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Kiskunfélegyháza a következő 36 hónapban legalább akkorát fog
előre lépni, mint történt az az elmúlt években. Csányi József polgármester fogalmazott így abban az évindító interjúban, amelyben a 2022-es városfejlesztési terveket is összegeztük. Azóta
eltelt három hónap. Kirajzolódtak a konkrétumok, megszületett a
feladatok ütemezése, egyes helyszíneken már a tényleges munkálatok is folynak. Dr. Gyuricza Gergő fejlesztési csoportvezető
segítségével a városban már zajló, vagy hamarosan elinduló beruházásokkal kapcsolatos műszaki paramétereket és praktikus
tudnivalókat gyűjtöttük csokorba.

Pázmány Péter
utca útépítése és
csapadékvíz-csatorna
rekonstrukciója
A belvárosban tapasztalható, főleg a piac idején fennálló parkolási
problémák miatt a legfontosabb

tervezési feladat a lehető legtöbb
parkoló elhelyezése volt a Pázmány Péter utcában. A projekt kivitelezése „faltól falig” tart és kapcsolódik az Oskolai utcai parkoló
megépítéséhez. A szilárdburkolat
alatt a 60 centiméter átmérőjű
csapadékcsatorna rekonstrukciója
is megtörténik tisztító- és víznyelőaknákkal. Az új építésű csapa-

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

Folytatás a 2. oldalon!

Indulnak az építési,
fejlesztési munkák

Folytatás az 1. oldalról!

2

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

dékvíz-hálózatba lesz bekötve az
Oskola utcai parkoló csatornája is.
Az út építése öt és négy méter
szélesen, több mint 1860 négyzetméter betonkő burkolatból készül
el, az adottságok figyelembevételével. Újjáépülnek továbbá az utca
változó szélességű járdái is, mintegy 170 négyzetméteren. A zeneiskola és a piac előtt kerékpártámaszokat helyeznek el. A felújított utca
illeszkedni fog a megújított főtér
látványvilágához. A munkálatok április 20-án megkezdődtek, és várhatóan október 31-éig lezárulnak.
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során 250 méter hosszúságban
marással, kiegyenlítő aszfaltozással és végleges, új kopó aszfaltréteg elkészítésével újul meg
a meglévő aszfaltburkolat. Ez
mindösszesen 1555 négyzetméter felületet és 1150 folyóméter új
szegélyépítést jelent. Az útépítési
munkák mellett a projekthez tartozik mintegy 230 folyóméternyi új
csapadékvíz-elvezető csatorna és
11,5 méter hosszúságú, 14 négyzetméter felületű járda elkészítése
is. A munkálatok várhatóan június
30-áig befejeződnek.

Csongrádi út felújítása
és parkolóépítés

Oskola utcában
parkolók létesítése

A rendszeres látogatók jól ismerik a vásárok idején tapasztalható helyzetet, amikor a Csongrádi
út mindkét oldali padkája parkoló személygépkocsikkal van tele.
Ilyenkor az újonnan érkezőknek
nem könnyű várakozóhelyet találni. Erre a helyzetre hoz megoldást
az a beruházás, aminek a munkálatai már megkezdődtek és jelenleg is tartanak.
A nyílt csapadékvízárkok betemetésével 84 parkoló kialakítása
történik meg a Csongrádi úton. Ez
mintegy 1130 négyzetméter burkolt területet jelent. A beruházás

Az Oskola utca és a dr. Holló Lajos
utca közötti területen 54 parkoló
épül közvilágítással, zöldfelületekkel és csapadékvíz-elvezetéssel.
A nagyposta mellett megvalósuló
projekt keretében létesített 34 darab 2,5 x 5,0 méteres parkolóhely
személygépkocsik, 18 darab 3,0 x
6,0 méteres, növelt méretű parkolóhely a piacra érkező kisteherautók elhelyezését szolgálja majd, 2
darab 3,5 x 5,0 méter méretű parkolóállás pedig a mozgássérültek
részére lesz fenntartva. A belső
út 6 méter szélességben készül
és szintben csatlakozni fog mind

az Oskola, mind a dr. Holló Lajos
utcákhoz. A beton térkőburkolatok
kiemelt és süllyesztett szegélyekkel épülnek. A két érintett utca keresztirányban összeköttetésbe kerül a parkoló által, ezzel is javítva a
helyi forgalmi helyzetet. A zöldfelületekhez automata öntözőrendszer építenek ki és 14 darab lombos fát is telepítenek a helyszínen.
A projekt részét képezi a dr. Holló
Lajos utcában a telek előtti járda
lebontása és újjáépítése, ami csatlakozni fog a Pázmány Péter utca

alakítás a felújított Korond utcához
fog illeszkedni. A kivitelezés során
az utcában lévő parkolók, járdák,
kapubejárók, zöldterületek zöme
is megújul. A projekt részét képezi
az iskola előtt egy buszmegállásra
is alkalmas felület kialakítása, itt a
peront és a gyalogos járdát összekötik. A munkálatokat május 23-án
kezdik meg, és szeptember 30-áig
befejezik.

felújításához. Június 6-án tervezik
a tényleges kivitelezési feladatok
indítását, és szeptember 16-áig a
befejezést.

A Korona utca felújítása faltól falig történik, teljes burkolatcsere
mellett. A 83 méteres útszakas�szal együtt megújulnak a parkolók
és zöldterületek is. A beruházás
érinti a Kazinczy és a dr. Holló
Lajos utcai járdacsatlakozásokat
is. A jelenlegi Korona utcai buszmegállót a felújítás kapcsán véglegesen áthelyezik az 5-ös számú
főútra. A projekt több mint 1100
négyzetméter útpálya és majdnem 800 négyzetméter járdafelület újraépítését tartalmazza. A
munkálatok április 20-án megkezdődtek és várhatóan szeptember
16-áig befejeződnek.

Deák Ferenc utca,
I. köz és Boca Magdaköz (Mártírok útja –
Hunyadi János utcák
felé) felújítása
A Deák Ferenc utca 230 méter
hosszú szakaszon újul meg a
Kossuth utcától, a becsatlakozó
Mallár- és Boca Magda-közökkel
együtt. A műszaki színvonal és ki-

Korona utca felújítása
és buszöböl létesítése
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remélhetőleg mindenkit kárpótol
majd. A kivitelezők is azt remélik, hogy a félegyháziak belátják:
a néhány hónapos átmeneti kellemetlenség nem nagy ár azért, hogy
utána évtizedekre rendezett utcák
és megfelelő számú parkoló álljon
rendelkezésre.
A határidőket illetően Gyuricza
Gergő fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy azok az építőipar jelenlegi bizonytalan, nyersanyag- és
munkaerőhiánnyal terhelt helyzetére tekintettel lettek megállapítva.
Számoltak azzal, hogy az említett

Vasas-pálya
A Vasas-pályán már megépült a
megye egyik legnagyobb freesytle bmx és rollerpályája, jelenleg
pedig a komplex sportpark kialakításának előkészületei folynak.
Az extrém sportpálya az Országos Bringaprogram keretében
elnyert támogatásból és a város
által nyújtott önerőből épült meg.
A beruházás elkészült, már használható, és – tette hozzá Gyuricza
Gergő – örömmel látják, hogy sokan használják is. Hamarosan az
ünnepélyes átadóra is sor kerül.
A TOP Plusz forrásból elnyert
600 millió forintos támogatás felhasználásának tervezésekor – a
megkezdett tematikát folytatva a
területen – továbbra is az aktív,
sportos gyermekek és felnőttek
tartalmas szabadidő eltöltésének igényét tartják szem előtt.
A Vasas-pálya újjászületik című
projekt részét képezi egy ligetes,
zöldnövényzetben gazdag park
játszótérrel és felnőttek számára is elérhető szabadidős sporteszközökkel. Lesznek ügyességi
elemek görkorcsolyásoknak, egy
kombinált sportpálya, futópálya,
KRESZ-park a gyerekeknek, és
még egy kutyás ügyességi pálya is.

Mindezt padok, mosdó, kameraés öntözőrendszer, világítás és egy
szánkózódomb teszi teljessé. A
beruházás várhatóan 2022 végén
indul, a kivitelezés 8-10 hónapot
vesz igénybe.

Zöld város folytatása
a Kossuth utcán
A belváros tovább szépül címmel
917 millió forint támogatást nyert
a város TOP Plusz forrásból. Ez az
összeg a kisposta és környéke közterületeinek újjászületését teszi
lehetővé a Kossuth utca Körpatikától az Ady Endre, illetve a Dózsa
György utcáig terjedő szakaszán,
mindkét oldalon. A felújítás érinti
a Venezia-udvar belső részének és
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játszóterének, a Kocka játszótér
és parkjának, valamint az ezekhez
átvezető utcáknak a rendezését. A
térköves, sétányszerűvé alakított
utcák, az új burkolatok, a közvilágítás rendbetétele, ivókutak és
utcabútorok mellett a zöldnövényzet rehabilitálása is hozzájárul a
változáshoz.

