fűtésrendszere és belső burkolatai újulnak meg.

Kormányzati támogatással  
megvalósuló fejlesztések

Folytatás az 1. oldalról!
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Fókuszban a piac 
környéke

Hadd mondjak erre egy példát: a 
piac és környéke a félegyházi vá-
rosközpont legforgalmasabb része, 
ahol a város lakosságának jelen-
tős része akár napi gyakorisággal 
megfordul: vásárol, ügyet intéz... 
Az tehát, hogy miként lehet ott 
parkolni, gyalogosan és járművel 
közlekedni, mindenkit érint, aki 
Félegyházán él. A Zöld város meg-
építésével és a városképes par-
kolóval korábban már nagy lépést 
tettünk előre a piac környékének 
rendezése terén is. Akkor ennyire 
volt lehetőség, de tudtuk, hogy ez 
nem elég. Most viszont véglegesen 
pontot teszünk erre a kérdésre. 
Több különálló tervből gyúrunk 
össze egy egészet, így meg tud-
juk építeni a város új parkolóját, 
felújítjuk a Pázmány utcát és új-
jáépítjük az Oskola utcán a járdát. 
Összességében majdnem 400 mil-
lió forintot költ idén a város arra, 
hogy a nagypostára, vagy a piacra 
érkezők végre kulturált körülmé-
nyek között intézhessék dolgaikat. 
Több év alatt, több lépésben érjük 
el a kitűzött célunkat, de mind-
végig tudtuk, hogy hová tartunk. 
A folyamatban lévő fejlesztések 
megvalósításával ez a kérdés 
hosszú időre, megnyugtatóan ren-
deződik, és lehet továbblépni.

Folytatódik  
a Zöld város program

– Mondana további konkrét fej-
lesztési helyszíneket?

– Félegyháza a következő 36 hó-
napban legalább akkorát fog előre 
lépni, mint az elmúlt években. El-
indulunk azokért az európai uniós 
és hazai forrásokért, amelyeknek 
köszönhetően már nemcsak az el-
múlt évtizedek adósságait törleszt-
jük, hanem olyan fejlesztéseket 
valósítunk meg, amelyekkel Kis-
kunfélegyháza felzárkózhat az or-
szág legversenyképesebb települé-
seinek sorába. Az uniós, állami és 
helyben megtermelt pénzeket kon-
centráljuk, így még látványosabb 
fejlődést tudunk egy-egy kiemelt 
területen megvalósítani ahelyett, 
hogy elapróznánk az erőforráso-

kat. Ilyen fejlesztési célpont pél-
dául a kisposta és környéke, amely 
a város második legforgalmasabb 
területe. A Zöld városban nem tud-
tunk odáig eljutni, most januárban 
erre is benyújtottuk a támogatási 
igényünket. Terveink szerint már 
2023-ban megújulhat a Kossuth 
utca a Körpatikától a Dózsa utcáig, 
beleértve a környező parkokat, te-
reket a Venezia udvartól a „Kocka” 
játszótérig. 

A vásártér és környékének álla-
potában – amely ugyancsak érinti 

Postai-piaci parkolóépítés: 54 férőhelyes, merőleges állású sze-
mélygépkocsi és kistehergépkocsi-parkoló építése, csapadékvíz-el-
vezetéssel, ivókút-elhelyezéssel, a közvilágítás teljeskörű kiépíté-
sével, zöldfelület-rendezéssel, amely jelentős számú évelő növény 
és földlabdás fa telepítését jelenti és automata öntözőrendszerrel 
lesz ellátva. A parkoló belső területén kialakítanak egy új betonkő 
pályaszerkezetű közlekedő utat is, amely biztonságos parkolási le-
hetőséget nyújt. A Pázmány utcához való csatlakozásánál a meglévő 
közterületi járdát is felújítják. 

 Pázmány utca felújítása: A meglévő burkolatok teljeskörű el-
bontását követően új, méretezett pályaszerkezetű betonkőburkolat 
kiépítése új út és 40 db halszálkás és párhuzamos beállású parkolók 
építésével, zöldfelület-rendezéssel. A projekt kapcsán jelentős szá-
mú kerékpártámaszt és utcabútort is kihelyeznek a Béke-tér felőli 
részen. 

Oskola utcai járdaépítés: A meglévő, rossz állapotú járda elbon-
tását követően a piac felőli oldalon a Béke-tértől a II-es közig, új, mé-
retezett betonkő pályaszerkezetű járda építése a meglévő zöldfelület 
rendezésével, kiegészítésével. 

Bankfaluban a Kéve-Kalász-Szélmalom utca építése, I. ütem: 
mintegy 500 méter hosszon, 4 méter szélességű aszfaltburkolat épí-
tése kétoldali tömörített szegéllyel, csapadékvíz-árkokkal.

Közvilágítás-fejlesztés: 10 millió forint értékben több mint 70 
db közvilágítási lámpatest elhelyezése a város bel- és külterületén.

Felsőtemető ravatalozó tervezés: A Felsőtemető ravatalozója 
újjáépítésének tervezése, amely magába foglalja a bevezető út felújí-
tásának és az új ravatalozó környezetének megújítását. 

Rendszámfelismerő kamerarendszer telepítése a város min-
den bekötőútján: A város valamennyi bevezető útján az összes vá-
rosba érkező és onnan távozó gépjármű rendszámát regisztrálják. A 
fejlesztéssel jelentősen javulhat a közbiztonság. 

Nádasdy utcai szociális otthon felújítása, I. ütem: Az idősott-
honban teljeskörű nyílászárócsere valósul meg.

Sajáterős önkormányzati 
beruházások
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a félegyháziak többségét – szin-
tén jelentős fejlődés előtt állunk, 
aminek a végső célja egy minden 
részletében kulturált létesítmény. 
Ehhez az elképzeléshez jutunk 
közelebb most a Csongrádi út fel-
újításával és a vásárra érkezőket 
szolgáló, több mint 80 új parkoló 
megépítésével. 

A Deák Ferenc utca rendbe-
tételével az ott élők mellett az 
Egészségközpontba és a József 
Attila Általános Iskolába érkezők 
számára szeretnénk kényelmeseb-
bé tenni a közlekedést, parkolást. 
Hasonló gondolatok jegyében tör-
ténik a Dózsa utca, vagy például 
a Kossuthvárosban a Bajza utca 
újratervezése. 

A Korona utca a város egyik ki-
emelt jelentőségű utcája parkolás 
és átmenő forgalom szempont-
jából egyaránt, de úgy is, mint a 
Libafesztivál és számos más kö-
zösségi program helyszíne. Újraál-
modásakor a több évtizedes elma-

radások felszámolása mellett azt 
is szem előtt tartottuk, hogy ezek-
hez a funkciókhoz a lehető legop-
timálisabb feltételeket teremtsük 
meg a jövőben. 

Korszerűsödő 
intézményrendszer

– Milyen lehetőségek adód-
nak az intézményrendszer 
fejlesztésére?

– A korszerűsítés igénye ége-
tő, ennek jegyében építettünk az 
elmúlt években új óvodát, ravata-
lozót és nagyon sok részleges fel-
újítást is elvégeztünk. Az elmara-
dások felszámolását úgy próbáljuk 
ütemezni, hogy a legrosszabb ál-
lapotú intézmények élvezzenek el-
sőbbséget. A Bercsényi utcai óvo-
dát például nem felújítjuk, hanem 
elbontjuk és újat építünk helyette. 
Egy korszerű, 21. századi intéz-
ményt, aminek a pályázatát még 
januárban benyújtottuk. 

Aláírtam a kivitelezési szerző-
dést a móravárosi bölcsőde épí-
tésére. A város 240 millió forintos 
önerőt tesz az uniós forrás mellé, 
így majdnem 600 millió forintból 
tudunk építkezni. Amikor elkészül 
ez a létesítmény, a móravárosi szü-
lőknek nem kell más városrészbe 
elhordaniuk a legkisebb gyereke-
ket. A Petőfi-lakótelep bölcsődéjét 
– ami 20-30 évvel ezelőtt kapott 
utoljára felújítást – szintén rendbe 
tesszük 2023-ban.

Megépül  
a Molnártelepi út

– Milyen kilátások vannak az 
ugyancsak kezdetektől aktuá-
lis Molnártelepi út felújításával 
kapcsolatban?

– Polgármesterré választásom 
kezdetétől napirenden van ez a 
legalább 30 éves probléma, ami-
nek a megoldása olyan nagy fel-
adat, hogy eddig mindenki meg-
futamodott előle. Az első perctől 
értem és abszolút jogosnak tartom 
az igényt, kollégáimmal azóta fo-
lyamatosan dolgozunk a beruhá-
zás előkészítésén. S bár a megva-
lósulást mindenki szeretné, ennek 
az ügynek a megoldása rendkívül 
szövevényes és időigényes. Hogy 
mást ne mondjak, az út szélesí-
tése miatt jelentkező területigény 
miatt az időtlen időktől azonos 
helyen működő félegyházi vasút 
telekhatárához is hozzá kell nyúl-
ni. Hét év folyamatos egyeztetései 
során mostanra jutottunk el arra a 

Kossuth utca újabb szakaszának és csatlakozó tereinek fel-
újítása: A Félegyháza Újjáépül projekt folytatásaként a Kossuth utca 
megújul az Attila utca és Dózsa utca között a déli oldalon, valamint a 
Batthyány utca és az Ady utca között az északi oldalon. A projekthez 
tartozik továbbá a „Kocka játszótér” és a „Venezia udvar” felújítása.

A Vasas-pálya felújítása: A volt sportpálya területén egy új ifjúsági 
park létesül. A projekt keretében egy multifunkciós, rekortán burkolatú 
sportpálya, valamint szánkódomb és KRESZ park létesül. Új játszótér 
épül, amely felnőttekre méretezett játékokat is magában foglal, az épí-
tendő játszóteret egy street workout rész egészíti ki. A futók igényeit 
400 méteres, salakos futókör szolgálja majd. A 2022. február végére 
tervezett bmx freestyle pályát egy komplex, valamennyi gördülő spor-
teszközt kiszolgálni képes pump track pálya egészíti ki. A park látoga-
tóközönségét egy új felvonulási épület, illetve mosdóhelyiség szolgálja, 
a biztonságos használat érdekében pedig új, korszerű közvilágítás és 
térfigyelő kamerarendszer lesz telepítve. A projekt keretében extenzív 
és intenzív fenntartású zöldfelületek létesülnek, amelyek fenntartását 
automata öntözőrendszer segíti.

Bercsényi utcai óvoda újjáépítése: A meglévő óvoda elbontásá-
val a férőhelyek megtartásával új, korszerű óvoda épül hasonlóan a 
Móra utcai óvodaberuházáshoz.

Európai Uniós pályázatra 
benyújtott projektek

Molnártelepi út felújítása: 
Teherforgalomra méretezett út-
szerkezet kialakítása az ott talál-
ható gazdasági társaságok meg-
közelítésének javítása érdekében.

Darvas-téri bölcsőde felújí-

tása: A szolgáltatás színvona-
la mellett az épület energetikai 
szempontból is megújul. A pro-
jekt keretében parkolók kialakítá-
sa is tervezett.

Háztartási méretű 

naperőművek elhelyezése 
közintézményeken: 

Naperőművek telepítésével je-
lentősen csökkenthető a városi 
intézmények hálózati villamos 
energia felhasználása.

Európai Uniós pályázatra 2022-ben 
benyújtani tervezett projektek: 
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pontra, hogy ebben az évben meg-
történik a MÁV területek átadása 
a városnak, a telekhatár módo-
sítása, valamint a közművek és a 
kerítés áthelyezése után. Indulhat 
a tervezési folyamat, és több mint 
egymilliárd forintra pályázunk a 
megvalósítás érdekében. Remé-
nyeink szerint hamarosan pontot 
teszünk a Molnártelepen élők és 
a környékbeli vállalkozások legna-
gyobb problémájára.

Béremelés, bővülő 
szociális ellátás

– A lakosság egészét érintő be-
ruházások mellett hogyan le-
het érvényesíteni költségvetési 
szinten az egyén igényeit?

– Ezeknek a módoknak a kifej-
tése meghaladja egy újságcikk 
kereteit, de szívesen kiemelek itt 
néhány példát. Több száz millió 
forintot költünk például bérfej-

lesztésre a város által fenntar-
tott intézményekben, ami érinti 
az összes óvodánk, bölcsődénk, 
szociális és művelődési intézmé-
nyünk valamennyi dolgozóját. A 
közbiztonságot és az egyéni biz-
tonságérzet javítását szolgálja az 
a kamerarendszer, amelytől azt 
várjuk, hogy távol tartsa az átuta-
zó bűnözőket Félegyházától. A ki-
építést követően még az idén mű-
ködésbe lép a rendszámfelismerő 
kamerarendszer, ami éjjel-nappal 

rögzíteni fogja a városba belépő 
és a városból távozó járműveket 
és azok rendszámát. Nem hagyunk 
egérutat a bűnözőknek: minden 

egyes utat bevonunk a rendszerbe. 
Folytatjuk a közvilágítás fejleszté-
sét, az idén több mint 70 helyszí-
nen helyezünk ki új lámpákat. Leg-

főképpen Haleszban lesz nagyon 
látványos az előrelépés. Idén is tá-
mogatunk mintegy 100 félegyházi 
fiatalt felsőoktatási tanulmányaik 
folytatásában, és ismét hozzájá-
rulunk a városi kórház szemészeti, 
kardiológiai és gyermek szakren-
delésének működéséhez. A város 
civil- és sportszervezeteinek a ta-
valyihoz képest kétszer akkora tá-
mogatási összeget tudunk adni, és 
nem feledkezünk el a szociálisan 
rászorultakról sem: bővítjük a jo-

gosultsági határokat, így még töb-
ben vehetik igénybe a város által 
nyújtott szociális ellátást. 