Bölcsőde
40 év után új önkormányzati
bölcsőde épül Félegyházán. A 28
férőhelyes, több mint 500 négyzetméter alapterületű létesítmény a Móravárosban, a Csanyi
úton épül és 2023-tól fogadja a
legkisebbeket.

Zöldmező-lakótelep,
Péteri út építése
(Csanyi út – Kocsis Pál
utca között)
A beruházás során szilárd burkolatot kap a jelenlegi földút egy
szakasza. Az új, méretezett aszfaltburkolatú útpályaszerkezetet
több mint 65 méter hosszúságban,
mintegy 360 négyzetméteren építik meg. Az egyszer egy forgalmi
sávos út 4,5 méter széles lesz,
és mindkét oldalán 1,25 méter
szélességben stabilizált padkát
alakítanak ki. Az útpálya mindkét
oldalán árok készül a csapadékvíz
elszikkasztására. A munkakezdést május 16-ára tervezik, és

várhatóan június 30-áig lezárul a
kivitelezés.

Lezárások, átmeneti
kellemetlenségek
Az építésekkel, átalakításokkal
összefüggésben elkerülhetetlenül
lesznek útlezárások, átmeneti közlekedési változások, zaj- és porhatások… – szögezte le dr. Gyuricza
Gergő. A fejlesztési csoportvezető
szerint a lakosságot elsősorban az
érintett belvárosi – így a Pázmány
Péter, a Korona és a Deák Ferenc
– utcákban folyó munkálatok és az
ezekből adódó kellemetlenségek
érintik majd a legérzékenyebben.
A felújítás idejére többek között
parkolóhelyeket kell megszüntetni, ami további kellemetlenségek
forrása lehet, azonban – fogalmaz
a csoportvezető – az eredmény

okok és az időjárási körülmények
kedvezőtlenül befolyásolják a munkák befejezését. Optimális esetben
a közölt határidőknél hetekkel korábban befejeződhetnek a munkák,
azonban a jelenlegi helyzetben erre
biztos ígéret nem adható. Az azonban leszögezhető, hogy mindenki
abban érdekelt, hogy a munkák
mihamarabb befejeződjenek és az
érintett közterületeket a lakosok
újra használatba vehessék. Ennek
érdekében mind az önkormányzat
munkatársai, mind a kivitelezők
mindent megtesznek.
Amennyiben a folyó munkákkal
kapcsolatban bárkinek észrevétele,
kérdése van, keresse bizalommal
a polgármesteri hivatal fejlesztési
csoportját akár személyesen, akár
a városi honlapon megadott elérhetőségek bármelyikén.

Tóth Timea
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Megkezdte nyolcadik parlamenti
ciklusát Lezsák Sándor
Az április 3-i országgyűlési képviselő választási
eredmények jogerőre emelkedése után, április
20-án, szerdán dr. Dobák Nándor, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
(OEVB) elnöke adta át az országgyűlési képviselői
megbízólevelet Lezsák Sándornak, aki Bács-Kiskun megye 4-es számú országos egyéni választókerületében a FIDESZ–KDNP jelöltje, a Nemzeti
Fórum elnökeként szerzett mandátumot. Az ünnepélyes aktusra a Kiskunfélegyházi Polgármesteri
Hivatal dísztermében, a választókerület polgármestereinek jelenlétében került sor.
Csányi József, Kiskunfélegyháza
polgármestere köszöntő beszédében elmondta: a választókerület
olyan időszakon van túl, amikor a
települések – közöttük Kiskunfélegyháza – kiemelkedő fejlődésen
ment keresztül.
– Ilyen léptékű fejlődés ebben a
választókerületben nem történt a
rendszerváltás óta: 30 év távlatá-

ban bölcsődék
és óvodák épültek, 50 év távlatában városközpontok újultak meg. Mindez annak
a munkának és konstruktív együttműködésnek köszönhető, amit
Lezsák Sándor országgyűlési képviselőként lehetővé tett: amelynek
során kéréseink meghallgatásra
találtak és a feladatok megha-

tározását tettek követték. Most,
hogy elsöprő többséggel ismételten Lezsák Sándor kapta meg a
mandátumot, folytatni tudjuk ezt a
megkezdett munkát – fogalmazott
a polgármester.
Ezt követően dr. Dobák Nándor,
az OEVB elnöke ismertette a vá-

lasztási eredményeket, és átadta Lezsák Sándornak képviselői
megbízólevelét.
Nyolcadik parlamenti ciklusát
megkezdve a térség megválasztott
országgyűlési képviselője köszönetet mondott azoknak a választópolgároknak, akik megtisztelték a
bizalmukkal, és mindazoknak, akik
munkájukkal segítették az elmúlt
négy esztendőben.
– Mind a huszonnégy településen
vannak tervek, elképzelések, feladatok, amelyeket el kell kezdeni,
vagy folytatni kell. Ezt fogjuk tenni
a következő négy esztendőben. Jómagam arra fogok törekedni, hogy
még erősebb kapcsolatot építsek ki
a különböző egyesületekkel, alapítványokkal, közösségekkel, amelyek
meghatározzák egy-egy település
napi életét és ünnepeit. Mindent
megteszek azért, hogy a testvértelepülések kapcsolatát erősítsem
a magam lehetőségeivel. Ehhez
kérem a települések polgármestereinek és a települési közösségeknek a támogatását – fogalmazott
Lezsák Sándor.

Elismerés a közösségért kertészkedőknek
A helyi összefogás szép példája bontakozik ki egy korábbi cikkünk nyomán. A kossuthvárosi Vidéki házaspárról adtunk hírt,
akik az otthonuk közelében lévő városi kiserdő egy tenyérnyi darabját hívogató virágoskertté varázsolták. Jó példájuk, közösségért vállalt áldozatuk a városrész önkormányzati képviselője számára gondolatébresztő volt. Dr. Ónodi Izabella azzal a szándékkal
kereste meg az aktív környezetvédő és -szépítő házaspárt, hogy
a jó kezdeményezés folytatásához segítséget nyújtson.
– A körzetemben egy ideje már
figyelemmel kísérem azoknak a
szorgalmas és kezdeményező embereknek a tevékenységét, akik
– saját kényelmükről lemondva –
önként vállalják közösségi terek
szépítését, környezetük rendben
tartását: növényeket ültetnek, gondoznak, szabadidejükben gazolnak, locsolnak… Teszik ezt mások,
az egész lakóközösség, tágabb
értelemben a város örömére is.
Szeretném a tudtukra adni, hogy

jómagam és a városvezetés rendkívül nagyra tartja, amit tesznek
– fogalmazott a képviselő asszony.
Ennek érdekében tájékozódott
a körzetben felmerülő, a fenntartási feladatokat érintő lakossági
igényekről, időszerű teendőkről,
felvette a kapcsolatot a polgármesteri hivatal városüzemeltetési
osztályával, és felajánlotta segítő
közreműködését a kapcsolattartásban. Így ígéretet kapott többek
között a Radnóti és Balassa utcák

Bölcsődei beiratkozások
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata értesíti az érintett szülőket, hogy a fenntartásában működő bölcsődékbe a
2022/2023-as nevelési évre május 2-án és 3-án lehet beíratni a
kisgyermekeket.
A bölcsődei beiratkozás a 2022/2023-as nevelési évre a hagyományos
formában, azaz személyes megjelenés útján tehető meg május 2-án, hétfőn 8 és 18, valamint május 3-án, kedden 8 és 16 óra között a Dankó
Pista u. 4-6., vagy a Darvas-tér 12. szám alatti telephelyen a szakmai
egységvezetők felkeresésével.
Felhívják a szülők figyelmét arra, hogy a jelentkezési szándékukat csak
az egyik telephelyen jelezzék. A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől
a következő év augusztus 3-áig tart.  (További részletek: www.felegyhazikozlony.hu)

kereszteződésében lévő városi
véderdő területén aktuálissá vált
feladatok, valamint a lakók életét
megnehezítő nyárfák kérdésének
szakszerű rendezésére. A Vidéki
házaspár pihenőkertjének további
gazdagításához új növényekkel, az
itt élők és az ide látogatók tájékoztatásához pedig információs tábla

kihelyezésével szeretne hozzájárulni az itt megforduló gazdag madárés növényvilágról. Ugyancsak elültethető növényekkel járulna hozzá
– a városüzemeltetési osztály támogatásával – a Petőfi-lakótelep
közterületein és a kertvárosi utcák
előkertjeiben önkéntesen dolgozó
városszépítők munkájához.
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Mátyus Imre emlékére (1944–2007)
Mátyus Imre (fotónkon bal szélen) 15 évvel ezelőtt, április 30-án
hunyt el Kiskunfélegyházán.
A Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület tagjaként meghatározó személyisége volt a civil szervezetnek. Nevéhez fűződik az
egyesületi Hírlevél szerkesztése,
állandóvá tétele, amelyben napjainkig tájékoztatjuk a tagságot a
munkánkról.
Éveken keresztül írt a Félegyházi Közlönybe. Nemcsak megemlékezései, recenziói jelentek meg,
hanem írói vénáját is megmutatta
megjelent írásaiban. Sikeresen
szerepelt irodalmi pályázatokon,
felkarolta a tehetséges fiatalokat.
Szerkesztette az Eső a homokon
című antológiát, amelyben félegyházi szerzők műveiből válogatott.