Újraértelmezett  
Vasas-pálya 

A Felsőtemetőben terveztetjük 
az új ravatalozót, az elkövetkező 
években szeretnénk itt is méltó 
kegyhelyet építeni. Itt térek ki a 
Vasas-pályára, aminek a megva-
lósítását sajnos el kellett halasz-
tanunk, visszavontuk a korábbi 
pályázatot. Ennek több oka van. 
Az építési költségek rendkívüli 
mértékű növekedése mellett pél-
dául az a felismerés, hogy a ter-
vezés időpontjában megálmodott 
koncepciót azóta meghaladták az 

igények. Mi egy pezsgő közössé-
gi teret álmodtunk meg oda már 
2015-ben is, ahol a fiatalok ked-
vükre, szenvedéllyel hódolhatnak 
kedvenc sportjuknak. Az öt éve 
tervezett árakból viszont ezt nem 
tudtuk volna megvalósítani, az az 
összeg már csak egy csökkentett 
tartalmú beruházásra lett volna 
elég. Mi pedig nem szeretnénk 
kompromisszumot kötni. Így a pá-
lyázat visszavonása mellett dön-
töttünk, és hozzáláttunk a terv új-
raértelmezéséhez. Az új koncepció 
szerint itt építenénk pályát többek 
között a belvárosból kiszorult ke-
rékpárosoknak, rollereseknek és 
gördeszkásoknak, és itt kapna 

helyet a legkisebbeket szolgáló új 
KRESZ park is számos más sport 
és közösségi funkció mellett. A 
pályázatot már benyújtottuk.

Programok  
újratöltve

Programok, városi rendezvények 
terén is szeretnénk a járvány előtti 
időszak bőségéhez, színvonalához 
visszatérni. A költségvetésben úgy 
állapítottuk meg az erre szánt ösz-
szeget, hogy a félegyháziak meg-
kaphassák, amit megszoktak, de a 
járvány elvett tőlük: a minden kor-
osztály számára kielégítő, szuper 
programokat. Munkatársaim több 
ilyen alkalom előkészítését kezdték 
meg egész évre.
 Tóth Timea

Móravárosi kétcsoportos 
bölcsőde építése 2022. évi 
befejezéssel: 581 millió forint

Városi rendezvények 
2022. évi költségei: 60 millió 
forint

Tanyák háztartási villa-
mos energia fejlesztése: 54 
millió forint

Petőfi-lakótelepi járdafel-
újítások: 30 millió forint

Városi sport- és civilszer-
vezetek támogatása: 10-10 
millió forint

Felsőfokú tanulmányokat 
folytató diákok támogatása 
(Bursa Hungarica): 4 millió 
forint

Városi kórház kardiológi-
ai, szemészeti és gyermek 
szakrendelésének támoga-
tása: 14,7 millió forint

Egyéb  
számok 

a költség-
vetésből:
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A 2022-es év egyik legjelentősebb fejlesztési terve Kiskunfél-
egyházán a Béke-téri piac térségének megújítása. A beruhá-
zások során 54 férőhelyes személygépkocsi és kistehergépko-
csi-parkoló épül, felújítják a Pázmány utcát és járda épül az 
Oskola utcán. Körkérdésünkben azt kérdeztük a félegyháziak-
tól, hogy mit várnak a változástól. 

Pintér Ist-
ván (64): – 
Örülök a fej-
l ő d é s n e k ! 
Eladóként is 
sokkal egy-
szerűbb lesz 
be- és kipa-

kolni a közeli parkolóhelyek miatt, 
és a vásárlóknak sem kell messzi-
re menniük a teli kosárral, szaty-
rokkal. Nagyon várom már, hogy 
elkészüljön!

Antal Tibor 
(61): – Na-
gyon örülök a 
felújításnak, 
mert terme-
lőként szá-
mos kelle-
m e t l e n 

helyzet adódik abból, hogy nem 
tudunk a közelben megállni és ki-
pakolni. Nyáron sokszor már haj-
nali kettőkor el kell jönnünk ott-
honról, mert ha később érkezünk, 
esélyünk sincs a közelben lepar-
kolni, ahonnan bonyolult az árut 
elhozni magunkkal. Nekem is van 
húzós kocsim, amire felpakolva 

könnyebb a közlekedés, de be kell 
látni, hogy a gondokra megnyug-
tató megoldást csak további par-
kolóhelyek kiépítése hozhat.

Lázár An-
géla (35): – 
Természete-
sen nagyon 
örülök, hogy 
a piac kör-
nyéke fel lesz 
újítva, mert 

ettől élhetőbb lesz a városunk. 
Tisztában vagyok azzal is, hogy 
ameddig folyik a beruházás, kicsit 
hátráltatva leszünk a közlekedés-
ben. De úgy gondolom, hogy ennyi 
áldozatot mindannyiunknak meg-
ér, hogy utána kényelmesebb lesz 
minden. A környéken lakóknak is 
egyszerűbbé válik a napi közleke-
dés és biztonságosabb lesz az 
idősebbek számára is. 

László Jó-
zsef (73): – 
Nagyon idő-
szerű már ez 
a felújítás, 
mert a jár-
dák megron-

gálódott burkolatai balesetve-
szélyesek, a parkolók hiánya 
miatt pedig – mivel csak távol 
tudok megállni – nagyon sok idő-
be telik a bevásárlás. Várom 
már, hogy elkészüljön a 
parkolóudvar. 

D r o z d i k 
Béla (76): – 
A parkolóhe-
lyek bővíté-
sét és az 
u t caszaka -
szok felújítá-
sát én is pár-

tolom, mert mozgásomban 
korlátozottként nehéz a közleke-
dés, bevásárlás, vagy ha nagyon 
ritkán én magam is árulok, kö-
rülményes a kipakolás. Jelenleg 
nincs elegendő számú megálló-
hely. Arról nem beszélve, hogy 
csupán néhány mozgáskorláto-
zottaknak kialakított parkoló-
hely van a környéken, így ha nem 
érek ki elég korán, csak jóval 
messzebb tudom lerakni a 
kocsimat.

Csenki Já-
nosné (67): 
– Tejtermé-
keket szok-
tam hozni a 
piacra, ami-
vel körülbe-
lül fél nyolc-

ra érek ki. Ez már nagyon késői 

időpont parkolni, mert ilyentájt 
rengetegen szeretnének a kör-
nyéken megállni. Előbb azért 
nem tudok jönni, mert reggel 
kell megfejni a tehenet, és előké-
szíteni a friss árut. A nagy mele-
gekben a szállítás és a tárolás is 
bonyolult, hiszen nagyon gyor-
san romló ételről beszélünk. 
Könnyebb lesz az életünk, ha be-
fejeződnek a felújítások. 

Kacziba Ró-
kusné (67): 
– Nem tudok 
korán érkez-
ni a piacra, 
mert a tej-
termékeket 
reggel tu-

dom csak előkészíteni az el-
adásra. Mire ideérek, már fog-
lalt az összes parkolóhely. 
Kénytelen vagyok jóval távolabb 
megállni, kipakolni, de ez nem 
tesz jót a termékeimnek, legfő-
képpen a melegebb időjárásban. 
Véleményem szerint óriási szük-
ség van a parkolók számának 
bővítésére, mert piaci napokon 
zűrzavar uralkodik a környéken. 
Ameddig nem lesznek készen a 
felújítással, én abban látnám a 
megoldást, ha nagyobb belátás-
sal lennénk egymásra, és min-
denki körültekintőbb lenne a 
parkolás módját illetően. 
 V. B. 

Körkérdés – Mindenki várja az új parkolókat a piac környékén

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a 10/2016. /IV. 01./ ön-
kormányzati rendelete alapján – lehetőséget kínál kitüntető cím, 
kitüntető díjak és elismerő oklevél adományozására.

Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzatának célja, hogy kifejez-
hesse nagyrabecsülését mindazon 
polgároknak, akik a helyi közösség 
szolgálatában, a város jó hírének 
öregbítésében, fejlődésének elő-
segítésében, valamint a neve-
lés-oktatás, az egészségügy és 
szociális ellátás, a közszolgálat, a 
város közbiztonságának védelme, 
a sport, a művészetek és a tudo-
mány terén kimagasló és példamu-
tató tevékenységet fejtettek ki.

Az alábbi kitüntetések 
adományozhatók:

„Kiskunfélegyháza Város  
Díszpolgára” kitüntető cím,

„Kiskunfélegyházáért”  
kitüntető cím,  

„Petőfi Emlékérem” kitüntető cím,

„Kiskunfélegyháza Város Tiszte-
letbeli Polgára” kitüntető cím,

„Kiskunfélegyháza Város Ifjúsá-
gának Neveléséért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város  
Közművelődéséért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város  
Közszolgálatáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Egész-

ségügyéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Szociá-

lis Ellátásáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város  
Sportjáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város  

Művészeti Tevékenységéért” 
kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Tudomá-
nyos Munkáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Roma 

Közösségéért Végzett Munkáért” 
kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város  
Közbiztonságáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Gazda-

ságának Fejlődéséért”  
kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Idősügyi 
Tevékenységéért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Hagyo-
mányőrző és Hazafias Tevékeny-

ségéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Képvise-
lő-testülete Elismerő Oklevele”.
A kitüntető díjak adományozását 

kezdeményezheti bármely válasz-
tójoggal rendelkező természetes 
személy, ill. jogi személy vagy jogi 
személyiség nélküli szervezet, aki 
az Európai Unió valamely tagálla-
mában lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkezik.

A javaslattételre jogosult egy al-
kalommal kitüntetésenként csak 

egy személyre, közösségre tehet 
javaslatot.

A javaslatnak tartalmaznia kell 
az ajánlott személy vagy közösség 
nevét, továbbá azon tevékenység 
részletes leírását, méltatását, il-
letve a konkrét alkotás ismerteté-
sét, amellyel a javaslattevő szerint 
méltónak bizonyul a kitüntetésre, 
illetve elismerésre.

A javaslatokat a rendelet mel-
lékletét képező adatlapon írásban 
február 28-án, hétfőig lehet a pol-
gármesteri hivatal (Kiskunfélegy-
háza, Kossuth u. 1.) polgármesteri 
titkárságán vagy jegyzői titkársá-
gán benyújtani (a javaslattételhez 
szükséges adatlap is ott szerezhe-
tő be, vagy letölthető a www.kis-
kunfelegyhaza.hu honlapról).

A képviselő-testület legkésőbb 
március 31-éig dönt az előterjesz-
tett javaslatokról, amelyek átadásá-
ra a Városalapítók napja alkalmá-
ból rendezett ünnepségen kerül sor.

Dr. Faragó Zsolt
        jegyző

Várják az ajánlásokat a kitüntető díjakra
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Móczár Károly karikatúrái
Tisztelt Félegyháziak! A lakosság segítségét szeretnénk kérni ab-
ban, hogy városunk egykori híres rajztanárának a hagyatékából 
előkerült karikatúrák nevet kaphassanak. 

Móczár Károly (1917-1975) azon 
legendás rajztanár-generáció tag-
ja, akik jelentős szerepet játszot-
tak az 1950-es évek elején Kiskun-
félegyháza képzőművészetének 
elindításában. Városunk különös, 
mondhatni extrém egyénisége 
volt, gátakat átszakító óriási mű-
vészi kifejezésvággyal. A kivételes 
talentummal megáldott festőmű-
vész-rajztanár Aba-Novák Vilmos 
tanítványa volt.

Az 1954-ben készült szellemes 
rajzok a Petőfi Sándor Általános 
Iskola tanári karának tagjairól ké-
szülhettek. Az idők során sajnos 

elvesztek a rajzokhoz kapcsolt 
nevek. Tisztelettel kérjük, hogy je-
lentkezzenek azok, akik felismerni 

vélik e karikatúrák alapján egykori 
legendás tanáraikat. Az informáci-
ókat a Tourinform irodába várjuk. 

Pedagógus 
díszdiplomák 
igényelhetők
A Kecskeméti Tankerületi Központ és 
Kiskunfélegyháza Város Önkormány-
zata ezúton tájékoztatja a nyugdíjas 
pedagógusokat, az előzetes tervek 
szerint a díszdiplomák ünnepélyes 
átadására – a járványügyi helyzet fi-
gyelembevételével – június 3-án, 
pénteken, a Móra Ferenc Művelődési 
Központban megrendezett pedagó-
gusnapi ünnepségen kerül sor.

Az ünnepnapon átnyújtandó díszdiplomák 
igényléséhez szükséges adatlapok átvehe-
tők Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri 
Hivatal I. em. 26. számú irodájában, Görög 
Anitánál vagy letölthető a www.kiskunfel-
egyhaza.hu oldalról. A 76/562-030-as te-
lefonszámon további információ kérhető.

A dokumentumok  benyújtási határ-
ideje:  február 28.  

2021 végén, 79 éves korában elment Luigi Calligaro, 
Feltre városának nyugalmazott tűzoltóparancsnoka, a 
Vellai Dinamo női labdarúgócsapatának nagy formátu-
mú edzője, Kiskunfélegyháza Tiszteletbeli Polgára, a fél-
egyháziak nagy tisztelője és hű barátja.

2001 februárjában szálltak 
le először a buszról az olasz 
futballista lányok edzőjükkel, 
egy mosolygós, vidám úriem-
berrel, hogy megmérkőzzenek 
a Móra Ferenc Gimnázium 
országos bajnok kispályás 
női labdarúgócsapatával. Ott 
és akkor kezdődött isme-
retségünk Luigi Calligaroval 
(Gigivel), amely az elmúlt 20 
évben életre szóló barátsággá 
mélyült. 

Maga köré szervezte azon 
lelkes barátait, akik mindmá-
ig mozgatják a feltrei-kiskun-
félegyházi kapcsolatokat. A 
Móra gimnáziummal kezdő-
dött, a testvérvárosi okmá-
nyok aláírásával kapta meg 

a hivatalos pecsétet a két 
település barátsága és a Kis-
kunfélegyháza Tiszteletbeli 
Polgára kitüntetéssel végző-
dött Luigi Calligaro nagysze-
rű tevékenysége. Segítőkész-
sége nem ismert határokat, 
mindenki, akivel Félegyházán 
csak kapcsolatba került, úgy 
érezhette, hogy barátja lett. 
Városunk kitüntetését nagyon 
komolyan vette, egyre jobban 
kötődött Félegyházához. Nyo-
mon követte az itt zajló ese-
ményeket, rendezvényeket, 
véleményt mondott, akár a 
legöntudatosabb félegyházi 
polgár. De mindvégig udva-
riasan, úriember módján. Ő 
volt az, aki a legteljesebben 

betöltötte a tiszteletbeli pol-
gár címet. Nagy műveltségű, 
a világra nyitott, széles nem-
zetközi ismeretségi körrel 
rendelkező, európai, de első-
sorban olasz polgár volt, aki 
nagyon szerette és tisztelte a 
félegyháziakat.

Búcsúztatásán – amely az 
aprócska vellai templomban 
volt – Kiskunfélegyháza, il-
letve a Móra Ferenc Gimnázi-
um hivatalosan képviseltette 
magát. 

Isten veled „Gigi” barátunk”!
 Rosta Ferenc

Luigi Calligaro emlékére…
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A doni katasztrófa üzenete

Az Öreglaktanyánál felállított kop-
jafánál Hideg István, a Petőfi 
Sándor Bajtársi Egyesület elnöke 
mondta el megemlékező gondolata-
it. A kopjafánál és a laktanya hom-
lokzatán az emléktáblánál a város-
vezetés, civil szervezetek, pártok és 
a városlakók helyezték el koszorúi-
kat, mécseseiket. A megemlékezés 
a Felsőtemetőben folytatódott a 
második világháborús emlékműnél, 
ahol Hatvani Zsófia lelkész egy 
imával emlékezett a hősökre, majd 
fáklyát gyújtottak az elesett magyar 
katonák emlékére.

Hideg István beszédében felidéz-
te a 79 évvel ezelőtt történteket, és 
megemlékezett arról a 120 ezer ma-
gyar honvédről, akik a harcokban 
estek el, vagy kerültek fogságba, 
valamint családtagjaikról. Emlékez-
tetett arra is, hogy Kiskunfélegyhá-
zán a 2001-ben felavatott kopjafa 

az utókor főhajtása a 120 elesett és 
360 sebesült emléke előtt. Valamint 
emlékeztet a laktanyára is, ahol ki-
képezték és ahonnan a frontra küld-
ték a Kecskeméti 7. gyalogezred 3. 
zászlóalját.

– Ezek az emlékhelyek a figyel-
meztetés szimbólumai is a mai 
korosztály számára, hogy ilyen, 
ehhez hasonló esemény nem kö-
vetkezhet be soha többé. 2021-ben 
a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület 
a Felsőtemetőben kopjafát állított 
a Kiskunfélegyházán szolgált és 
elhunyt katonatársak emlékére. A 
kopjafaállítás célja többek között az 
is volt, hogy emléket állítsunk mind-
azoknak is, akik megjárták a poklok 
poklát, de a csodának köszönhe-
tően hazatérhettek és idővel hazai 
földön hunytak el. Nem akartak ők 
hősök lenni, de azokká váltak – zár-
ta emlékező beszédét Hideg István.

Szalagoztak
A Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű 
Technikum és Kollégium végzős diákjai január 14-én, a Kis-
kunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző 
Iskola és Kollégium, valamint a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium érettségi előtt álló tanulói pedig 
január 28-án tartották szalagavató ünnepségüket. A közösen 
átélt szép pillanatok tovább gazdagították azokat az örömteli 
emlékeket, amelyeket a fiatalok magukkal visznek az intéz-
mény falai között töltött évekből.  

Emléktábla a város szülöttének
Kovács Ferencnek, a kétszeres 
Munkácsy-díjas alkotónak tisz-
telegtek emléktábla-avatással a 
Kiskunfélegyházi Szent Benedek 
PG szakközépiskolá-
ban. A művész 1926. 
szeptember 1-jén 
született Kiskunfél-
egyházán. Legfőbb 
tanulmányait a Ma-
gyar Képzőművészeti 
Főiskolán folytatta 
1948 és 1952 kö-
zött. Szakmai felké-
szülését 1947-ben, 
a Derkovits Gyula 
Népi Kollégium tag-
jaként kezdte meg. 
1961-től a Magyar 
Iparművészeti Főiskola tanára 
volt, rá 10 évre pedig részt vett a 
siklósi szobrász-szimpóziumon. 
1954-től lépett a közönség elé ön-
álló kiállításaival.

A leleplezés előtt Rokolya Csa-
ba igazgató köszöntötte a megje-
lenteket, majd Rosta Ferenc al-
polgármester méltatta a művész 

munkásságát. A modern magyar 
szobrászat egyik első, nagy formá-
tumú képviselőjeként, a nonfigu-
ratív plasztika jelentős alakjaként 

emlékezett a város szülöttére, 
akinek Félegyházán több műve 
megtalálható. Kültéren például a 
Móra-téren álló Citerás paraszt, a 
„Káposzta”-ként emlegetett, szé-
pen helyre állított Csobogó, vagy 
a Petőfi-lakótelepen elhelyezett 
szoborpark, míg beltéren a Kiskun 
Múzeumban található Szaturnusz 
címet viselő alkotás. 

PG szakközépiskolá-
ban. A művész 1926. 
szeptember 1-jén 
született Kiskunfél-
egyházán. Legfőbb 
tanulmányait a Ma-
gyar Képzőművészeti 
Főiskolán folytatta 
1948 és 1952 kö-
zött. Szakmai felké-
szülését 1947-ben, 

Derkovits Gyula
Népi Kollégium tag-

A Szent Benedek PG végzős diákjai

A MEZGÉ szalagozója

A Kossuth szakképző ünnepsége



  2022. február 4. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 9

Dr. Pataki Márta: „Engem tenyerén hordozott a Jóisten” 
45 év szolgálat után kollégái 
körében búcsúzott el az aktív 
évektől dr. Pataki Márta, Kis-
kunfélegyháza köztiszteletben 
álló háziorvosa.

A december 17-én, pénteken 
megrendezett, bensőséges kö-
szöntés dr. Szemerédi Lász-
ló személyes hangú beszédével 
kezdődött.

–  Abból az alkalomból gyűltünk 
most össze, hogy elköszönjünk 
tőled, hogy egy kicsit most téged 
ünnepeljünk. Tudom, te nem sze-
rettél volna ilyen sokadalmat, de 
volt, aki ezt nem hagyta annyiban 
és látod, sokan úgy érezzük, van 
miért tisztelegni előtted. Én még 
csak 3,5 éves voltam, amikor Pa-
taki Márta átvette orvosi diplomá-
ját Szegeden: 1976. szeptember 
11-én. Úgyhogy 45 éve gyógyítasz, 
de talán az elmúlt két év volt az, 
ami mindannyiunkat próbára tett, 
és ami talán hozzájárult a mos-
tani döntésedhez. Kimondani is 
furcsa: 45 éve gyógyítasz. 45 évnyi 
tisztes munka, és a munka mellett 
említsük meg a nők másod, vagyis 
főállását: a családi otthon megte-
remtése a férjed, János mellett, 
a gyermekek: Adrienn, Zsanett és 
Zsolti, és most már unokák között.

Ahogy telnek az évek, egyre 
kevésbé vágyunk a rohanásra, a 
halaszthatatlan tennivalókra. Fel-
ismerjük és egyre inkább átérez-
zük, hogy nyugalomra vágyunk. 
Élvezni szeretnénk azokat a per-
ceket – órákat, napokat, amiket a 
legfontosabbak körében töltünk, 
és akiknek mi is a legfontosabbak 
vagyunk. Emiatt születhetett meg 
ez a döntés.

De azért januártól, ha telefon-
csörgésre vágyódsz, várunk majd, 
és természetesen a rendelőbe 
nemhogy időpontot nem kell kér-
ned, de még csak kopognod sem. 
Nyiss be még sokszor úgy, ahogy 
45 éven át tetted. Szeretettel vá-

runk, és ha meglátogatsz, joggal 
fog reklamálni a pacientúra. Mert 
ameddig velünk leszel és váltunk 
pár mondatot, addig a telefont 
nem vesszük fel. Mert továbbra is 
közénk tartozol majd. Az együtt 
töltött éveket nem lehet, nem is 
szabad kitörölni.

Köszönjük és a város számos la-
kója köszöni a munkádat, a türel-
met, a nyugalmat.

Márti, kívánom, hogy teljenek a 
következő éveid az otthoni nyug-
díjas csönd és a rendelői telefon-
csörgés között valahol félúton, 
egyensúlyban, békében, egészség-
ben! – fogalmazott a kollégák ne-
vében dr. Szemerédi László.

Ezt követően dr. Tóth Zsolt 
azokról a munkatársakról emléke-
zett meg, akik sajnos nem élvez-
hették a dolgos, tevékeny éveket 
követő, jól megérdemelt nyugdíjas 
éveket, mint dr. Öveges László, dr. 
Termes Dénes, dr. Borbély Imre, 
dr. Sebestyén Péter, dr. Kaszto-
ry Ferenc, dr. Klazsik György, dr. 
Garai István, dr. Kurth Endre.

Az ünnepeltet dr. Patkós Ró-
bert az Egészségközpont orvos-
igazgatója is köszöntötte, majd az 
orvoskollégák nevében üdvözölte 
a doktornő utódját dr. Pintér- 
Patocskai Szilviát.

Végezetül az ünnepelt utóda 
méltatta a példaként előtte álló 
45 éves életpályát, amihez – mint 
mondta – ő maga is méltó szeretne 
lenni. Kívánta egyben, hogy a meg-
érdemelt nyugdíjas évek örömök-
ben és egészségben teljenek.

Dr. Pataki Márta meghatottan 
fogadta a méltatásokat. Önma-
gáról, szakmai pályafutásáról is 
a tőle megszokott szerénységgel 
nyilatkozott. Életének eddig eltelt 
évtizedeinek lényegét pedig egyet-
len mondatba sűrítette: „Engem 
tenyerén hordozott a Jóisten”.

Szívből kívánjuk, hogy maradjon 
így mindörökre!

Csúcsra fel!
A Földrajzi szabadegyetemi előa-
dássorozat vendége volt Varga 
Csaba hegymászó, aki a Chomo-
lungma és a Dhaulagiri Expedíciók 
– 2021 címmel tartott előadást. A 
sportolót Bense Zoltán, a soro-
zat házigazdája mutatta be. Mint 
elmondta, Varga Csaba kisegítő 
oxigén és serpák segítsége nélkül 
mászik. 2013 júliusában hódítot-
ta meg a Karakorum-hegységben, 
a kínai-pakisztáni határon fekvő 
8035 méter magas Gasherbrum II. 

csúcsát, majd 1 év múlva Suhajda 
Szilárddal a 8051 méter magas 
Broad Peak csúcsát érték el. Járt 
a K2-n. 2021 tavaszán a Mount 
Everesten mászott, majd októ-
ber 1-jén felért a Dhaulagiri 8167 
m magas csúcsára. A hegymászó 
előadásában elmondta, hogy min-
den túráját nagyon komoly fizikai 
felkészülés előzi meg, és részle-
tesen tájékozódik a meghódításra 
váró csúcsról is. 

 Fotó: Kalifa Alpin csapat

Lassan visszatérnek 
a moziba is a rajongók 
Pozitívan látja a 2022-es évet Reményi Richárd, a kiskunfél-
egyházi Petőfi Mozi üzemeltetője. Idén lesz 8 éve, hogy újra-
nyithatott általa a félegyházi mozi, ahol a kezdeti időszakban 
többször rendeztek Moziünnepet. Ezt a szokást szerette volna 
visszahozni, amikor január 27. és február 2. között újra meg-
hirdette a népszerű eseményt. A program lényege, hogy nem a 
legfrissebb, egy-két hónapos, nagysikerű filmeket újra műsor-
ra tűzik, jelentős jegyárkedvezménnyel. 

Az üzemeltető elmondta, hogy 
a jelenleg érvényes jogszabá-
lyok szerint a moziba érkezés-
kor maszkot kell viselni, amit a 
teremben – amikor eszik, iszik a 
vendég – természetesen levehet. 

Kérdésünkre a mozi üzemel-
tetője elmondta, hogy a 2021-es 
év felét „elvitte” a vírus. Júniustól 
nyithattak ki, így az év gazdasá-
gilag, üzletileg gyakorlatilag érté-
kelhetetlen volt. Ráadásul a nyi-
tás után a mozit csak védettségi 
igazolvánnyal lehetett látogatni, 
ami a nézők számát ugyancsak 
kedvezőtlenül befolyásolta. Ami-
kor a védettségi kártyás ellenőr-

zést eltörölték, a látogatók szá-
ma megduplázódott.

Mindezek ellenére a 2022-es 
kilátásokat pozitívan látja Re-
ményi Richárd. Bízik abban, hogy 
enyhülni fog a pandémia, és nem 
lesz újabb lezárás, szigorítás. 
Mint elmondta, az év tele lesz 
jó filmekkel: februárban érkezik 
az Uncharted, a Halál a Níluson, 
decemberben pedig látható lesz 
a várva várt Avatar 2 is. Úgy 
véli, hogy ezek a nagy vásznat 
és nagy hangot igénylő szuper-
produkciók összehozzák majd a 
mozirajongókat.

 Z. A. 
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Katona Andrásné, Terike né-
nit nagyon régóta ismerem. 
Minden sejtjéből árad a tenni 
akarás, a munka, az élet szere-
tete. Kiskertjét folyamatosan 
gondozza, háztartást vezet, 
nyugdíjasklubot látogat, főz, 
az unokáknak hetente süte-
ményeket készít, és mindig 
mosolyog. Terike néni, aki idén 
tölti be 85. születésnapját, 
soha nem unatkozik, napjait 
nem tudja elképzelni semmit-
tevéssel. Tudása, tapasztalá-
sa a kerti munkákat illetően is 
páratlan. Ismereteit szüleitől, 
nagyszüleitől szerezte és szí-
vesen átadja nekünk is.

Megtudtam tőle, hogy a földterü-
leten, amit gondoz, javarészt má-
kot ültet, de szokott helyet hagyni 
egy kis konyhakertnek is. Az, hogy 
télen, január, február környékén 
nincs munka a földeken, az nem 
jelenti azt, hogy nem történik 
semmi.