Állandó heti jegyzettel is jelentkezett a 90-es évek végén az akkor
még létező Kiskun Televízióban.
Több önálló kötete is megjelent.
Első könyve 2000-ben Rókatánc
címmel látott napvilágot, amely
huszonegy novellát tartalmaz. A
2006-ban kiadott Csavargó szél

című verseskötetét egyesületünk
mutatta be. Számos író-olvasó
találkozó beszélgetőpartnere volt.
Kiváló túravezető volt – az ő szervezésében jártuk be a Kárpát-medence tájait, ismertük meg az ott
élő népek kultúráját.
Az egyesületen belül ő eleve-

nítette fel a Társalgó kört, és
vette át annak szervezését. Jól
ismerte a város történetét, megírta a Kiskunfélegyházát bemutató útikalauzát, amelyet már halála után adott ki egyesületünk fia
segítségével.
Kutatta a Boczonádi család
történetét, többször vállalta a
megemlékezést a szabadságharc
őrnagyáról. Mindig voltak ötletei,
javaslatai szervezetünk megújítása érdekében, amelyeket igyekeztünk megfontolni. Fáradhatatlanul
vett részt a nyugdíjasklubok és az
Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetség munkájában, szerkesztette színvonalas lapjukat.
Emlékét a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület megőrzi.

Kállainé Vereb Mária

Egy kert minden évszakban
szép tud lenni, ezért augusztus
15-éig várják a róluk készült fotókat. Ezek beküldése ugyan nem
kötelező, de segíthet megismerni a zsűrizés időpontjában nem
látható értékeit a kertnek. A beküldött, jól sikerült fotókat ös�szegyűjtik és a későbbiek során
megosztják a város közösségével.
A fotókat – legfeljebb 3-5 db – a

psvk@psvk.hu e-mail címre küldjék meg. Csak fotókkal nem lehet
pályázni!
A díjátadásra és egy közös beszélgetésre várhatólag szeptember 17-én kerül sor a városi könyvtár belső udvarában.
További
információ
kérhető Nagy Ágnes városi főkertésztől a +36 20 388 6663-as
telefonszámon.

Virágos Félegyházáért
Tizenkettedik alkalommal hirdeti meg a Virágos Félegyházáért
felhívását Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, Csányiné Pap Andrea polgármesterné fővédnökségével.
Jelentkezési feltételek
Aki jelentkezhet: magánszemély, közösségek, vállalkozások,
vendéglátóhelyek, óvodák, általános és középiskolák, kulturális
és szociális intézmények, unoka
nagymama kertjével – és fordítva.
Bárki, aki úgy érzi, hogy szívesen
megosztaná szép környezetének
élményét másokkal is.
Amivel jelentkezhet: virágoskerttel, konyhakerttel, balkonnal,
ápolt zöldfelülettel, bármilyen
kertrészlettel, ötletes, kedves
növényalkalmazással…
Jelentkezni május 31-éig lehet
a kitöltött jelentkezési lap leadásával a városi könyvtárban, a
művelődési központban és a Tou-

rinform irodában. A jelentkezési
lap beszerezhető a fenti helyeken
és letölthető a város oldaláról, illetve a www.psvk.hu honlapról.
Kérik, hogy ügyeljenek a pontos
kitöltésre!
Értékelés: a szervezők június
7-étől – egyeztetett időpontban
– tekintik meg a kerteket. A látogatás egyben beszélgetés is, ahol
a kert művelése során szerzett tapasztalatok is megoszthatók. Fontos, hogy a jelentkező bemutassa a
kertet, ennek hiányában azt nem
tudják értékelni. A felhívás célja,
hogy a szerzett tapasztalatok megoszthatók legyenek, így a város
környezetkultúrája valóban közkinccsé váljon.

Roma önkormányzati képviselők választása
A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság döntése értelmében, június 26-án lesz a roma területi nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása. Ez azért vált szükségessé, mert
a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat – mint területi nemzetiségi önkormányzat – közgyűlése 2020. október 7-én a feloszlatásáról hozott határozatot. A törvény szerinti időközi választást
kitűzték még az év novemberében, a járvány miatti korlátozások
azonban eddig nem tették lehetővé a választás lebonyolítását.
Az időközi választáson a Cigány
Önkormányzatok és Roma Civil
Szervezetek Érdekvédelmi Egye-

sülete és a Fiatal Romák Országos
Szövetsége állíthat területi listát,
mivel a megelőző, 2019. évi álta-

lános választáson e szervezetek
voltak jogosultak. Fontos információ, hogy a szavazásra azok
az állampolgárok jogosultak, akik
nemzetiségi választópolgárként
kérték nyilvántartásba vételüket.
Ilyen kérelem benyújtására legkésőbb június 10-én, pénteken 16
óráig van lehetőség, illetve ezen
időpontig kérhető a nemzetiséghez tartozás törlése a központi
névjegyzékből. Az állampolgárok

listára szavazhatnak, ez alapján
választják meg a 7 fős testület
tagjait. Az értesítőket május 6-áig
postázza a Nemzeti Választási
Iroda.
A júniusi választással kapcsolatos költségeket teljes egészében a
Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat viseli.
Az időközi választáshoz kapcsolódó határidők megtekinthetők az
alábbi elérhetőségen:
h t t p s: / / w w w. b a c s k i s k u n .
hu/uploads/files/TVB/hatarozat/2022/4_2022-IV_11.pdf
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Kert 300 ezer növényből –
vizsgáznak a városi zöldfelületek

A második évi garanciális felülvizsgálat keretében vizsgáznak a
Zöld város projektben újjáépült parkok, zöldfelületek.
A második év sok tekintetben más,
mint az első. Többek között túlvagyunk az ismeretlenség és tapasztatlanság okozta első „sokkon”.
A növényültetésben egyébként is
mindig van egy viszonylag nagymértékű bizonytalanság, hát még,
amikor mintegy 300 ezer darab
növény kerül egymás mellé. A sok
eltérő – nem is teljesen kiszámítható – igény, környezeti adottság,
mikroklímában kialakuló különb-

ség, műszaki ellátottság, mind
részei az emberi bizonytalankodásnak. Két év bizony kell, hogy
valamelyest kiismerje az ember a
„rendszert”.
A tervezők egy természetes környezet hangulatát idéző, színes,
mozgalmas, változékony kiültetési rendszert álmodtak ide, sok
finom kis részlettel. Meg kellett
tanulnunk, hogy ezt a fajta növényalkalmazást csak a természet

József Attila-hét
Ha József Attila-hét, akkor költészet napi műsor, szavaló- és tanulmányi versenyek, játékos sportdélután, angol-német nyelvi
vetélkedők, amőbaverseny, bolhapiac, tavaszi túra… E szellemben rendezte meg az intézmény a tematikus hetet április 7-e és
13-a között.
Mindezeknek a programoknak a
Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskolában évtizedes hagyományai vannak. Aligha lehet
olyan diák, aki ne találta volna
meg közülük a számára legvonzóbbat. Idén az alsó tagozatos kisdiákok énekversenyével bővült a
sokszínű „kínálat”, amely éppúgy a
tehetségek sokoldalú kibontakoz-

tatását szolgálta, akárcsak a többi
alkalom.
A József Attila-hét nemcsak a
diákoknak ad lehetőséget a hasznos és tartalmas szabadidős tevékenységekre, de az osztályfőnökök,
nevelők, szaktanárok is jobban
megismerhetik tanítványaikat ezeken a különleges tanórán kívüli
rendezvényeken.

rendjéhez alkalmazkodva lehet
fenntartani. A természet pedig
a leggazdaságosabban működő
rendszer kialakulása irányában
fejlődik. És itt fontos a fejlődés,
nem pedig egyszerűen a változás.
A kertépítész szakmai tapasztalatok korábban azt mutatták, hogy
az eltelepített növények számában
az első néhány évben bekövetkező,
nagyjából 10 százalékos mértékű
pusztulás teljesen reális. (A természetben ez az arány egyébként
ettől sokkal-sokkal nagyobb. Természetesen a természet nem kész

növényeket telepít). Ebből a tapasztalatból kiindulva számoltunk
úgy a kivitelezővel, hogy a garanciális pótlások nagyjából 25-30 ezer
darab növényig teljesen elfogadhatóak. Ezt azért volt fontos tisztázni, mert ekkora felületen lehetetlen
az idő múlásával megállapítani,
hogy az adott növény pontosan
milyen okból pusztult el.
A fenntartás első két éve alatt
nagyjából 12 ezer növényt pótoltunk, a harmadik évben pedig már
csak olyan pótlásokkal számolunk,
amikor a növény egyértelműen,
jól láthatóan nem szereti a helyét,
vagy burkolatszéli kitaposásnak az
áldozata.
Sok finomhangolásra volt szükség az öntözés szervezésénél, de
végül meg kellett tanulnunk, hogy
ilyen sokismeretlenes feladványnál
tökéletesen automatikus rendszert
nem tudunk kialakítani. Bizonyos
helyeken, helyzetekben, időszakokban számolnunk kell kézi erővel
történő rásegítő öntözéssel.
Még harcolunk az erősen gyomosító évelő növényekkel, de már
egyre rutinosabban és talán folyamatosan csökkenő mértékben.
A területet és a feladatot jobban
megismerve tavaly már megkezdtünk tavaszi hagymásokat telepíteni az évelők közé, hogy a tél
végi-tavasz eleji legkopárabb (ekkorra metsszük vissza az évelők
elszáradt növényrészeit) időszakban is legyen virágzó növény.
Azt is bizonyosan tudjuk már,
hogy ezek a színpompás növényegyüttesek soha nem „készek”,
folyamatosan fejlődnek, amihez
nekünk mindig igazodnunk szükséges. Folyamatosan tanulnunk,
új utakra lépnünk és alkalmazkodnunk kell, de bízunk benne, hogy a
természet rendje tökéletes, szépsége pedig felülmúlhatatlan.

Nagy Ágnes főkertész
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A városközponti öntözőrendszerre
kapcsolják a Móra-téri közparkot
A Móra-tér közparkja csaknem húsz
éve épült, már akkor is korszerűnek
számító körültekintéssel. Az igényes
burkolatú széles járda-kerékpárút, a
színes virágkiültetések, a zöldfelületeket ellátó öntözőrendszer – mind
méltó környezetet, műszaki hátteret
nyújt a kedvelt Angyalos kútnak és
Markolt György szobrászművész
Móra Ferencet ábrázoló különleges
köztéri szobrának. A park jelenleg a
közüzemi vízhálózatról kapja a növények öntözéséhez szükséges vizet,
ami jelentős mennyiségű és mindezért bizony jelentős költségigényű
is. A most is tapasztalható tavaszi
virágpompa érdekében a parkot
idén már mintegy két hónapja rendszeresen öntözik – tudtuk meg Nagy
Ágnes városi főkertésztől.
A szakember elmondta azt is,
hogy a 2020-ban átadott Zöld város
projekt során kiépített városközponti öntözőrendszer tervezésénél

már gondoltak arra, hogy majdan
ez a rendszer lássa el többek között
a Szent István-téri közparkot és a
Móra-teret is. Az előbbi viszonylag kis területű – tehát kevesebb
vízigényű – és közvetlenül kapcsolódik az átépített zöldfelületekhez,
ezért ezt már tavaly rákötötték az új
öntözőrendszerre.

Ez a rendszer a kórház és a
strand vízellátása során keletkező
úgynevezett szürkevizet használja,
ezért korlátozott mennyiségben
áll rendelkezésre. Ráadásul felhasználását – mind időben, mind
mennyiségben – folyamatosan igazítani kell a két intézmény vízszükségletéhez. Az öntözőrendszerek
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üzemeltetési feladatait ellátó Félegyházi Városfenntartó Nonprofit
Kft. 2021-ben folyamatosan figyelte a vízfogyasztás alakulását, mind
a parkban, mind a Zöld város projekt területén. Az így szerzett tapasztalatok ismeretében kerül sor
az idén a Móra-tér zöldfelületeinek
is a rendszerre kötésére.
A munkák első lépéseként fejezték be a közelmúltban annak az
út alatti védőcsőnek a lerakását,
amelyen keresztül hamarosan ös�szekötik a Hősök parkjából induló,
több mint egy kilométer hosszú
ellátó vezetéket a Móra-téren már
sok éve működő öntözőrendszer
gerincvezetékével. Ezt majd egy
átgondolt programozás követi, ennek eredményekét fejeződik majd
be a Móra-téri park öntözésének
a városközponti zöldfelületeket
ellátó öntözőrendszerbe történő
integrálása. A várakozások szerint
ezzel a nagymértékben környezetbarát megoldással nemcsak
költséghatékonyabb, hanem üzembiztosabb is lesz a park öntözése
– tette hozzá a főkertész.

Örökös Ökoiskola lett a Mezgé
Félegyházán is megfigyelhetjük a 2022-es év madarát
Városunk parkjait, a környék
ligetes erdőit járva gyakran
hallunk egy bizonyos, talán
az alábbi szótagokkal legjobban jellemezhető „klü-klüklü” hangot. Ennek gazdája a
2022-es évben az év madarának választott harkályféle, a
zöld küllő (Picus viridis).

Fotó: Orbán Zoltán – MME

Ez a madár kapta a legtöbb szavazatot a Magyar Madártani és
Természetvédelmi
Egyesület
(MME) tavaly meghirdetett online
szavazásán. Tavaszi séták alkalmával, akár városunk parkerdejében is láthatjuk a zöldtollú
madarat,
amelynek fején piros sáv
húzódik. Röpképe
elnyújtott, mondhatni
hullámzó.
Bár kíváncsi, mégis
olyan elővigyázatos, hogy jószerivel
csak hangja árulja
el hollétét.
A költés helye
odvas fákba vájt
odú, amit a szülőpár más egyedekkel
szemben territoriálisan védelmez.
A zöld küllő ér-

dekessége táplálkozását tekintve,
hogy gyakran keres fel hangyabolyokat, amelyekből úgynevezett
szondázó mozdulatokkal módszeresen táplálkozik. Csőrével
mélyen a bolyba hatol, majd a
nyelve végén található szarutüskével – aminek alsó része ragadós
– szedegeti ki az ott élő hangyákat és bábokat. Természetvédelmi
státusza védett.
Mindenképpen érdemes kirándulásaink alkalmával nyitott
szemmel járni, hiszen számos
hasonló különlegesség él még a
közvetlen környezetünkben.

Tarjányi Lili

Örökös Ökoiskola címet
kapott a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium. Rózsa Pál, az
intézmény
igazgatója
elmondta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium
közös pályázatán az
iskoláknak lehetőségük
nyílik megpályázni az
ökoiskola címet.

– Ehhez számos kritériumnak
meg kell felelni a környezetvédelem, az egészségtudatos gondolkodás és a fenntarthatóság
elvének szem előtt tartásával,
ökolábnyomunk csökkentésével.
Intézményünk mindezekre nagy
hangsúlyt fektet: programozható a fűtésrendszerünk, napelemes paneleket helyeztünk el
az épületeinken, a tangazdaság
energiaszükségletét
megújuló
forrásokkal oldjuk meg. Energiatakarékos nyílászárókat szereltettünk be, újrahasznosított papírokat vásárolunk nyomtatóinkba,
fénymásolóinkba.
A gyerekek étkezését a termőföldtől az asztalig elv alapján, a
tangazdaságunkban megtermelt
zöldségek, gyümölcsök felhasználásával oldjuk meg. Adalék- és

műtrágyamentesen, növényvédőszerek csökkentésével műveljük
földjeinket. Biológiai módszerrel
védekezünk és komposztálunk. A
földmunkák időpontjait egy meteorológiai állomás segítségével
határozzuk meg, ami képes az
aszálykár előrejelzésére, a talaj nedvességtartalmának, valamint a levegő páratartalmának
megállapítására.
Szabadidős és sportrendezvényeink szervezésénél is fontos
szempont a környezettudatosság.
Jövőbeni terveink között szerepel a Magyarországon őshonos
állatfajok állományának növelése,
fajátszótér és egy állatsimogató
megépítése is – foglalta össze a
cím elnyeréséig vezető hosszú utat
az igazgató.