– Az őszi mákot elültettem ok-
tóber végén. Ezzel foglalkozok 
mostanában. Inkább ősszel ül-
tetek, a tavaszi időjárás sokkal 
kiszámíthatatlanabb. A mák úgy 
szereti, ha időben a földben van, 
mert nem lepik meg a férgek. Kora 
tavasszal, amikor az idő meg-
mondja, ki kell egyelni, de azt is 
úgy, hogy ne legyen túl sűrű. Aztán 
tolikapával egyszer megsoroljuk 

és ennyi – meséli Terike néni és 
hozzáteszi, hogy sokkal jobb, mint 
a fűszerpaprika, amivel sok éven 
át foglalkozott. Azt már nem bír-
ja csinálni. Nagyon egyszerű a vá-
lasz arra, hogy miért fogott bele 
másba: – Sajnálnám, ha ez a föld 
üresen állna. Legújabban ezzel van 
a legkevesebb baj. Kiegyelem, meg-
tolizom, megsorolom és ennyi. Ta-
valy például nem kellett permetez-
ni sem, nagyon szép lett a termés, 
nagyon jól sikerült. A tavaly előtti 
már nem. Ez az időjáráson és a 
bogarakon múlik. Az időjárás min-
dent befolyásol. Tavaly nagyon jó 
volt, hogy tavasszal sok csapadék 
volt, aztán jött a meleg, a máknak 

ez kell. Ha virágzik, akkor már nem 
szereti a vizet, nem szükséges szá-
mára. Ha permetezni kell, az már 
látszik a növényen. Amíg nem vi-
rágzik el, addig kell figyelni, hogy 
vannak-e a levele alján fekete, apró 
kis tetvek, ha igen, akkor muszáj 
permetezni. Ha nem védekezünk, 
férgesedik a gumója. Tavaly nem 
sok férges volt. Annyira szép lett, 
nagy sikere volt – teszi hozzá.

Elmeséli aztán, hogy 300 négy-
szögöl a portája, egy keveset hagy 
belőle krumplira, zöldségre, a töb-
bi mák. A termés javarészt a csa-
ládon belül talál gazdát. Az udvar-
ban van még egy nagy diófa is, ami 
szintén nagyon gazdag terméssel 

örvendeztette meg.  Ha bármiből 
feleslege lesz, azt eladja. A diónál 
sem vette észre, hogy kevesebb 
termés lenne, mint előző években. 

Az időjárásról kérdezem, amiről 
azt mondja, hogy a Jóisten nagy 
változást csinált benne, mert na-
gyok kevés havat látunk évről-év-
re. Havas, fagyos idő kell télen, 
mindenre. A legutóbbi kis hó, amit 
tapasztalatuk az elmúlt hetekben, 
annak nagyon örült.

– A mák már kibújt a földből. Ez 
a kis hó nagyon jó volt a növénynek, 
betakarta, aztán, amikor elolvadt 
és kisütött a nap látszott a töveken 
milyen elevenek. Nagyon pici még, 
de ahogy melegszik a levegő és süt-
ni fog a nap, egyre erősebb lesz. A 
nagy fagyok nem ártanak neki, sőt, 
a tapasztalat az, hogy az őszi mák 
ellenállóbb, a tavaszit hamarabb 
éri betegség. Sokaknak javasoltam 
már, hogy ültessenek mákot, mert 
nagyon megéri. Ha megérik július-
ban, akkor 5-6 asszonyt fogadok 
és betakarítjuk a segítségükkel. A 
gátéri búcsúra (Anna-napkor) már 
az új mákból szoktuk a kalácsot 
készíteni – meséli Terike néni és 
hozzátette, hogy a szüleitől tanulta 
ezt. Otthon mindig volt mák, mert 
sokan voltak testvérek.

– Szegény jó anyám, volt olyan, 
hogy két levél tésztát is gyúrt, má-
kos tésztának. Főzött levest hozzá, 
mindig elfogyott. Nagyon jó volt – 
mondta el végezetül. Z. A. 

Ars poétikája ez volt, amit 
sokszor megállapított és ki-
fejtett önmagáról, mint peda-
gógus. Sokszor érzem, hogy 
ez a pálya: hivatás, s ha újra 
kezdhetném, akkor újra tanár 
lennék. Bízom a felnövekvő 
nemzedékben, optimistán 
szemlélem a lehetőségeket, s 
remélem, a tudomány a tech-
nika fejlődésével egy szebb 
világban élhetnek.

Nekünk, volt tanítványoknak ez 
volt Piroska néni, a TANÁRNŐ! 
Nemcsak oktatott, hanem nevelt 
is. Lámpásként világított, így for-
málta a fiatalokat. Kötelességre 
és becsületességre tanította a rá 
bízott tanulókat. Számára igazi 
hivatás volt a pedagóguspálya. 
Feladatait hivatással tudta fele-
melni, azzal, hogy egész lényét 
a szívét adta a munkába. Tudta, 
hogy a kötelesség együtt jár a pe-
dagógia hivatásával.

Mint kiváló nevelő, a Bács-Kis-
kun megyei középiskola matemati-
ka szakos szakfelügyelője vallotta, 
hogy az élet az eszmék áramlása 
között telt el. Az eszmék fejlesztik 
a gondolatot, s viszik célhoz az em-
bert. A tanulókkal foglalkozó cso-
portmunkánál szükség volt a tar-
talomra, célra, a hajtóerőre, mert 
ezek egysége formálja közösségé 
tanítványainak munkacsoportját.

Szerette hivatását. Munkájára 
jellemző volt, hogy tökéletesen 
dolgozott. Szerénysége csak ezt 
engedte meg. Nem volt szüksé-
ge dicsőségre. Minden munkáját 
a lelkiismeret emelte hivatássá. 
Legjobb tudását adta önmagából, 
mert tudta, ezzel iskolája közös-
ségén segít. A pedagógushivatást 
csak odaadással lehet végezni. 
Mint pedagógus, mindig az embe-

rek segítségére, hasznára akart 
lenni, hivatását így töltötte be, 
akadályt maga előtt nem ismert! 
Nem élt hiába, mert mindig vala-
kiért élt. Családjáért, unokáiért, 
hivatásáért, mindannyiunkért. 
El nem múló szeretettel megkö-
szönjük, hogy a miénk voltál, be-
lőled mi is kaptunk, általad mi is 
gazdagodtunk.

Most már tudjuk: Minden, ami 
él, mulandó. Bánat és öröm elre-
pül. Ami tartós tud maradni, az az 
emlék egyedül!

Emlékedet örökké megőrizzük: 
A forrás árad, s nem kíván magá-
nak kitüntetést, sem köszönetet! 
Életed is csupa önajándékozás! 
A jó Isten számon tart minden 
csöppet, amit odaadtál. (Fritz 
Schmiat-Köng)

Isten veled! Búcsúzom, a volt 
tanítványok nevében:

Laczkóné dr. Szabó Klára,  
a város díszpolgára

Piroska néni temetése 
január 14-én, pénteken volt a 

Felsőtemetőben.

Terike néni kiskertje

Emlékezés egy tudós tanárnőre
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Ahol a múlt tárgyi emlékei mesélnek
A városháza számos ajtóinak egyikén be-
lépve egy számomra eddig ismeretlen, iz-
galmas és titokzatos világba csöppentem. 
A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun 
Megyei Levéltárának Kiskunfélegyházi 
Részlegében Kőfalviné Ónodi Márta levél-
tárvezető volt a kalauzom. Segítségével az 
állományukban lévő értékes, régi, különle-
ges relikviákról, iratokról tudhattam meg 
többet. Kalandos délelőtt volt…

Vendéglátóm avatott kezekkel válo-
gatta ki azokat a dokumentumokat, 
köteteket, amelyeket számomra 
a legizgalmasabbnak gondolt. Így 
például a levéltár legrégebbi iratát, 
egy 1743-as bőrkötéses könyvet, 
ami a kiskun kapitány jegyző-
könyve volt. Ránézésre engem egy 
vajákosember varázsigés kötetére 
emlékeztetett csodás rajzaival, 
gyöngybetűkkel íródott oldalaival. 
De, mint kiderült, még ennél is sú-
lyosabb titkokat őriz évszázadok 
óta: többek között gyermekgyilkos-
ságok, lopások, csapodár asszo-
nyok titkainak részletei és a kirótt 
büntetés leiratai bontakoznak ki a 
lapokon. 

A következő megsárgult lapú 
kötet, amit a kezembe vehettem, 

a Félegy-
házi Köz-
löny első 
példányszámait tartalmazta. A 
sorok között a város történelmé-
nek és itt élő generációk sorsának 
epizódjai elevenednek meg: neves, 
azóta akár feledésbe merült em-
berek gyászhíreivel, kacér, máskor 
mulatságosan hivatalos hangvételű 
társkereső rovattal, és persze hir-
detésekkel. S lám, nincs új a nap 
alatt: a hölgyeket már akkor is az 
örök fiatalság ígéretét hordozó 
elixírekkel ostromolták… 

Tovább időzve a múlt pillana-
taiban, a levéltári titkok avatott 
ismerője a városháza építésze-
ti tervdokumentációját terítette 
elém. Itt még a megvalósultnál 

alacsonyabb volt a torony, hiszen 
Félegyháza patinás, mindannyiunk 
számára különösen kedves épülete 
végül Morbitzer Nándor által új-
ratervezve nyerte el végső formá-
ját. Előkerültek az első fotók is az 
épület belsőjéről, amelyek az aulát 
még puritán fehér falakkal örökí-
tették meg.

Levéltári tartózkodásom leg-
megindítóbb pillanatai közé tarto-
zott, amikor kezemben tarthattam 
Móra Ferenc iskolai anyakönyvét, 
vagy a város eredeti, fából faragott 
Holló László politikus, újságíró 
gyászjelentése ugyancsak különö-
sen mélyen hatott abban a környe-

zetben, eredeti formájában. Kőfal-
viné Ónodi Márta szavai nyomán 
az irodalom, a művészettörténet 
és a történelem tárgyi emlékei 
egyszerre valóságossá és kézzel-
foghatóvá váltak. 

Eközben megtudtam, hogy mi-
lyen rendszer szerint csoportosít-
ják a bekerülő dokumentumokat, 
és hogy nemcsak a papíralapú ok-
mányok tartoznak az irat kategóri-
ába, hanem minden, aminek van 
melléklete, vagy címzettje.  Ez le-
het akár egy textilminta az eredeti 
drapériákból, esetleg kép, újság, 
vagy akár egy plakát is. 

Elhangzott az is, hogy a máig 
működő rendszer több évszáza-
dos  múltra tekint vissza, és hogy 
valamikor  – az adóhivatalhoz, 
vagy az árvaszékhez hasonlóan – a 
közigazgatási rendszer része volt 
a levéltár. Mi több: amikor a hiva-
talnokok beiktatási ceremóniáján 
a jegyző megkapta a város kulcsát 
és pecsétjét, az eskü szövege a 
levéltári anyagok megóvására is 
kitért. Nem csoda, hiszen az itt 
őrzött anyag felbecsülhetetlen és 
pótolhatatlan érték. Ma már nem a 
jegyző felel a levéltári értékekért . 
Minden  egység a Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltára fenn-
hatósága alá tartozik. V. B. 

Változatos programok a magyar kultúra napján

Idén is színvonalas rendez-
vényeken emlékeztek meg a 
félegyháziak a magyar kultúra 
napjáról. 

Himnuszt szavaltak
A hagyományokhoz méltón Himnu-
szmondó versenyt rendezett a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület a 
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Vá-
rosi Könyvtárral közösen. Kölcsey 
Ferenc alkotásán kívül még egy 
szabadon választott Petőfi Sán-
dor verssel is készülniük kellett a 
középiskolás versenyzőknek. 

Első helyezést ért el Surányi 
Lajos, a Kiskunfélegyházi Szent 
Benedek PG Két Tanítási Nyel-
vű Technikum és Kollégium 11/a 
osztályos tanulója. Felkészítő 

tanára: Palotás Aranka. Máso-
dik lett Andrikó Ádám, a Kis-
kunhalasi Szakképzési Centrum 
Kossuth Lajos Szakképző Iskola 
és Kollégium 5/13 évfolyamos ta-
nulója. Felkészítő tanára: Hideg 
János. Harmadik helyezett Rosz-
náky-Barna Zsombor, a Kiskun-
félegyházi Szent Benedek PG Két 
Tanítási Nyelvű Technikum és 
Kollégium 11/a osztályos tanulója 
lett a versenyen. Felkészítő taná-
ra: Palotás Aranka.

Emlékek és madarak
A magyar kultúra napja alkalmából 
nyílt meg a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárban Bódi Kati illuszt-
rátor Emlékek és madarak című 
kiállítása. A rendhagyó tárlatmeg-

nyitón Miklya Luzsányi Mónika 
író, publicista mutatta be a művész 
életét, munkásságát. A február 18-
áig látogatható kiállításon Halász 
Margit: A pipás asszony fia és Lá-
zár Ervin: Öregapó madarai című 
könyvéhez készült illusztrációk te-
kinthetők meg.

35 félegyházi kiállító
A Móra Ferenc Művelődési Köz-
pontban nyílt meg január 21-én a 
félegyházi képzőművészek közös 
tárlata. A kiállítást Rátkai Zsu-
zsanna ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe. Műsort adott a Balázs 
Árpád Alapfokú Művészeti Isko-
la együttese. Rátkai Zsuzsanna 
megnyitójában elmondta, hogy 
a tárlaton 35 kiállító mutatkozik 
be változatos stílusú, technikájú 
és hangulatú művekkel. Az idei a 
negyedik alkalom, hogy az év egy 
ilyen közös kiállítással indul. 

Rózsa Sándor  
elveszett kincse

Kasztel Antal, Rózsa Sándor 
elveszett kincse című ifjúsági ze-
nés táncjátéka debütált január 

21-én, pénteken, a kiskunfélegy-
házi Móra Ferenc Művelődési Köz-
pontban. A darabot a Padkaporos 
Táncegyüttes és Gulyás László 
Vándormuzsikus mutatta be, Ró-
naszéki Gábor plébános és a 
táncosok szüleinek közreműkö-
désével. A zenét Patyi Zoltán és 
zenekara szolgáltatta. A program 
a magyar kultúra napját köszön-
tő programsorozat záró epizódja 
volt a városban, amit a várakozást 
is meghaladó érdeklődéssel foga-
dott a közönség.

A szerző – aki főállásban a 
Déli Agrárszakképzési Centrum 
Kiskunfélegyházi Mezőgazdasá-
gi és Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
szakmai oktatója – szabadidejé-
ben többek között vers- és táncjá-
ték-írással foglalkozik. A produk-
ció koreográfusa Kátai Tibor.