V. B.
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Bemutatkoznak a leendő elsős tanítók:
Platán Utcai Általános Iskola
Elérkezett az április, amikor
a nagycsoportos korú gyermekek szüleinek választaniuk
kell, hogy melyik általános iskolába íratják be csemetéiket.
Ez olykor nehéz döntés: intézményt, osztályt, vagy tanítót
válasszunk? Cikksorozatunkkal szeretnénk megkönnyíteni
a döntést, így folyamatosan
közzétesszük a legkisebbeket váró osztályfőnökök bemutatkozását. Most a Platán
Utcai Általános Iskola két elsős tanítójának gondolatait
olvashatják.
Kovács-Goda Ágnes:
– 1999-ben szereztem meg a
tanító-óvódapedagógusi diplomát.
2015 óta tanítok a Platán Utcai
Általános Iskolában. A 2022/2023as tanévben a leendő 1.a osztály
osztályfőnöke leszek. Igyekszem
megkönnyíteni számukra az óvoda
és iskola közötti átállást.
Úgy érzem, tanításra születtem, és maximálisan elkötelezett
vagyok a hivatásom iránt. Édesanyám 40 évig volt pedagógus,
rengeteg tudást és tapasztalatot oszt meg velem a mai napig.
Tiszta szívből hiszem azt, hogy
minden gyermek különböző és
mindegyiknek meg van a maga
értéke. Diákjaim mindig örömmel várják az új betű vagy szám

tanulását, így biztos alapokkal
mennek tovább a felső osztályokba. Az iskolában anyukájuk
helyett anyukájuk vagyok, a tanórákon játékosan, néha viccesen,
nevetgélve tanulunk. A mese, az
irodalom, az olvasás megszerettetése kiemelkedően fontos
feladat nálam, hiszen az olvasás
a tanulás alapja. Magam is sokat olvasok a gyerekeknek, amit
áhítattal figyelnek. Fejlesztéssel
teremtem meg a lehetőséget,
hogy a különböző képességeiket
kibontakoztassák.
Egymás elfogadására és segítésére nevelem a tanítványaimat,
törekszem arra, hogy „éhezzék” a
tudást és jól érezzék magukat az
iskolában. Úgy szeretem, neve-

Fazekas Katalin:
– 1994-ben szereztem diplomát
Baján, az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán, azóta dolgozom
pedagógusként. Számomra a gyermekek tanítása a legfontosabb és
egyben a legszebb dolog a világon. A 2022/2023-as tanévben a
leendő 1.b osztály osztályfőnöke
leszek.

Szeretek gyerekekkel foglalkozni, megismertetni őket új dolgokkal. Tanítóként nagy kihívás tudásvágyukat megőrizni, a tanulást
sok-sok játékkal, életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel élménnyé tenni. Szeretetteljes,
biztonságos légkör kialakításával
igyekszem elérni, hogy a gyermekek minden nap vidáman lépjenek
be az iskolaépületébe, boldogan
töltsék itt az idejüket és örömmel
tanuljanak. Vallom, hogy odafigyelő osztályközösségben nő az önbizalmuk, tudásuk, lehetőségük
nyílik barátokat szerezni. Megfelelő odafigyeléssel és türelemmel
mindenki a saját tempójában fejlődhet és megmutathatja a benne
rejlő képességeket, tehetséget.
Célom, hogy tanítványaim megszeressék a tanulást, a biztos
alapok és használható ismeretek
mellett nyitottá váljanak a világra.
A kiegyensúlyozott, harmonikus
iskolai évekhez elengedhetetlen a
szülőkkel való jó együttműködés.
Pedagógiai pályám vezérgondolatát Antoine de Saint-Exupérytől kölcsönzöm: „Ha hajót
akarsz építeni, ne azzal kezdd,
hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz,
majd szó nélkül kiosztod közöttük
a szerszámokat, és rámutatsz a
tervrajzra. Ehelyett először keltsd
fel bennük az olthatatlan vágyat a
végtelen tenger iránt.”
V. B.

fegyelem is szükséges, azonban
felső korhatár és kizáró tényező
nincs. További információ Kádas
Kálmán vezetőedzőtől kérhető

telefonon (06-30/2249128), vagy
személyesen a Piramisban kedden, szerdán és pénteken, fél 4-től
negyed 7-ig.

lem és oktatom mindegyik gyermeket, ahogyan elvárom, hogy a
sajátommal is bánjanak. Pedagógusi hitvallásomat egy japán
közmondás fejezi ki legteljesebben, miszerint „Egy remek tanárral eltöltött egyetlen nap többet
ér, mint ezer évnyi szorgalmas
tanulás”.

Gála volt a Piramisban
Gálát rendezett a Victoria Fitness SE kiskunfélegyházi Piramis
Dance csoportja április 23-án, szombaton. A rendezvény helyszíne a Piramis épülete volt, amit 1 éve használ László Csabának köszönhetően az egyesület.
A megnyitón Kádas Kálmán vezetőedző elmondta, hogy egyesületük Szentes, Tiszaalpár, Csongrád
mellett már Kiskunfélegyházán
is megtalálható. A hétvégi gálát
hagyományteremtőnek szánták,
egyfajta bemutatkozónak, ahol
minden korosztály megmutathatja
magát, és az érdeklődők megismerkedhetnek az akrobatikus látványtánc sportággal.
A nap meglepetése az anya-lánya táncos produkció volt, ami
hatalmas sikert aratott. A vezető-

edző arról is beszámolt, hogy két
hét múlva Zágrábba mennek versenyre, amit – ha minden a terv
szerint alakul – Európa-bajnokság
és világbajnokság követhet ebben
az évben.
Ez a műfaj – amely a torna, az
aerobik, a ritmikus gimnasztika
és a tánc elemeit ötvözi – Kiskunfélegyházán 4 éve elérhető. Kádas
Kálmán 6 éves kortól ajánlja az
edzéseken való részvételt, ahol
akrobatikai elemeket tanulnak.
Ehhez már egyfajta erőnlét és
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Körkérdés – Merre tovább a középiskola után?
Május 2-án, hétfőn sok ezer középiskolás fiatal elindul a felnőtté válás rögös útján. Elkezdődnek az érettségi vizsgák, amiknek eredményei nagyban befolyásolják majd a diákok további
terveinek alakulását. Körkérdés rovatunkban a végzős diákokat
kérdeztük távlati céljaikról. (A félegyházi középiskolák ballagási
időpontjait lapunk program oldalán találják!)
Tímár Bálint
(19): – Középiskola után felvételt szeretnék nyerni a
Neumann János Egyetemre, és munkát
is
keresek
majd, hogy fedezhessem a kiadásaimat. A sportban való fejlődésem is kiemelt szerepet tölt be
terveim között: nagy álmom,
hogy
bekerüljek
a
kézilabda-válogatottba.
Tálas Miklós
(18): – Érettségi után munkakeresést tervezek,
hogy
megalapozzam
a jövőre vonatkozó terveimet.
Mellette a nyelvtanulást sem hanyagolhatom el, mert az a kulcsa
a külföldi munkavállalásnak.
Haticza Máté
(18): – Az érettségi
vizsgák
után a KÖZGÉ-ben maradok további egy
év technikumi
képzésen. Ez
idő alatt fotográfus tanfolyamot
tervezek elvégezni, aminek segítségével megvalósíthatom álmaimat és elérhetem a kitűzött
céljaimat.
Salma Benjámin (19): – A
Constantinumban
vagyok
végzős növendék. Mivel eddig is egyházi
intézményekbe
jártam, a sikeres érettségi vizsga
után egyházi főiskolán szeretnék
továbbtanulni. Az elmúlt években
a zene nagyon fontos szerepet töltött be az életemben. Jelenleg zenei promoterként, jegyárusként
dolgozom, ennek kapcsán néhány
közismert személyt is megismerhettem. Ezeket az emberi kapcsolatokat szeretném elmélyíteni a
jövőbeni sikeres együttműködés
érdekében. Nyáron a barátnőmmel koncertekre, fesztiválokra
tervezünk elmenni.

Barát
Fanni
(19): – Az érettségi után szeretnék egy évet kihagyni
az
egyetem előtt.
Ebben az időszakban, pékségben vagy kávézóban szívesen
vállalnék munkát. Ezt követően
külsőépítész mérnöki képzésre fogom beadni a jelentkezésemet,
majd megszerezve a mesterdiplomát, belsőépítész szeretnék lenni.
Jó lenne lakberendezést és generálkivitelezést is tanulni. Hatéves
koromtól ezek az álmaim. Kisgyermekként nagyon szerettem házakat rajzolni, amikor építkeztek a
szüleim, az elkészült tervrajzokat
igyekeztem lemásolni, megfejteni a
jelöléseket. Családi kirándulások
közben is csak az épületeket figyelem, amik lenyűgöznek.
V a rg a - G á c s i
Patrik (18): – Az
érettségi vizsgákat
követően
visszaköltözöm
Norvégiába, ahol
egy évet a munkára fogok szentelni. Azért gondolom így, mert bár
kint nőttem fel, de úgy érzem, vis�sza kell rázódnom az ottani közeghez, illetve a nyelvismeretemet is
szeretném felfrissíteni. Két év múlva pedig informatikai szakirányon
gondoltam továbbtanulni.
Rácz
Renáta
(18): – A Pécsi
Tudományegyetemre szándékozom menni,
ahol festészetet
tanulnék. Abban
reménykedem,
hogy ezzel a végzettséggel tudok
majd színházakban dolgozni, mint
kellékes, vagy díszlettervező. Szeretnék festőként is érvényesülni,
de az is érdekelne, ha az épületek,
lakások falait dekorálhatnám
megrendelésre.
Szabó Boglárka
(18): – Az érettségi után egy
grafikusképzésen fogok részt
venni, majd szeretnék a szak-

mában elhelyezkedni, még többet
tanulni a gyakorlatban is. A grafikusképzésre épül a tervező grafikus
szak is, azt is jó lenne elvégezni.
László
Kitti
(18): – A Szegedi
Tudományegyetem a képi ábrázolás szakot tervezem elvégezni.
Illusztrációtervezést szeretnék
tanulni, hogy utána tetoválóművész
lehessek. Már az egyetem alatt is
szívesen tetoválnék egy saját géppel. Örülnék, ha egy szalonban is
kapnék munkát, ahol a mentoromtól elleshetném a fogásokat, trükköket. Nagyon tetszenek a körvonalas alkotások, csupán egy-két
színnel megspékelve. Amikor papíron gyakorlom a rajzolást, akkor is
ilyen művek születnek.
Rácz Dominik
(18): – A Szegedi
Tudományegyetemre
magyar-angol szakra jelentkeztem.
Úgy érzem, hogy
ezzel a végzettséggel tudok segíteni olyan embereken, akik számára a nyelvi nehézségek leküzdése a továbbjutásuk
záloga az életben. Tanítani is szeretnék, de egy ilyen szakpárral nagyon
sok lehetősége van az embernek elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
Szabó
Ernő
(18): – Már végeztem esztergályosként, jel e n l e g
érettségire készülök. Mellette
folyamatban
van egy CNC-programozói képzés
is. A végzést követően szeretnék a
szakmáimban dolgozni, valamint
tervezem a szakoktatáshoz szükséges diploma megszerzését is.
Sztojka Sándor
(20): – Most
é r e t t s é g i ze m,
majd szeretnék
egy
pénzügyi
számviteli ügyintéző képzést is
elvégezni. Úgy
gondolom, hogy ennek a tudásnak a
birtokában könnyebb lesz majd a saját vállalkozásomat beindítani. Festő
az első szakmám. Ingatlanok adásvételével is szívesen foglalkoznék.
Mivel a testvérem is az építőiparban
fog elhelyezkedni, azt sem tartom
kizártnak, hogy összefogva, közös
üzletet vigyünk majd a jövőben.

Sultis
Fanni
(18): – Pincérnek
tanultam
korábban,
de
nem tervezem,
hogy ebben a
szakmában dolgozzak. Szeretném megszerezni az érettségit,
hogy lehetőségem nyíljon pszichológia szakon tanulni az ország
egyik egyetemén. Leginkább a
gyermekpszichológia érdekel.
Szilágyi Violetta
Hajnalka
(18): – Eladóként végeztem
és jelenleg az
érettségire készülök. A vizsgák után összeköltözünk a barátommal, aki még
szintén tanul. Üzletvezetői képzésre terveztem a jelentkezést, de ehhez gyakorlat is szükséges. A következő lépés, hogy keresek egy
munkahelyet, ahol a gyakorlati időmet is el tudnám tölteni.
Takács Norbert
(24): – Most fogok
eladóként végezni, de már megvan a burkolói
szakmám is. Az
építőiparban szeretnék elhelyezkedni, akár mint generálkivitelező.
Boltban eladóként semmiképpen
nem szeretnék dolgozni, inkább a
magam ura kívánok lenni.
Szabó
János
(20): – Közszolgálati ügyintézőként
végzek
idén, ebben a
szakmában szeretnék elhelyezkedni. Még nem
terveztem a továbbtanulást, egyelőre munkát szeretnék találni, aztán jövőre talán beiratkozom egy
felsőoktatási intézménybe.
Keserű
Imre
(19): – Közszolgálati ügyintézőként fogok végezni.
Nagyon
örülnék, ha lehetőségem adódna
egy közszolgálati
szervnél, mint például a NAV, vagy a
rendőrségnél elhelyezkedni. Gondolkodtam azon is, hogy valamilyen vállalkozást elindítok, hiszen 25 év alatt
még adómentes is lennék. A jövőben
jó lenne valamelyik főiskolára jelentkezni, de ebben még nem döntöttem. 
V. B.
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Bemutatkozik a félegyházi Máltai Szeretetszolgálat
Simon Edina 2017 óta vezeti
a Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélegyházi Önkéntes Csoportját, amelyet több mint harminc évvel ezelőtt alapítottak
„A hit védelme és a szegények
szolgálata” gondolat jegyében.
Ez a jelmondat mutat irányt már
több mint kilencszáz esztendeje minden máltai szervezetnek.
Az irodavezetővel missziójukról, mindennapi munkájukról
beszélgettünk.
– Milyen múltra tekint vissza a
félegyházi máltai csoport?
– 1991-ben dr. Édes István főorvos vezetésével, főként pedagógusokból, gazdasági szakemberekből
alakult meg az önkéntes csoport,
akiknek a helyet Laczkó Gyula
biztosította. 1994-ben dr. Nánási
Erzsébet vette át az irányítást, aki
haláláig, körülbelül húsz évig igazgatta az önkénteseket. Ebben az
időben meghatározó ifjúsági csoportszámmal működtünk, valamint
népkonyhai feladatokat is elláttunk.
Ezt követően Farkas Ádám lett a
vezető, akit 2017-ben én követtem.
– Milyen út vezette a csoport
élére?
– A Móra Ferenc Gimnáziumban
szerzett érettségit követően 2015ben az ELTE szociológia szakán
végeztem. Ezt követően csatlakoztam a Máltai Szeretetszolgálathoz
egy néhány hónapos projekt erejéig,
aminek keretében előadásokat tar-

tottunk gyerekeknek és felnőtteknek. Ez nagyon kedves feladat volt
számomra, mert élvezem a kicsikkel
való munkát. Jelenleg is egy kecskeméti tanodában dolgozom, ahol
kisebbségi gyerekeket támogatunk
délutáni foglalkozásokkal, korrepetálásokkal. Nagyon közel állnak
hozzám a romák és a hátrányos
helyzetben élők. Úgy gondolom, hogy
egy kis plusz megerősítéssel nagyon
sokra vihetik, képesek megküzdeni
a társadalom elvárásaival és meghálálják a beléjük vetett bizalmat.
– Milyen helyzetekre, rászoruló csoportokra koncentrál a félegyházi máltai csoport?
– Mondhatni, hogy minden alkalmat megragadunk, ami az emberi
sorsokat jobbá, könnyebbé teszi.
Hogy egy önkéntesünk szavaival
éljek: „Hidak vagyunk a lehetőség
és a szükség között”. Forrásokat
kutatunk fel a rászorulók számára,
önkéntes munkánkkal, élelmiszerés ruhaadománnyal támogatjuk
a rászorulókat, térítésmentesen.

Olyan rászorulókat is felkutatunk,
akik nem kérnek segítséget, mert
szégyellik helyzetüket. Kiemelten
segítjük a súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családokat. Rendszeresen segélyezzük a külterületen,
tanyákon élő rászorulókat. Intézményeket támogatunk a városban.
Lelki gondozást végzünk a szociális
otthonokban. Programokat szervezünk nehéz körülmények között élő
embereknek. Aktívan részt veszünk
a város keresztény életében. Egyeztetés után módunkban áll krízishelyzetbe jutott embereket átmeneti időszakra főtt étellel, ingyenes
fodrászszolgáltatással, vagy akár
jogi tanácsadással segíteni. Évente
több szervezett gyűjtést rendezünk,
így például a karácsonyi időszakban tartós élelmiszert gyűjtünk
egy üzletlánccal együttműködve, az
iskolakezdés előtt tanszereket, jó
állapotú iskolatáskákat fogadunk.
A nyár folyamán gyerektáborokat
szervezünk, Mikulás csomagokat
osztunk, ruhabörzéket tartunk. A

Újra Gépész-Nap a PG-ben
Két év kihagyás után ismét
megrendezte a Gépész Napot
a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű
Technikum és Kollégium.
A több évtizedes hagyomány két
év kényszerpihenő után április
21-én ismét újjáéledt, így 36. alkalommal telt meg a PG udvara
a szabadtűzi ételek illatával, a
sportrendezvényeken szurkolók
hangjával, látványos bemutatókkal és versenyekkel.
A korábbi években a járvány
miatt elmaradt rendezvény nagy
űrt hagyott az iskola közösségi
életében, a kihagyott időszak miatt pedig három évfolyam diákjai
most először vettek részt a programon – mondta el lapunknak
Eszes Gergely, a DÖK munkáját

Fotó: Messzi-Szabó Gábor P.G., 10.d.