A Rózsa Sándor elveszett kin-
cse a Covid utáni helyzetről szól, 
amikor a lakosság elvesztette 
érdeklődését a néptánc iránt. A 
gyerekek egy kincs felkutatásával 
próbálnak pénzhez jutni, és meg-
menteni a csoportot, valamint a 
néptáncot.
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Alpinisták mérték fel  
a károkat
Orkán erejű szél rongálta meg 
a kiskunfélegyházi Szent István 
Templom toronysüveg részén a 
vörösrézlemez bádogfedését, 
január 30-án. A katasztrófavéde-
lem akkor úgy ítélte meg, hogy a 
templom előtti járdát és úttes-
tet szükséges lezárni. Hajagos 
Gyula esperes plébános megke-
resésünkre elmondta, hogy más-

nap ipari alpinisták segítségével 
felmérték a károkat, azok kijaví-
tása folyamatban van. Bádogos 
mestert keresnek, aki a sérült ré-
szek helyére új lemezeket készít, 
amelyeket később szintén az ipari 
alpinisták segítségével helyeznek 
el. Bízik benne, hogy a javítási 
munkákat minél hamarabb sikerül 
elvégezni.

Optimistán néznek a kihívások elé 
Pozitívan látják a jövőt és tele vannak tervekkel az általunk meg-
kérdezett félegyházi vállalkozások képviselői. Az elmúlt időszak 
nehézségei mindannyiukat érintették, ennek ellenére sikerült 
megújulniuk és talpon maradni. Volt, aki a gépparkját bővítette, 
más egy újabb képzéssel tágította ismereteit, és akadt olyan is, 
aki három gyermek után tért vissza a munka világába.

Mérnöki szemlélettel

Molnár Sándor, az ILST-Hunga-
ry Kft. fejlesztőmérnöke, egye-
di technológiai újításokkal ten-
né élhetőbbé a jövőt.

– A világ megtorpanását okozó 
koronavírus-járvány bennünket is 
nehéz helyzet elé állított, de a mér-
nöki szemléletünk segített gyorsan 
felülkerekedni ezen. A legfőbb kér-
dés, ami jelenleg izgat bennünket, 
hogy miként tudjuk a világ javá-
ra fordítani a szakértelmünket. 
Kollégáinkkal sikerült egy olyan 
légfertőtlenítő technológiát to-
vábbfejleszteni, ami a belső terek 
levegőjét UVC LED fény alkalmazá-
sával képes fertőtleníteni. Ezeket 
a berendezéseket légtechnológiai 
rendszerekbe tudjuk beépíteni, 
ami csírátlanítja a helyiségek le-
vegőjét, biztonságosabbá teszi 
azokat a tereket, ahol tömegesen 
tartózkodnak emberek. Így példá-
ul egészségügyi, vagy tanintézmé-
nyekben optimális a használatuk. 
Felépítettünk egy óriási porfestő 

üzemet is. Ez főként a mérete mi-
att kínál egyedülálló lehetőséget, 
itt ugyanis akár, kis túlzással, egy 
egész kamiont le tudunk festeni. Itt 
felületkezeljük továbbá az általunk 
gyártott lámpatestek tartóoszlo-
pait is. Beszereztünk több 3D-s 
tervezésre, digitalizálásra, nyom-
tatásra alkalmas gépet is, ame-
lyekkel fejlesztéseinkhez előnyt 
és további munkalehetőséget is 
nyújthatunk a már nálunk dolgo-
zó, vagy hozzánk jelentkező szak-
embereknek. Szeretnénk, hogy 
cégünkre továbbra is úgy gondol-
janak szakmai körökben, mint ahol 
a mérnöki tudás kiteljesedhet. 
Uniós pályázatból, illetve önerőből 
folyamatban van egy 6 tengelyes 
vízsugárral vágó berendezés meg-
vásárlása is, amivel szinte bármi-
lyen alapanyagot könnyen tudunk 
vágni, megmunkálni, használatával 
csökkenteni tudjuk a külsős vállal-
kozók bevonását.

Több lábon állva 

Dr. Sasiné Albrecht Melinda 
kozmetikus a továbbképzések 
elvégzésében látja a megújulás 
lehetőségét.

– A világjárvány kitörését köve-
tően arra az elhatározásra jutot-
tam, hogy ezt a várhatóan nehéz 
időszakot szakmai fejlődésre, tanu-
lásra használom fel. Jelentkeztem 
a Bács-Kiskun Megyei Iparkamara 
mesterképzésére, ahol mesterle-
velet szereztem. Többéves gyakor-
latom ellenére a képzés sok pluszt 
adott, és feljogosít arra, hogy ta-
nulót fogadhassak magam mellé. 

Számos online tanfolyamon is részt 
vettem, amiket a nagy kozmetikai 
cégek kiváló oktatói tartottak. A 
szakma két területét érzem a szí-
vemhez nagyon közel, az anti-aging 
(bőrfiatalítás) és problémás bőrök 
kezelését, szépítését, valamint a 
sminkelést. Beszereztem egy hidro-
abráziós (ultrahangos hámlasztó) 
gépet is, valamint új kezelési, bőr-
megújító rendszert, amely ugyan-
csak a vendégek kedvence lett. A 
legkisebbekre is gondolva, elvégez-
tem egy fülbelövő tanfolyamot. Ez-
zel a módszerrel minimalizálhatjuk 
a fájdalmat, a stresszt, valamint 
olyan ékszer kerül a fülbe, ami an-
tiallergén, és zárt rendszere miatt 
teljesen steril.

A Covid-járvány megtanított 
minket arra, hogyan védekezhe-
tünk a kórokozók ellen a tőlünk 
telhető módon. Osztrák ajánlások 
alapján a szalonban automata 
érintés nélküli kézfertőtlenítőt és 
hőmérsékletmérőt üzemeltetek a 
vendégek biztonsága érdekében. 
Az érinthető felületeket, eszközö-
ket pedig külön protokoll szerinti 
szerekkel fertőtlenítem minden 
vendég előtt és után.

Úgy gondolom, hogy a Covid mi-
atti zártabb világban még inkább 
szükség lett a kozmetikusok mun-
kájára, hiszen ez a szolgáltatás a 

kikapcsolódás, szépülés, feltöl-
tődés helyszíne, ami még mindig 
könnyen elérhető a pihenni vágyó 
hölgyek, vagy akár urak számára. 

Újrakezdés  
a család mellett

Szűcs Barbara fodrász, a har-
madik gyermeke megszületése 
után építi tovább a karrierjét.

– Sok akadályt kellett leküzde-
niük a vállalkozóknak az elmúlt 
években, amelyek egy része a jár-
vánnyal volt összefüggésben. Ezzel 
együtt is sikeresnek mondhatom a 
tavalyi évemet szakmai és a magá-
néleti szempontból is: a szalonom 
kollektívája két munkatárssal bő-
vült, akik tekintélyes vendégkört 
alakítottak ki maguknak, ameddig 
én nem vettem részt a napi mun-
kában. Mivel nemrégiben szü-
letett egy kisbabánk a két fiunk 
mellé, a szakmai kibontakozásom 
csak lépésről lépésre történik 
meg. Szeretném az általam hasz-
nált professzionális termékeket 
forgalmazó cég továbbképzéseit 
igénybe venni, valamint lehetősé-
geimhez mérten modernizálni az 
eszközeimet. Tervezem a szalo-
nomat is otthonosabbá tenni, hogy 
meg szépülve és lelkileg feltöltődve 
térhessenek haza tőlünk. V. B. 
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Minősített Közművelődési Intézmény 
Címet nyert el a művelődési központ
Központi ünnepség keretében Fekete Péter kultúráért felelős ál-
lamtitkár és Kiss Szabolcs főosztályvezető adta át a Minősített 
Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőségi Díj 
kulturális elismeréseket január 22-én, a magyar kultúra napján, 
a Magyar Zene Házában. A Minősített Közművelődési Intézmény 
Címet országosan 7 művelődési központnak, köztük a kiskunfél-
egyházi Móra Ferenc Művelődési Központnak ítélték meg. Azok-
nak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek 
a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemel-
kedő teljesítményt nyújtottak. A kiemelkedő szakmai elismeré-
sért Rosta Ferenc és Balla László alpolgármesterek tolmácsolták 
a városvezetés köszönetét Kovács-Csonka Szilviának, a Móra 
Ferenc Művelődési Központ igazgatójának és munkatársainak. 
Az igazgatónő ez alkalommal is hangsúlyozta, hogy a cím elnye-
rése csapatmunka eredménye. 

– Bodor Mariann igazgatóhe-
lyettessel úgy vettük át a díjat, 
hogy minden egykori és jelenlegi 
kolléga is jelen volt a szívünkben, 
akik az elmúlt három évben ezen 
a pályázaton dolgoztak – hangsú-
lyozta az igazgató.

Úgy fogalmazott, hogy ez a cím 
számukra egy jutalom, ami nem 
azt jelenti, hogy most már hát-
radőlnek és folyik minden a maga 
útján, hanem az igazi munka most 
kezdődik. A pályázat előkészítése 
során sok változáson mentek ke-
resztül a munkatársak és az in-
tézmény is. Többek között szem-
léletet kellett váltaniuk a szakmai 
munkát illetően, aminek az egyik 

legfontosabb alapja az volt, hogy 
nem lehet rutinból dolgozni. Fo-
lyamatos a változás, amihez mu-
száj alkalmazkodni. Ez különösen 
igaznak bizonyult a világjárvány 
ideje alatt.

– Tulajdonképpen az adta meg 
a végső lökést a pályázati folya-
mat elindítására, amikor a járvány 
miatt be kellett zárnunk a műve-
lődési központot. Külső ingerek 
híján elkezdtünk jobban magunkra 
figyelni, elemezni és gondolkodni, 
önmagunkat értékelni, tudatosan 
tervezni. Megalkottunk egy ötéves 
stratégiai tervet, elemeztünk, öt-
leteket gyűjtöttünk – mondta el az 
igazgató. Beszámolt arról is, hogy 

a folyamat során érzékenyebbek 
lettek a változásokra és rugalma-
sabbak az azokhoz való alkalmaz-
kodásban. Ahogy fogalmaz, a jö-
vőben számos új terv és program 
lesz, ami mind a maga idejében 
érkezik. A Minősített Közműve-
lődési Intézmény Cím egyébként 
három évre szól, majd újra pá-
lyázni kell azt. Ehhez folyamatos 
innováció, szakadatlan fejlődés és 
gondolkodás szükséges, a rutint 
pedig végleg el kell engedni.

Kovács-Csonka Szilvia úgy gon-
dolja, hogy a gondviseléstől pá-
ratlan ajándékot és lehetőséget 
kaptak ezzel a címmel. Ráadásul 
abban az esztendőben, amikor 

– decemberben – 25 éves évfor-
dulója lesz annak, hogy a pályára 
lépett.

Rosta Ferenc a gratuláció mel-
lett arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a Minősített Közművelődési Intéz-
mény Cím kötelez. Arra, hogy a 
szakmának fejlődési irányt mutat, 
hogy az intézmény által képviselt 
szellemiség mindig a minőséget 
és a megújulást részesíti előny-
ben, és arra is, hogy egy gyorsan 
változó világban jó érzékkel vá-
lasztják ki az állandót és a válto-
zót. Garancia erre – fogalmazott 
az alpolgármester – hogy jó és 
kipróbált csapat van a művelődési 
központban. 

Játszva tanulnak a gyermekek 
a Százszorszép Óvodában
Fejlesztőeszközöket adtak át január 28-án, a kiskunfélegyházi 
Százszorszép Óvodában. Az átadón részt vettek Rosta Ferenc és 
Balla László alpolgármesterek is. A talpasösvény, zenélő kerí-
tés, kültéri mászófal és sportudvar, a bogárhotel, a függőkert és 
magaságyások, valamint a médiakuckó után most fejlesztőfalat 
vehettek birtokban az óvodások az épület földszintjén, ami min-
den korosztály számára használható. Az emeleten mászófalon és 
egyensúlyozó kötélen tehetik próbára ügyességüket. A mászófal 
Fábián József testnevelő szakmai irányításával, Losonczi Máté 
segítő hozzájárulásával valósulhatott meg, a teljes kivitelezés-
ben az óvoda munkatársai segítettek.

Fricska Gyöngyi, a Kiskunfél-
egyházi Napköziotthonos Óvoda 
intézményvezető-helyettese el-
mondta, hogy nagyon örül annak, 
hogy évről-évre újdonságokkal 
kedveskedhetnek az óvodásoknak 
és szüleiknek. Idén sem történt ez 
másként. A kültéri mászófal után, 
Lantos Szabolcs óvodai munka-
társ ötlete alapján, kihasználva 

az épület adottságait, sikerült lét-
rehozni egy beltéri mászófalat is. 
Fontos ez azért – többek között 
–, mert az időjárás viszontagsá-
gai nem korlátozzák a gyerekeket 
a mozgásos tevékenységekben. 
A mászófal mellett a földszinten 
helyet kapott egy fejlesztőfal, ami 
mindamellett, hogy nagyon hasz-
nos a kicsik számára, szemet gyö-

nyörködtető és kiválóan dekorálja 
az óvoda auláját. Fricska Gyöngyi 
elmondta, hogy az átadott eszkö-
zök fejlesztési területei nagyon 
sokfélék és széleskörűek: javítják 
a szem-, kéz-, lábkoordinációt, az 
írásmozgást, a finommotorikát, 

fejlesztik a figyelmet, a gondolko-
dást, edzik a türelmet, a fegyel-
met és a közösségi magatartást. 
Hozzátette: a költségeket szak-
mai keretből illetve az alapítványi 
bevételükből finanszírozták. Bár 
évről-évre igyekeztek duzzasztani 
az alapítványi keretet, mára még-
is jelentős részét felhasználták. A 
vezető bízik abban, hogy idén már 
sikerülhet megszervezni alapítvá-
nyi báljukat, amelynek időpontját a 
tavaszi időszakra tervezik.

 Z. A. 
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A Bankfaluban is sokat segíthetnek a lakók  
az utak jó állapotának fenntartásában
Az óév utolsó heteiben útjaví-
tásokat végzett a Bankfaluban 
az önkormányzat. Szabó József 
képviselő arra kéri a térség-
ben élőket, építkezőket, hogy 
a saját eszközeikkel járulja-
nak hozzá egy kielégítő állapot 
minél további fenntartásához. 
A körzet önkormányzati kép-
viselőjével a tervekről és az 
együttműködés színtereiről 
beszélgettünk.

– Kiskunfélegyháza Bankfalu 
városrészében lankadatlan az 
építkezési kedv. Nagyon sok új 
lakóház épült az elmúlt években, 
és épül folyamatosan. Milyen 
kihívásokat ró ez az örvendetes 
jelenség az önkormányzatra?