segítő oktató, aki a program öszszefogásáért felelt.
– A Gépész Nap fő programpontja a közös főzés, amelyen az
osztályok a szabadtűzön készült
ételeiket zsűri előtt is megmérettetik. Emellett sport- és egyéb
versenyek, úgymint: kötélhúzás,

kamionhúzás, sakk, ping-pong
és futballmérkőzések zajlottak,
a diákok motorszépségversenyre nevezhették be járműveiket,
valamint Sánta Martin öregdiák
Trabantja és a Süveges Autósiskola Tesla személyautója is megtekinthető volt. Ezen felül több

mostani, háborús időszakban a
kárpátaljai menekülteket és az erdélyi nehéz életkörülmények között
élőket is támogatjuk.
Ezúton is hangsúlyozni szeretném, hogy a leadott segélyek pontosan oda érkeznek, ahová az adományozó szánja. Én is részt vettem
több alkalommal a személyes átadásokon és nagyon szívmelengető
érzés, amilyen örömmel fogadják
tőlünk az eszközöket, ruhákat,
tárgyakat, vagy éppen az anyagi
juttatásokat.
– Mire van jelenleg a legnagyobb szükségük?
– A legnagyobb segítség egy új
telephely lenne, mert néhány hónappal ezelőtt egy beruházás következtében ki kellett költöznünk
az önkormányzat nyújtotta ingatlanból. A megváltozott helyzetről
tudomást szerzett Nagy Tibor helyi vállalkozó és kifizetett nekünk
hat hónap bérleti díjat a dr. Holló
Lajos utca 86. számú ingatlan egy
épületrészében. Ezért a nagylelkű
gesztusért szeretnék ezúton is köszönetet mondani, de itt is csak június végéig maradhatunk. Nagyon
jó lenne addig valami megoldást
találni, hiszen igen nagy szükség
van a tevékenységünkre. Ezen kívül
hálásak vagyunk a lakossági felajánlásokért, valamint az Otthon
Étterem, a Kulacs Étterem és a
Szentlászló Pékség évek óta tartó
támogatásáért.
V. B.
programmal gondoltunk a virtuális világ rajongóira is.
A rendezvény részeként emlékeztünk meg arról a mintegy
százezer magyarról, akiket a
második világháborút követően szülőföldjükről, a Felvidékről
Magyarországra telepítettek át.
Laczkóné dr. Szabó Klára városunk díszpolgára mesélte el személyes élményeit a diákoknak.
Néhány éve már ezen a napon
pályaorientációs
előadásokat
is tartunk, amelyen meghívott
előadók mellett öregdiákjaink –
idén többek között Csányi József
polgármester úr is – saját példán
keresztül mutatják be a PG-s életérzést, s hogy az itt tanult szakmával, ismeretekkel hogyan lehetünk
sikeresek a mindennapokban.
A várt eseményt az égiek szép
idővel koronázták meg, hozzájárulva ezzel a nap sikeréhez, és
megszínesítve a dolgos hétköznapokat.
K.G.
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1970-es évek eleje

Majálisok régen és ma
Megsárgult fotókon, kifakult képeslapokon elevenednek meg régmúlt majálisok emlékei: ünneplőbe öltözött felvonulók a Kossuth
utcán, önfeledt ünneplők a parkerdőben. A tudósító lapok részletesen beszámolnak az időjárásról, a programról, a félegyháziak
szabadban eltöltött, jókedvű közös napjáról. A majális hangulata,
a vattacukor illata, a körhinta suhanása, a parkerdő hűse, az ismerősökkel, kollégákkal, barátokkal közösen megélt bográcsozások
hangulata véglegesen beleivódott a generációk emlékezetébe.
Idén két év kihagyás után ismét részesei lehetünk a május 1-jei parkerdei majálisnak. Ennek örömére
a múlt ünnepi pillanataiból idézünk
fel néhányat.
Korábban is előfordult már,
hogy több éven át nélkülözték a
félegyháziak a majálist, ami végül 2015-ben visszakerült megszokott helyére, a Parkerdőbe.
Csányi József polgármester
megnyitó beszédében akkor egy
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hagyomány felélesztéséről beszélt. Abban az évben adták át a
kilátót, és mindenki élvezte, hogy
végre ismét nyüzsgés tölti meg az
erdőt. Bár az akkori időjárás nem
volt felhőtlen, a félegyháziak így is
több ezren választották a majálist
programjuknak. Újra rotyogott az
étel a bográcsokban, élvezhettük
a fúvószenekar zenéjét, a gyerekek felszabadult futkosását, a
felnőttek pedig nyugodt szívvel

terítették le plédjüket a tisztáson.
Felvonultak a mazsorettek, bemutatót tartottak a tánccsoportok,
a sportegyesületek, és minden
olyan volt, mint valamikor nagyon
régen.
A hagyomány valóban folytatódott 2016-ban, és minden egyes
esztendőben, míg a pandémia meg
nem szakította a folyamatot. 2020
és 2021 majális nélkül telt el.
Ilyen előzmények után nem csoda, hogy az idei programot talán a
szokottnál is nagyobb várakozás
övezi. Keresztes Tünde kulturális referenstől megtudtuk, hogy
a szervezést már tavaly ősszel
megkezdték, ugyanis a nagy előadókat szeptember-októberben le
kellett foglalni. Most pedig végre
ott folytatódik a parkerdei majá-

lisok hagyománya, ahol 2019-ben
félbemaradt és újra együtt ünnepelhet Kiskunfélegyháza a kis- és
nagytisztáson.
Szokás szerint reggel 8-kor ébresztővel köszönti a városlakókat
a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar, 10 órakor pedig a Parkerdőben folytatják a muzsikálást.
Ezt követi Csányi József polgármester köszöntője, majd kezdetét
veszi az egész napos mulatság. Aki
busszal szeretne kilátogatni, idén
is megteheti a Szalai Busz Kft.
jóvoltából. A járatok a Petőfi-lakótelep – Szent János-tér – NT Kft.
útvonalon 9:30, 13:00 és 16:00
órakor, míg vissza 13:30, 16:30 és
20:30-kor indulnak.
Fotók forrása:
Emléktár Kiskunfélegyháza – Barna Pap Ferenc,
Pozsár András és Pelikán István
Kiskunfélegyházi levéltár
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Szocialista kori építkezések
Lapunk Titkok a levéltárból rovatában, az utóbbi hónapokban sorra jelentek meg az 1950 és 1990 között készült lakó- és középületekről, ekkor működött intézményekről szóló cikkek. A múltidézés ilyen formája nem volt véletlen, hiszen a szerző, Kőfalviné
Ónodi Márta levéltáros egy készülő kiállításhoz anyagot gyűjtve
botlott bele ezekbe a témákba. A megszületett cikkek kedvcsinálóként kívánták felvezetni a május 5-én megnyíló kiállítást.
A Hazafias Népfront 1984-ben or- levéltári fotógyűjteményeket is felszágos felhívást adott ki, amelyben használva – három település szoa vezetőség arra buzdította a vidé- cialista kori válogatott képanyagát
ki aktivistákat, hogy hazánk „fel- mutatjuk be rollup-kiállítás kereszabadulásának” 40. évfordulója tében: a megyeszékhelyét, Kecsalkalmából készítsenek fotókat, kemétét, egy járási székhelyét:
dokumentálva a falvak, vidéki vá- Kiskunfélegyházáét, és egy közrosok 40 éves fejlődését, szocialis- ségét, Csávolyét. Bár a kiállított
ta átalakulását. Különböző épüle- fényképek jó része ténylegesen
tekről, utakról, mezőgazdasági és nem 1984-ben készült, de minipari létesítményekről, szobrokról denképpen hűen tükrözik a korstívártak képeket. Nagyon sok telepü- lust, az akkori településfejlesztési
lésen készültek is ilyen fotók, több törekvéseket.
A kiállítás első megnyitója ápmint 100 ezer fénykép került be így
a közgyűjteményekbe. Sok kiste- rilis 4-én volt Kecskeméten, a
Megyei
Levéltár
lepülés dokumentálta saját akkori Bács-Kiskun
jelenét, mintegy pillanatfelvételt Klapka utcai épületében. A fotóanyag május 5-én érkezik Kiskunkészítve az akkori állapotokról.
2020-ban a Magyar Nemzeti Le- félegyházára, majd ezt követően
véltár és a Szentendrei Skanzen Csávolyon is megtekinthetik az
egy közös projekt keretében meg- érdeklődők.
A félegyházi megnyitó keretében
kezdte ennek a fotógyűjteménynek
a feldolgozását. A tervek szerint városunk szocialista kori építkezéminden megyei levéltár a saját seiről, az azóta már a városképet
területén fekvő települések fotó- markánsan meghatározó épületek
anyagából kiállítást szervez. Így az létrejöttéről beszélget Seres Jóegész országra kiterjedő, erre a zsef, az Elő-Szer Kft. ügyvezető
témára felfűzött „kiállítás-hálózat” igazgatója és Kőfalviné Ónodi
Márta főlevéltáros.
jön létre.
A Petőfi Sándor Városi KönyvA Bács-Kiskun Megyei Levéltár
őrizetében viszonylag kevés olyan tárban május 5-én, csütörtökön,
fénykép maradt fenn, amely tény- 17 órakor megnyíló kiállítást szelegesen a Hazafias Népfront 1984- retettel ajánljuk minden érdeklődő
es felhívására készült. Ezért – más figyelmébe.