– A közműveket az önkormány-
zat már a korábbi években ki-
építtette, az úthálózat fejlesztése 
kisebb lépésekben ugyan, de folya-
matos. A közelmúltban újult meg a 
Kiskun utca teljes hosszában, idén 
pedig a Béla király utca hiányzó 
szakasza épült meg. A városve-
zetés kifejezett szándéka, hogy 
néhány év alatt valamennyi utca 
szilárd burkolatot kapjon Félegy-
házán. Egy újonnan beépülő tele-
pülésrész úthálózatának kiépítése 
során általánosan elfogadott, hogy 
az útburkolat az építkezések zö-

mének befejezése után épül meg. 
Ennek oka, hogy az építésekkel 
járó fokozott terhelés: kamionok, 
betonmixerek, autódaruk közle-
kedése olyan mértékben terhelné 
az utat, ami annak korai elhasz-
nálódásához vezetne. Gondolnunk 
kell azonban a már beköltözött 
új lakókra és az építési forgalom 
zavartalanságára is. Ezért a leg-
inkább beépülő utak darált, osztá-
lyozott törmelékkel való útjavítását 
elvégeztük az elmúlt években, ami 
viszont a fokozott építési forgalom 
miatt a csapadékos időben már 
nem állta a terhelést. December-
ben ezeket, valamint további, az 

útszakaszokat útépítésre alkalmas 
anyaggal megterítettük, elegyen-
gettük, zavartalan közlekedésre 
alkalmassá tettük. 

– Mit tehetnek a lakosok an-
nak érdekében, hogy minél to-
vább élvezhessék a javított utak 
nyújtotta előnyöket?

– Arra kérjük a tisztelt építkező-
ket, hogy a javított utak megóvása 
érdekében a nagy terhelésű te-
hergépjárművekkel végzett fuva-
rozásokat lehetőség szerint szá-
raz időjárási körülmények idejére 
szervezzék. Amennyiben mégis el-
kerülhetetlen a csapadékos időben 
való szállítás és a javított útpálya 

sérül, úgy annak állapotát egyen-
getéssel és a mélyedések megfe-
lelő anyaggal (tiszta, szeméttől, 
földtől, szervesanyagtól mentes 
apró szemcseméretű törmelék, 
zúzottkő esetleg sóder) történő 
feltöltésével szíveskedjenek hely-
reállítani saját maguk és szom-
szédjaik érdekében!

– Általános probléma az utak 
felázása is. 

– Ennek a helyzetnek a rendezé-
se érdekében tavasszal átfogóan 
megvizsgáljuk a városrész útjait 
abból a szempontból, hogy a lehe-
tő legtöbb szikkasztóárok kialakí-
tásával egy hatékony vízelvezetés 
feltételeit teremtsük meg. A ki-
jelölt helyeken szikkasztóárkokat 
mélyítünk, amelyek önkormányza-
ti tulajdonú területen az út részét 
képezik. Ezek későbbi megváltoz-
tatása kizárólag az önkormányzat 
írásos hozzájárulásával, a szabá-
lyok betartásával lesz lehetséges, 
beleértve új kapubejárók nyitását 
is. Minden lakótelek előtt szüksé-
ges a szikkasztóárok! A teljes szé-
lességű térkövezés, vagy zúzottkö-
vezés nem lehetséges! Arra kérjük 
a lakókat, hogy az utcai burkolat-
építési munkák megkezdése előtt 
a polgármesteri hivatalban szíves-
kedjenek tájékozódni az érvényes 
műszaki előírásokról!

Faápolási munkák kezdődnek 
a Petőfi-lakótelepen
Az éghajlati változások és a romló környezeti adottságok miatt 
egyre több közterületi fa szárad ki, vagy halnak el a korona 
kisebb-nagyobb részei. 5-10 éve telepített fáknál egyre gyak-
rabban tapasztalni az idő előtti öregedés jeleit a megtorpanó 
növekedésben. 

Egyre jobban ápolásra szo-
rulnak a városi fák. Ezekre a 
problémákra tartósan már nem 
nyújt megoldást, hogy az éppen 
– lakossági kérésre, vagy a vá-
rosfenntartási munkák során 
észrevételezett – legrosszabb 
állapotú fákat metszik, cson-
kolják vagy kivágják. A feladat 
megoldása érdekében a Félegy-
házi Városfenntartó Kft. és a 
polgármesteri hivatal városüze-
meltetési osztályának munka-
társai egy-egy városrészt kö-

zösen megvizsgálnak, bejelölik 
a kivágásra javasolt egyedeket, 
amelyeket a városfenntartó cég 
faápolói folyamatosan haladva 
kivágnak, valamint a területen 
lévő ápolásra szoruló fákon is 
elvégzik a szükség szerinti ko-
ronaápoló metszéseket, vagy 
törzskezeléseket.

Február elején a Petőfi-lakóte-
lep városközpont felé eső terüle-
tein kezdődnek a munkák. A kivá-
gandó fákra folyamatosan színes 
jelet festenek fel. Ezek a munkák 

nem érintik a lakóépületek köz-
vetlen környezetében, többnyire 
a lakóközösségek kezelésében és 
használatában lévő területeken 
lévő növényzetet. A lakóközössé-
gek a közös képviselők útján je-
lezhetik a városüzemeltetési osz-
tály felé az itt lévő fák ápolására 
vonatkozó kéréseiket, amelyeket 
a szakemberek megvizsgálnak. 
Amennyiben a jelzett munka in-
dokolt és a lakóközösség ebben 
egyetért, úgy azokat a későbbiek-
ben elvégzik. 

A tervezett munkák kifejezett 
célja a megtartható fák egészségi 
állapotának és megjelenésének 
javításán túl, hogy az év folyamán 
– először – a Petőfi-lakótelepen, 
majd a tervek szerint ezt követő-

en a többi városrészben is új fák 
telepítésével megújuljon a közte-
rületek fás növényállománya. 

A városüzemeltetési osztály és 
a városfenntartó cég kéri a terve-
zett faápolási munkákhoz az érin-
tett lakóközösségek megértését, 
türelmét és együttműködését.
 Nagy Ágnes, városi főkertész
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Együtt az élet hullámain
A Házasság hete programsoroza-
tot két évtizeddel ezelőtt hirdet-
ték meg Angliában amiatt, hogy 
Valentin-nap környékén felhívják 
a figyelmet a család és a há-
zasság fontosságára, a hozzájuk 
köthető értékek megismerésére 
és ápolására. A Magyarországon 2008 óta létező kezdemé-
nyezés idén február 13. és 20. között valósul meg itthon, 
amelyhez kapcsolódva a Móra Ferenc Művelődési Központ is 
számos programmal várja a kedves érdeklődőket.

Február 12-én, szombaton 14 
órakor kezdődik a Párok útja 
című szerelmi kalandtúra. A 
program során a párok Félegy-
háza gyönyörű tereit és park-
jait járhatják végig, miközben 
feladatok segítségével újra 
felidézhetik kapcsolatuk édes 
emlékeit és megtervezhetik jö-
vőbeli céljaikat. A kalandtúrát 
ajánljuk mindazok számára, 
akik mélyebben szeretnék meg-
ismerni szerelmük természetét 
és mozgatórugóit. A kihívást 
teljesítő párok ezután részt 
vehetnek a 18 órakor kezdődő 
nyereményjátékban, vagy ki-
kapcsolódhatnak a Társasjáték 
klub keretében.

Február 14-én, hétfőn 18 óra-
kor Pál Feri atya tart előadást 
Az egyensúlyvesztéstől az új 
egyensúlyig címmel. Az előadás 
elsősorban a célok elvesztésé-
ről és újrafelfedezéséről szól, 
arról, hogyan birkózzunk meg a 
bizonytalansággal és a stresszel. 
Gondolatai mindenki számára 
értékesek lesznek, akik valaha is 
érezték már magukat talajvesz-
tettnek ebben a rohanó világban. 
A nagyszínpadi előadásnál egy 

fokkal családiasabb hangulatot 
szeretne elérni február 16-án, 
szerdán 17 órakor dr. Sinkó 
Melinda „Házaspárból család 
lesz” című interaktív beszélgető 
köre, ahol a résztvevők közös 
beszélgetés formájában próbál-
ják feltárni a család kialakulásá-
nak folyamatait, nehézségeit és 
megoldásait. A kerekasztal-be-
szélgetés mindenki számára ér-
dekes lehet, aki a közeljövőben 
családalapításra adja a fejét 
vagy egyszerűen érdeklődik a 
téma iránt.

Végül a Házasság hetének 
méltó lezárását ígéri február 19-
én, szombaton 18 órakor a Bu-
gaci Tanyaszínház „Páros élet” 
című népi játéka, ami a szerelem 
humoros oldalát állítja színpad-
ra. A bohém fordulatoktól és int-
rikáktól sem mentes mű minden 
bizonnyal könnyed szórakozást 
fog nyújtani a közönségnek, hogy 
jókedvvel és értékes tapasztala-
tokkal búcsúzzanak az egész 
heti eseményektől. A progra-
mokról bővebb tájékoztatást a 
76/466-843-as telefonszámon 
vagy a művelődési központ aulá-
jában kaphatnak.

Maradjunk együtt! 
– Újra Házasság hete
2008 óta Valentin-nap környékén 
a házasság és a család fontossága 
kerül a figyelem középpontjába. A 
15. Házasság hete eseménysoro-
zathoz számos nagyváros, telepü-
lés, közösség csatlakozik, így a Kis-
kunfélegyházi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár is.

A szerelem, egyenlet két isme-
retlennel – írta az irodalmi humor 
nagymestere, Karinthy Frigyes, 
akiről február 15-én, kedden 17 
órakor Juhász István nyugalmazott 
pedagógus tart előadást.

Uhl Veronika és Adányi Mi-
hály nagy álma vált valóra, amikor 

2020 júliusában 
lakóautójukkal 
egyéves európai 
körútra indultak. 
Létrehozták I love 
utazás oldalukat 
(@iloveutazas), 
ahol csodaszép 
helyeket mutattak be. Február 17-
én, csütörtökön 17 órakor a Föld-
rajzi szabadegyetem sorozat újabb 
előadóiként képes, filmes úti beszá-
molóval várják az érdeklődőket.

Egész héten játékokkal is készül-
nek a könyvtárosok. Szívecskével 
jelölik meg a felnőtt részlegben 
lévő romantikus könyveket, ame-

lyek kölcsönzésekor ajándék 
könyvjelzővel jutalmazzák 
olvasóikat. A vállalkozó szel-
leműek vakrandizhatnak 
is, hiszen újrahasznosított 
papírba csomagolt könyvek 
várakoznak arra, hogy kiköl-
csönözzék őket.

A könyvtár Facebook-oldalára 
(@PetofiSandorVarosiKonyvtar) 
párkeresőt helyeznek el. Az online 
képpárosító játékban a magyar iro-
dalom legendás költői és múzsái 
találnak egymásra.

Látogassanak el az intézménybe, 
ami január óta keddtől péntekig 17 
óra helyett 18 óráig tart nyitva!

KÖNYVTÁRSAROK

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

Telefon: 76/466-843 
www.mfmk.hu

KULTÚRSAROKAz országos legjobbak 
között a helyi Tourinform

A TOP15-be került 2021-ben a kiskunfélegyházi Tourinform iroda. 
Erről a szakmai felügyeletet ellátó Magyar Turisztikai Ügynökség 
tájékoztatta a fenntartó félegyházi önkormányzatot. Olasz Anita 
irodavezetővel beszélgettünk.

– Milyen szempontok adták az 
értékelés alapját? 

– Minőségbiztosítási szempontok 
szerint történt az értékelés, ami arra 
mutatott rá, hogy az utóbbi két év 
eredményei szép fejlődést mutatnak 
a félegyházi irodában. Magyarorszá-
gon több mint száz Tourinform iroda 
működik, ezek szakmai felügyeletét 
a Magyar Turisztikai Ügynökség látja 
el. Az országos hálózatnak kizáró-
lag az az iroda lehet a tagja, ame-
lyik minden szempontból megfelel 
a minőségbiztosítási elvárásoknak. 
Ennek a célja annak a bizalomnak a 
megőrzése és erősítése, ami a láto-
gatót biztosítja afelől, hogy egy Tou-
rinform irodába betérve – legyen az 
az ország bármely pontján – meg-
bízható, pontos információkat és ha-
tékony segítséget kap. Ehhez képzé-
sek, tréningek formájában szakmai 
támogatást kapunk. 

– Melyek voltak a félegyházi 
iroda legfontosabb eredményei 

2021-ben, és milyen tervek, ki-
látások vannak az új évre?

– Hárman dolgozunk a már em-
lített feladatokon az irodában. A 
mögöttünk álló év egyik legkomo-
lyabb feladata annak a turisztikai 
mobilapplikációnak a megvaló-
sítása volt, ami a város 54 pont-
ján mesél Félegyháza nevezetes-
ségeiről és értékeiről magyar és 
angol nyelven az érdeklődőknek. 
Emellett hagyományos táblákat is 
kihelyeztünk városszerte a legfon-
tosabb látnivalókról. Az évszakok 
változásainak tükrében Félegyháza 
szépségének állandóságára hív-
tuk fel a figyelmet egy nagysikerű 
fotópályázattal, aminek legszebb 
alkotásaiból szabadtéri tárlatot is 
rendeztünk. A 2022-es és 2023-as 
esztendő kiemelt eseménye lesz a 
Petőfi Sándor Emlékévhez kötődő 
programsorozat, amihez színvona-
las helyi eseményekkel fog kapcso-
lódni Félegyháza.
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Épül a magyar szuperbank: 2022 tavaszán 
egyesül a Budapest Bank és az MKB 
Elfogadták a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport 
fúziós menetrendjének első lépését. Ennek értelmében 2022. 
március 31-én egyesül a Magyar Bankholding két tagbankja, a 
Budapest Bank és az MKB Bank.

A Takarék Csoport 2023 máso-
dik negyedévének végéig csatla-
kozik az egyesült bankhoz, addig 
a Bankholding a belső működést 
harmonizálja.

A létrejövő egyesült bank átme-
netileg MKB Bank Nyrt. név alatt 
fog működni, az egységes pénzin-
tézet végleges márkanevét a ter-
vek szerint 2023 elején vezetik be.

Az egyesülés előtt a Budapest 
Bank és az MKB Bank ügyfelei a 

korábban megszokott módon in-
tézhetik a banki termékekkel és 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
ügyeket. Március 31-ét követően 
mindkét bank ügyfelei a megszo-
kott bankfiókjaik és ügyintézési 
csatornáik mellett a korábbiakhoz 
képest több helyszínen, nagyobb 
fiókhálózatban tudják majd pénz-
ügyeiket intézni. A Takarék Cso-
port meglévő ügyfeleit egyelőre 
nem érintik ezek a lépések. (X) Dr. Barna Zsolt, a Magyar Bankholding Igazgatóságának elnöke

Európai Bűnmegelőzési Díj részese volt 
a félegyházi színházi nevelési foglalkozás
Európai Bűnmegelőzési Díj 2021. tulajdonosa lett a magyar gya-
korlat – tudtuk meg dr. Horváth-Rekedt Gréta címzetes rendőr 
főhadnagytól, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság bűnmeg-
előzési előadójától, aki az egyik projektgazdája volt a nyertes 
munkának. Azzal, hogy a legjobbnak választották 2021-ben a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Ask for help, azaz KÉRJ SEGÍT-
SÉGET! című projektjét, elismerték és a legjobb gyakorlatok közé 
emelték a hazai bűnmegelőzési módszereket. A projekt célja az 
iskolai zaklatások, bántalmazások megelőzése online és offline 
térben egyaránt. 

Gratzer-Sövényházy Edit rendőr 
ezredes, a Nemzeti Bűnmegelő-
zési Tanács Titkárságának főosz-
tályvezetője megkeresésünkre el-
mondta, hogy nagy jelentősége van 
ennek a díjnak. Úgy véli, hogy Ma-
gyarország egy kiemelkedően fon-
tos témakörben (ami az online és 
offline bántalmazás vagy bullying) 
19 ország versenyén nyerte el az 
első díjat, ami egy hihetetlen 
büszkeség mind a szakmának, 
mind az országnak. 

Hozzátette: a mai modern 
bűnmegelőzés már nem in-
formációátadásról szól. Ha-
talmas változásnak lehettünk 
tanúi az oktatásban, így a 
bűnmegelőzésnek is követnie 
kellett ezt.  Az iskolai erőszak 
véleménye szerint korosz-
tályos problémából fakad: a 
gyerekek számos dolog miatt 
képesek piszkálni egymást. 
Ám amíg évtizedekkel ezelőtt 
talán csak ugratás és diák-
csíny szintjén ment, addig 
ma nagyon komoly méreteket 
tud ölteni a zaklatás. Ezért is 

nagyon fontos például a drámape-
dagógia eszköze ilyen esetben, 
amit az „Érték-mérték” elnevezé-
sű, színházi nevelési foglalkozás 
is képvisel, ahol a gyermekek nem 
passzív nézői egy zaklatásról szóló 
előadásnak, hanem aktív résztve-
vői is a történetnek, ezáltal saját 
maguk is a bullying szereplőivé 
válnak. 

A drámapedagógiai módszer 
projektgazdája, dr. Horváth-Rekedt 
Gréta, címzetes rendőr főhadnagy, 
a Kiskunfélegyházi Rendőrkapi-
tányság bűnmegelőzési főelőadója 
volt, akiről Gratzer-Sövényházy Edit 
elmondta, hogy nagyon régóta felfi-
gyeltek már a munkájára. Úgy véli, 
hogy a tény, hogy Kiskunfélegyházán 
évek óta van támogatott, nyertes 
projekt a bűnmegelőzési pályázatu-
kon, mind alátámasztja Gréta szak-
értelmét, kreativitását és teherbírá-
sát. Hangsúlyozta, hogy mindezek 
mellett Gréta részt vett a másik pro-
jektelem megvalósításában is, ahol 
kortárs segítő képzést valósítottak 
meg.  Ennek a projektnek szintén 
van helyi érdekeltsége, hiszen kis-
kunfélegyházi hátrányos helyzetű, 
roma fiatalok vettek részt a prog-

ramban, amely által egy kiváló kö-
zösség részesei lettek, ami segíthet 
nekik a későbbi érvényesülésben, 
kitörésben. A másik két projektelem 
bűnmegelőzési spotokat tartalma-
zott, valamint született egy musical 
is zaklatás, erőszak témában. Ez a 
négy terület, ez az innovatív meg-
közelítés vezetett ahhoz, hogy a ma-
gyar bűnmegelőzési gyakorlat bizo-
nyult a legjobbnak Európában. 

Gréta elmondta, hogy nagyon 
meglepődött és persze nagyon 
boldog volt, amikor december-
ben kiderült, hogy ilyen nívós 
díjra érdemesnek tartották a ma-
gyar projektet, ezáltal pedig az ő 
munkáját is. Nagyon büszke arra, 
hogy igazán egyedülálló dolgokat 
sikerült megvalósítani eddig is 
Kiskunfélegyházán: 

például a szabadulószoba, 
az interaktív játékok talán 
nem is csak lokálisan, hanem 
országosan is kuriózumnak 
számítanak a bűnmegelőzési 
gyakorlatban. Köszönetét fe-
jezte ki elsősorban a Belügy-
minisztérium Bűnmegelőzési 
Tanács támogatásáért, a ren-
dőrkapitány és osztályvezető 
bizalmáért, a Móra Ferenc 
Művelődési Központ és a Kis-
kun Múzeum igazgatójának, 
Kovács-Csonka Szilviának 
és Mészáros Mártának a 
segítségéért, valamint a csa-
ládjának, hiszen nélkülük nem 
tudná ilyen színvonalon végez-
ni munkáját. 



  2022. február 4. 17PROGRAM l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

ÚJSZÜLÖTTEK: Kómár Balázs (any-
ja neve: Papp Hajnalka), Lenert Eme-
se (Csikós Tünde), Szabó Zalán (Tóth 
Alexandra), Magyari Albert (Benkő 
Gabriella), Zámbó Máté (Bodor Bog-
lárka), Batyi Anna Jázmin (Ianosi Au-
gusta Alina), Iankuczi József (Czári 
Rózsika), Kása Kamilla (Zsidó Éva), 
Kozák Szófia (Farkas Katalin Klaudia), 
Tánczos Anna (Molnár Zsuzsa), Forgó 
Noel (Danyi Nikolett Erzsébet), Pet-
róczi Dániel Barnabás (Tóth Mónika), 
Provits László Bendegúz (Bányai Esz-
ter), Schubert Dominik Attila (Schubert 
Cintia), Szalóki Auróra Panni (Nagy 
Judit), Cseri Georgina (Kolompár An-
namária), Gulyás Luca Dalma (Juhász 
Szabina), Petrovics Briana Vanda (Pet-
rovics Vanda Rebeka), Kovács Zselyke 
(Rácz Dzsenifer), Molnár Lilla (Dongó 
Anita), Marton Bence (Zámbori Haj-
nalka), Szigetvári Péter László (Ónodi 
Csilla), Zámbó Ella (Seres Zsuzsanna), 
Varga-Gácsi Vanessza (Németh Klá-
ra), Váradi Vanda (Farkas Alexandra), 

Kolompár Nazira (Balázs Zsófia Móni-
ka), Tarjányi Áron (Gácsi-Kiss Nóra), 
Homokay Jázmin (Homokay Márta), 
Fricska-Nagy Kála (Balog Klára), Pet-
róczi Zsombor (Tóth Renáta Zita), Hor-
váth Misa Hunor (Horváth Alexandra), 
Horgos Natália (Szabó Barbara) 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Fricska 
Krisztina Mária – Bense László, Fekete 
Enikő – Cserkó László, Utcza Emese 
– Szabó Gyula Tibor, Kovács Ibolya – 
Szentes Szilveszter, Judik Edina – Szé-
kely Gyula, Simkó Zsuzsa Bernadett 
– Pap Imre, Haraszlin Margit – Kegyes 
András, Tuska Csilla Sarolta – Borbély 
Antal

MEGHALTAK: Holczmann Györgyné 
Janovics Erzsébet (1930), Barna János 
(1953), Zana Pálné Tarjányi Katalin 
(1964), Seres Sándorné Kárpáti Teré-
zia (1937), Fábián Mihályné Lajos Ilona 
(1943), Varga Antalné Pongrácz Anna 
(1965), Horváth Levente Zsolt (1966), 
Samu Istvánné Valkovics Erzsébet 
(1936), Sziládi Péter László (1953), 
Tímár Andrásné Seres Mária (1933), 
Farkas Istvánné Tóth Erzsébet (1933), 

Hevér Antalné Bencsik Sára (1932), 
Barta János (1943), Lantos Ferencné 
Sándor Matild (1935), Darányi Károly-
né Oláh Erzsébet (1938), Lajos István 
(1935), Rácz József (1985), Molnár 
Imre (1935), Klinkó Imréné Schmi-
edt Julianna (1937), Szabó Józsefné 
Eszik Mária (1938), Keserű Pál (1966), 
Tarjányi Sándorné Danka Irén (1943), 
Takács Katalin (1936) – Kiskunfélegy-
háza, Bori József (1942) – Jászszent-
lászló, Varga Istvánné Szél Etelka 
(1926), Farkas László (1958), Kunos 
Ferenc (1945), Kobold Tibor (1953), 
Bíró György (1940), Rózsa Sándor 
József (1935), Nyerges Istvánné Kirch 
Mária Katalin (1940), Gombos György-
né Szabó Erzsébet Zsófia (1930), Antal 
Gyula (1934), Boldi Sándorné Orosz 
Matild (1928), Mózsa Sándorné Szabó 
Katalin (1933), Popa Irma Kovács Irma 
(1946), Balogh György János (1940), 
Gaál Jenőné Garami Erzsébet (1934), 
Jantos Andrásné Kovács Irén (1938), 
Mécs Sándor (1950), Kiss Lászlóné 
Berényi Gizella (1941), Rőfös-Hor-
váth Jánosné Nemes Margit Veroni-
ka (1935), Antal János (1941), Panik 
József (1940), Szűcs Ferencné Kállai 

Erzsébet (1939), Enyedi Sándor (1934) 
– Kecskemét, Fehér József (1955) – 
Helvécia, Majorné Szigeti Gitta (1964) 
– Ágasegyháza, Kotmajer Ferencné 
Csörgő Katalin (1941) – Kerekegyháza, 
Hajagos Antalné Kacziba Anna Katalin 
(1928) – Nyárlőrinc, Délceg Istvánné 
Tóth Erzsébet Zsuzsanna (1935) – Ja-
kabszállás, Tóth Mihályné Nagyapáti 
Julianna (1938) – Kiskőrös, Auer Jó-
zsef Antal (1938), Várkonyi Lászlóné 
Szűcs Mária (1939), Fokti József Já-
nosné Kendró Katalin (1927), Fülöpné 
Paul Rozália Judit (1959), Szijj István 
Kálmán (1948), Deák Albert Ambrusné 
Utasi Irén (1940), Pintér Imre István 
(1965) – Nagykőrös, Danics Miklósné 
Kökény Mária (1940) – Lakitelek, Irhá-
zi Imre (1950) – Tiszakécske, Sárikné 
Karsai Mária Eszter – (1965) – Mező-
tárkány, Taskó György (1933) – Kun-
adacs, Szabó Lászlóné Varga Irén Er-
zsébet (1939), Fodor Gábor (1957), 
Kovács Imre (1936) – Bugac, Csenki 
József János (1950) – Gátér, Batta Jó-
zsefné Balla Ilona (1923) – Táborfalva, 
Barát Mária (1932) – Budapest

Anyakönyvi hírek

Február 1–26. között
Mészárszék a könyvtárban – a 

MEZGÉ húsipari szakmatörténeti 
kiállítása.

Társrendezvénye a február 19-i 
MEZGÉ Farsangi Disznótornak.

Városi könyvtár

Február 4., péntek 
17 óra

Gyerekzsibongó ovisoknak Gazsival, 
a zeneföldi óriással.

Városi könyvtár 

Február 8., kedd 
KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉGEK 
MÓRA FERENC HALÁLÁNAK

88. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
10 órakor a Daru utcai 

Móra-szobornál
14 órakor a Móra-téri Móra-

szobornál. Ünnepi beszédet mond 
Kapus Béláné, a Móra Ferenc 

Közművelődési Egyesület elnöke 
és a Móra Ferenc Társaság örökös 

tiszteletbeli elnöke.

10 óra Betűbölcsi, a városi könyvtár 
baba-mama klubja. Vendég: Fliszár 

Dóra aerobik- és személyi edző.
Téma: Aktívan a négy fal között

Városi könyvtár

9-től 14 óráig
Móra felolvasónap diákoknak a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület és 
a városi könyvtár szervezésében.

Városi könyvtár

Február 9., szerda 
14 óra

Móra felolvasónap a 

nyugdíjasklubok, egyesületek 
részére a Móra Ferenc 

Közművelődési Egyesület és 
a városi könyvtár szervezésében.

Városi könyvtár

Február 10., csütörtök 
17 óra

Krepsz János: Sárga törpénk szűrt 
fénye, dr. Tóth Máté: Fordulat – 

korábbi osztály-, immáron
írótársak közös könyvbemutatója

Városi könyvtár

Február 11., péntek 
22 óra

ALEE koncert a Rocktárban

Február 11. és február 25. péntek 
9.30-tól 12 óráig

ARANYHOLD anyatejes táplálást 
segítő csoport. Vezetők: Nagyné 

Tapodi Tímea, Kiss Veronika.
Szakmai segítők: Dr. Sinkó Melinda 

és Szunyiné Kis Anita.
További információ kérhető a 
76/466-843-as telefonszámon 
Szunyiné Kis Anita szervezőnél.

Február 12., szombat 
15-től 20 óráig

TÁRSASJÁTÉK KLUB
Társas kikapcsolódás családok 

és baráti társaságok számára. A 
program 10 éves kortól látogatható! 

A rendezvényen való részvétel 
ingyenes, de előjelentkezéshez 

kötött! További információ kérhető 
a 76/466-843-as telefonszámon 
Fekete Krisztián klubvezetőnél.

Művelődési központ

Február 17., csütörtök 
17 óra

A Földrajzi szabadegyetem sorozat 
és a házasság hete keretében Uhl 
Veronikának és Adányi Mihálynak, 
az I love utazás oldal létrehozóinak 
egyéves európai, lakóautós körút a 

Covid idején
című képes, filmes úti beszámolója. 

Bevezetőt mond: Bense Zoltán 
hegymászó, tanár. Támogató a 

Nemzeti Kulturális Alap
Városi könyvtár

Február 18., péntek 
17 óra Gyerekzsibongó Gazsival, a 

zeneföldi óriással ovisoknak
Városi könyvtár

17 óra MOLNÁR PÉTER 
természetfotós „Szép magyar 

természet” című kiállítása
A kiállítást megnyitja: Kiss Czakó 

Imre, a Wesel Hugo Fotókör vezetője
Művelődési központ

Február 19., szombat 
VÁROSI FARSANG

9-től 12 óráig Farsangi családi 
szombat délelőtt
Városi könyvtár

15 órától
Városi farsang a Petőfi-téren

az önkormányzat és a művelődési 
központ közös szervezésben.

A rendezvény jelmezes felvonulással 
indul a Kossuth ABC-től, 15 órától.

Február 19., szombat 18 óra
BUGACI TANYASZÍNHÁZ

„PÁROS ÉLET” című pajzán népi 
játéka

Belépőjegy: 1 500 Ft
Jegyfoglalás és további információ 

kérhető a 76/466-843-as 
telefonszámon.

Művelődési központ

A HÁZASSÁG HETE 
programjai:

Február 12., szombat 
14-től 18 óráig 

PÁROK ÚTJA – szerelmi kalandtúra 
párok részére, 6 állomásból álló 
feladatsor. A feladatot teljesítők 
között 18 órakor belépőjegyeket 

sorsolnak ki.
További információ kérhető a 

76/466-843 telefonszámon Almási 
Emerencia 

programfelelőstől.
Művelődési központ

Február 14., hétfő 
18 óra

PÁL FERI ATYA
római katolikus pap, mentálhigiénés 
szakember „Az egyensúlyvesztéstől 
az új egyensúlyig” című előadása 

Belépőjegy: 2 000 Ft
Művelődési központ

Február 15., kedd 
17 óra

Történelmi materializmus. Szeretsz? 
Szeretlek! Szer-e-etsz? Szeretlek, na! 

De igazá-án szeretsz? Jól van, na, 
kifizetem!

Juhász István ny. pedagógus 
előadása a humorista Karinthy 

Frigyesről
Városi könyvtár

Február 16., szerda 
17 óra

Dr. Sinkó Melinda pszichoterapeuta, 
orvos „Házaspárból család lesz!” c. 

interaktív beszélgető kör
A rendezvény ingyenes, de 
előjelentkezéshez kötött! 

Előjelentkezés a 76/466-843-as 
telefonszámon Szunyiné Kis Anita 

szervezőnél.
Művelődési központ
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Győri karatés küzdelem

Január 29-én, szombaton rendez-
ték meg a II. Győri Összetartás 
Knock Down Karatebajnokság – 
CBA Kupát. A versenyen négy stí-
lusban küzdöttek a fiatalok: Kyo-
kushin karate, Ashihara karate, 
Shidokan karate és Josui karate. 
34 klub, 230 versenyzője, köztük 
a félegyházi Kyokushin Kumite 
Sport Egyesület tagjai is szőnyegre 
léptek a tornán, ahol kilenc érmet 

szereztek meg. Edzők: Kurucz 
László és Kollár Tibor.

Eredmények:
2. hely: Varga Hunor, Mezei 

Ákos, Hajdú Alex, Szanik Dániel 
3. hely: Ágoston Ádám, Kurucz 

László Botond, Sárói-Szabó Het-
ti, Szarvas Emil, Almási Zétény 

4. hely: Varga Zsombor, Hajdú 
Petra 

Tisztes helytállás az 
évindító úszóversenyen

A VII. Évindító Nemzetközi Szenior 
Összetett Sprint Úszóversenyt és 
Országos Bajnokságot rendezték 
meg az 1500 méteres gyorsúszás-
ban Szentesen, január 29-én. A 
Kiskun Vízi és Szabadidő Spor-
tegyesületet tízen képviselték – 
mondta el lapunknak Ónodi László 
csapattag. Az 1500 méteres gyors-
úszásban Sebők János korcso-
portjának Országos Bajnoka lett, 
emellett három egyéni első és két 
második helyezést ért el. Simon 
Géza a 200 méteres férfi hátúszás-
ban aranyérmes, Ónodi László 
200 méteres hátúszásban ezüstér-
mes, az 50 méteres gyorsúszásban 
és az 50 méteres mellúszásban 

bronzérmes lett. Csenki Klára 
50 méter mellúszásban arany-, 50 
méteres hátúszásban ezüstérmet 
érdemelt ki. Ladányi Endréné 50 
háton lett bronzérmes. 

Váltókban is jól szerepeltek 
úszóik, hiszen az Ónodi László, 
Simon Géza, Sebők János és Pro-
vics András összeállítás 4x100 
méteres férfi vegyes A váltócsapat 
első helyezést ért el. A férfi váltó 
B csapat harmadik lett Urbán Ta-
más, Megyesi László, Megyesi 
Dániel és Magony Zsolt felállás-
ban. A 4x100 méteres mix vegyes 
váltóban Ladányi Endréné, Csen-
ki Klára, Sebők János és Magony 
Zsolt ezüstérmes lett.

Az Astra kiskunfélegyházi alközpontja 2011-ben, több mint 10 
éve kezdte el működését városunkban. Az akkor induló utánpót-
lás korosztályos csapatiból kikerülve két játékos jelenleg is U19-
es magyar válogatott Siber Glória és Siber Szófia személyében. 
A lányok jelenleg Angliában, az AFC Wimbledon női csapat felnőtt 
egyesületében készülnek a válogatott mérkőzésekre, Czinege 
Eszter pedig Félegyházáról felkerülve ettől az évtől az Astra ki-
emelt bajnokságban szereplő U19-es csapatát erősíti.

A tavalyi évben a félegyházi Ast-
ra leány U17-es futsalcsapata az 
országos bajnokság 3. helyezé-
sét érte el. A szintén félegyházi 
lányokból felálló U19-es leány 
csapata pedig az országos baj-
nokság délkeleti csoportjában 43 
ponttal a 2. helyen végzett.

A korosztályos csapatoknál a 
munka nem állt meg, sőt, a tag-
létszám folyamatosan növekszik. 
A hazai rendezésű EB-nek, a ma-
gyar válogatott jó szereplésének is 
köszönhetően a labdarúgás egyre 
népszerűbb a gyerekek körében. 
Az U7-es, U9-es korosztály az elő-
ző félévben Magony János irá-
nyítása alatt teljesen újraszerve-
ződött. Az edzéseken elsődleges 
szempont a gyerekekkel megsze-
rettetni az edzésre járást, illetve 
az olyan technikai alapok elsajátí-
tása, mint a labda vezetése, átvé-
tele, kapura lövés. Magony János 
a továbbiakban nem tudta vállalni 
az edzői feladatokat, munkáját ez-
úton is szeretnénk megköszönni. 
Feladatának ellátását Szűcs Fe-
renc vette át a tavaszi félévre.

Az U11-es, U-13-as csapatuk 
Vízhányó Albin vezetésével ké-

szülnek a korosztályos verse-
nyekre. Az U11-ben nevelkedő 
játékosok a Bozsik-tornákon, az 
U13-ban szereplők pedig 3 másik 
egyesülettel bajnoki rendszerben 
versenyeznek. U13 korosztályig 
játszhatnak fiúk és lányok egy csa-
patban az U15 korosztály, már kü-
lön leány bajnokságban szerepel, 
ahol 10 éves kortól léphetnek pá-
lyára a játékosok. Az Astra félegy-
házi U15 csapata a megyei leány 
bajnokság rendszeres szereplője 
évek óta. Az U15-ből kiöregedő 
játékosoknak az országos bajnok-
ságban szereplő U19-es csapat 
kínál játéklehetőséget Abonyi 
Péter vezetőedző irányítása alatt. 
Ebben az évben a leány regioná-
lis U19 közép-keleti csoportban 
versenyeznek, olyan csapatok 
mellett, mint az Újpest, a Vasas, 
a Honvéd, a BVSC, a Soroksár, a 
Kecskemét és a Szolnok.

Külön öröm számunkra, hogy a 
női NB1-es felnőtt csapatunk ve-
zetőedzői feladatait az év elejétől 
a félegyházi kötődésű Csernik 
Kornél vette át, munkájához ez-
úton is sok sikert kívánunk!

 Abonyi Péter

Növekvő 
taglétszám
az Astra-nál

Erőemelő EB Félegyházán
AWPC-WPC Európa-bajnokságnak 
ad otthont a Kiskunfélegyházi Vá-
rosi Sportcsarnok június 22. és 26. 
között. A sportág kiskunfélegyházi 
népszerűsítője, a versenyek szer-
vezője, Patyi Zoltán elmondta, 
néhány év gyakorlata és egy újabb 
sikeres pályázat eredményeként 
nyerte meg idén Félegyháza a WPC 
Európa-bajnokság rendezési jogát, 

amit azóta az AWPC-vel is kiegé-
szítettek, vagyis a profik is verse-
nyezni fognak itt. A nevezés május 
25-éig tart, természetesen ezen a 
versenyen csak kvalifikált sporto-
lók vehetnek részt. Amennyiben 
valakinek eddig nem volt erre le-
hetősége, a májusi Nyárindító Ku-
pán még megszerezheti az indulás 
jogát. 

Az EB menetrendje szerint júni-
us 22-én, 23-án erőemelő verseny 
női és férfi kategóriával kezdenek, 
június 24-én, pénteken, erőemelés 
és guggolás térdbandázzsal lesz 
a program, majd június 25-én jön 
a női és férfi fekvenyomás-elem. 
A verseny zárónapján felhúzás 
versenyszám lesz, női és férfi 
kategóriában. 

További információ: 
http://awpc-wpc.hu
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A városban az 1950-es, ’60-as 
években mutatkozó hatalmas 
lakáshiány enyhítésére az OTP 
saját beruházásban kezdett 
házépítésbe. A Városi Tanács 
már 1966 nyarán vállalta, hogy 
a Kilián György utca (ma Deák 
Ferenc utca) elején építendő 
társasházak előkészületeként 
elvégzi a szükséges területek 
kisajátítását, valamint közmű-
vesítését. Az OTP 1967 végén 
kapott építési engedélyt, de 
a munkálatok csak 1969-ben 
kezdődhettek meg. A terep-
rendezés részeként tíz darab 
törpeakácfát kellett kivágni a 
területen. 

A kivitelezésre fővállalkozóként 
a helyi építőipari szövetkezet szer-
ződött le, a Bács-Kiskun Megyei 
Állami Építőipari Vállalattal együtt-
működve. Az új típusú kooperáció 
keretében a főfalazat nagyblokkos 
kivitelezését és az alapozást, vala-
mint a betonelemek összerakását a 
megyei építőipari vállalat végezte, a 
többi kőműves, szak- és szerelőipari 
munkákat pedig a helyi szövetkezet. 
Az OTP 120 ezer forintban maxima-
lizálta a lakások megvásárlásához 
folyósítható kölcsön összegét.

1970 végére elkészült a „B” és 
„C” jelű épülettömb, ezzel 42 lakást 
tudtak átadni a tulajdonosoknak. A 
Kossuth utcához legközelebbi, „A” 
jelű épület 11 lakását 1971 tava-

szán fejezték be, a műszaki átvétel 
után április 29-én adták birtokba 
őket. Az építkezés befejezését ko-
rábbra tervezték, de az anyagel-
látási nehézségek kisebb-nagyobb 
csúszásokat okoztak. A munkála-
tokat a szomszéd házak lakóinak 
panaszai is hátráltatták, amelyek 
szerint épületeik megrongálódtak, 

megrepedtek a társasházak alapo-
zási munkálatai következtében.

Az OTP típusterv helyszínre 
adaptálásával készítette az egy- 
illetve kétszobás lakásokat magá-
ban foglaló, négyszintes épülete-
gyüttest. Az A-B-C jelű épületek 
5 méteres eltolással csatlakoznak 
egymáshoz. Az „A” jelű épület egy-

szekciós, a másik kettő azonban 
két lépcsőházból áll. Az 53 lakás-
ban összesen 100 szoba található, 
minden lakáshoz készült saját pin-
cerekesz, lépcsőházanként szárító 
helyiség, valamint babakocsi- és 
szeméttároló is. Az épülettömb 
több mint 11 millió forintos költ-
séggel készült el. Ónodi Márta
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Társasházak – Kilián György utca

KIADJA 
A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

 NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: 
Tajola-Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth L. u. 1. 
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E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak: 
Fantoly Márton (fotó), 

Hájas Sándor (újságíró),
László István (hírszerkesztő),

Veres Borbála (újságíró, reklám),
Zakar Anita (újságíró, reklám)

Nyomdai előkészítés: 
Euro Bioinvest Kft.

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

Felelős vezető: 
Szabady Balázs műszaki igazgató

Hirdetés

Fantasztikus 
„ÁRKARNEVÁL”
-ajánlatunk
Új notebook:
Asus X543M: Intel N4020, 4 GB mem., 256 GB SSD, webcam, 
15,6”-os kijelző, 2 év gar. Br. ár: 159.000 Ft
HP 250 G8: Intel Core-i3, 4 GB mem., 256 GB SSD, webcam, 
15,6”-os kijelző, 3 év gar. Br. ár: 182.990 Ft

„Farsangi” SSD áraink, ingyenes beszereléssel!
120 GB-os Kingmax SSD 3 év garanciával:
 Br. ár: 9.290 Ft!
240 GB-os Kingston SSD 3év garanciával:
 Br. ár: 13.990 Ft!
256 GB-os Silicon Power SSD 3 év garanciával:
 Br. ár: 14.490 Ft!
480 GB-os Crucial SSD 3 év garanciával:
 Br. ár: 22.990 Ft!

Állami elismerés 
Félegyháza barátjának

A Magyar Állam 
Arany Érdemkereszt 
kitüntetését vehette 
át Ambrus Lajos, a 
félegyházi és korondi 
kapcsolatok főszer-
vezője. A költőt, írót, 
lapszerkesztőt a ki-
tüntetését követően 
Katona Mihály, Ko-
rond polgármestere 
üdvözölte, megkö-
szönve kulturális és 
oktatói tevékenységét, 
az erdélyi magyar kul-
túra gazdagítása és 
megőrzése érdekében 
végzett fáradhatatlan 
munkáját. 