KÖNYVTÁRSAROK
Születés hete
2003 óta május első vasárnapján,
anyák napján kezdődik a születés
hete. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy bemutassa a
leendő édesanyáknak a szüléssel
kapcsolatos különböző választási
lehetőségeket. Támogassa, hogy a
nők életében a várandósság értékes életszakasz lehessen, nőiességük megerősödjön, kapcsolatuk

mind a babájukkal, mind a párjukkal elmélyülhessen.
Ebből az alkalomból a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat és a
Nagycsaládosok Egyesülete május
3-án, kedden 10 órára kibővített
Betűbölcsire várja az érdeklődőket a Petőfi Sándor Városi Könyvtár rendezvénytermébe. Néma
Attiláné Ella dúla arról mesél,
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KULTÚRSAROK

A tavasz virágai
Május 7-én, szombaton 8 és 12 óra között tartják meg Kiskunfélegyháza egyik legjelentősebb tavaszi rendezvényét, a
Tavaszi virágünnepet a Petőfi-téren.
Mára már hagyománnyá vált, hogy a
tavasz éltető erejét
és annak szépségét egy hétvégi nap
keretében közösen
ünnepeljük. A Tavaszi
virágünnep
ugyanis nagy utat
tett meg a Kiskun
Múzeum belső udvarában tartott virágkiállítástól a mai
ismert formájáig,
mely a Petőfi-tér
központi helyszíne
folytán már megkerülhetetlen a helyi
lakosok számára. A rendezvény
az évek folyamán sokszínű kulturális programokkal is kiegészült, ahol Kiskunfélegyháza
közösségei mutathatják be magukat és műsorszámaikat.
A virágünnep 8 órakor kezdődik, amikor elindul a dísznövények, virágkertészeti és kézműves termékek bemutatója és
vására. Itt az érdeklődők megcsodálhatják a tavasz legszebb
növényeit, megismerkedhetnek
olyan helyi termelőkkel és kézművesekkel, akik meghatározó
szerepet töltenek be a környék
életében. A délelőtt folyamán
műsorral készül a Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes, a
Félegyházi Népdalkör, a Citera
Duó, a Barátság Énekkar és a

Silver Step
Táncstúdió. A táncos-zenés
6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.
műsorok
Telefon: 76/466-843
www.mfmk.hu
mellett
a
városi könyvtár és a művelődési
központ Petőfi Klubjának öszszefogásában
„Petőfi-sarok”
néven irodalmi felolvasásokkal
és könyvvásárral várják az érdeklődőket. A művészet iránt
érdeklődők pedig kipróbálhatják magukat a Holló László
Képzőművész Kör szabadtéri
alkotóműhelyében és megtekinthetik a Wesel Hugó fotókör
alkalmi kiállítását a Hattyúház
árkádja alatt.
A Tavaszi virágünnep programjaira mindenkit szeretettel
várnak, ahol a délelőtt folyamán
mindenki megtalálhatja a szívéhez legközelebb álló programot,
hogy együtt, jó hangulatban
tudjuk megünnepelni a tavasz
szépségeit.

mi segíti a kismamákat, hogy a születés
teljességét megélhessék és arról is, hogyan
lehet a negatív tapasztalatokat feldolgozni.
Boldis Molnár Anna
baba- és gyermekhordozási tanácsadó első gyermeke
születése óta életének elengedhetetlen része a hordozás. Ezt a
csodálatos érzést szeretné átadni
mindazoknak, akik nyitottak a babahordozásra, hiszen a csöppségek biztonságban érzik magukat,
felfedezik környezetüket, a szülők
pedig a közelség révén még job-

ban megismerhetik az
apróságokat.
A könyvtár kiadványai között is találnak
hasznos olvasnivalót
a leendő és gyakorló kismamák. A 2x9
hónap biztonságban
című tanácsadó könyvben útmutatást kaphatnak arról, mit
fogyaszthatnak a várandósság,
illetve a szoptatás időszaka alatt,
és mit nem. Ebbe beleértendő a
szedhető és nem szedhető gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, gyógynövények, és természetesen az ételek is.
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Ballagások időpontjai:
Április 29., péntek

14 óra – Constantinum Gimnázium
15 óra – KSZC Közgazdasági
Technikum
16 óra – Móra Ferenc Gimnázium
17 óra – Constantinum Technikum
Április 30., szombat

9 óra – Kiskunfélegyházi Szent
Benedek PG Két Tanítási Nyelvű
Technikum és Kollégium
9.30 – KSZC Kossuth Lajos
Szakképző Iskola és Kollégium
10 óra – Mezőgazdasági
Élelmiszeripari Technikum
Április 29., péntek

Gyerekzsibongó ovisoknak Gazsival, a
zeneföldi óriással.
Városi könyvtár, 17 óra
Április 29., péntek

„Megriadt a cifra ménes…” – Solti
Károly emlékest
Fellépők: Somogyi Erika, Bokor János
és Németh Károly
Zenekar: Régi Rajkók Nép Koncert
Zenekar Egyesület és Villányi László
kis prímás
Belépődíj: 2500 Ft és 3000 Ft
Művelődési központ, 18 óra
Április 30., szombat

„Gyönyörű környezetünk” – Föld napi
családi délelőtt a múzeumban
9.15-10.15 Kőzetek a
hétköznapokban interaktív foglalkozás
10.30-11.15 Virágos kiskertemben –
játék a Petőfi-téren
11.30-12.15 Fűben, fában orvosság
– Mire jók a gyógynövények?
12.15-13.00 Szöszmötölésvirágkészítés az újrahasznosítás
jegyében
Kiskun Múzeum
Április 30., szombat

FILMKLUB: Birdman – avagy a
mellőzés meglepő ereje – filmdráma
A belépés ingyenes!
Művelődési központ, 15 óra
Május 1., vasárnap

Városi MAJÁLIS a Parkerdőben
Egész napos gyermekprogramok,
sportbemutatók, gyermekbirodalom,
gasztroegységek, zenés táncos
bemutatók
18.45 DOLLY PLUSSSZ élő
nagykoncert
Részletek a szóróanyagokon
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Május 3., kedd

Betűbölcsi a Születés hete jegyében
a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat
és a Nagycsaládosok Egyesülete
szervezésében
Városi könyvtár, 10 óra
Május 4., szerda

Ingyenes tájékoztató előadás és
beszélgetés VESZTESÉGRŐL,
GYÁSZRÓL és a feldolgozást segítő
Gyászfeldolgozás Módszerről a
Szervdonor Családokért Alapítvány
szervezésében. Előadó: Dr. Dorogi
Márta Gyászfeldolgozás Módszer®
Specialista, pszichológusjelölt.
Városi könyvtár, 17 óra
Május 4., szerda

Összezárva – keserédes komédia
Főszerepben: Oszvald Marika és
Fodor Zsóka. Jegyár: 3.200 Ft és
3.500 Ft
Művelődési központ, 18 óra
Május 5., csütörtök

A Magyar Nemzeti Levéltár BácsKiskun Megyei Levéltára BácsKiskun megye 1984-ben című
roll-up kiállításának beszélgetéssel
és vetítéssel egybekötött megnyitója.
Kiskunfélegyháza szocialista kori
építkezéseiről Seres Józseffel, az
Elő-Szer Kft. ügyvezető igazgatójával
beszélget Kőfalviné Ónodi Márta
főlevéltáros.
Városi könyvtár, 17 óra
Május 5., csütörtök

A Kiskunfélegyházi Balázs
Árpád Alapfokú Művészeti Iskola
kiállításmegnyitója
Művelődési központ, 17 óra
Május 6-8., péntek-vasárnap

Utánpótlás asztalitenisz országos
verseny. Városi sportcsarnok

Május 6. és május 20., péntek

ARANYHOLD – anyatejes táplálást
segítő csoport
Művelődési központ 9.30-tól 12 óráig
Május 6., péntek

Kamasz Panasz Klub az Ifjúsági
sarokban. Oldott, őszinte légkörben
hasznos beszélgetésre várja a
kamaszodó fiatalokat Sallai Béláné
Aranka klubvezető.
Városi könyvtár, 14-től 16 óráig
Május 6, péntek

Nőszirom – Női önismereti kör
Téma: „A nőiség arca – női szerepek”
Részvételi díj: 1.000 Ft/fő
Előjelentkezés szükséges!
Művelődési központ 17-től 19 óráig
Május 7., szombat 8 órától

Tavaszi virágünnep és használt
könyvek árusítása
8 órától értékesítéssel egybekötött
dísznövény-, virágkertészeti,
kézműves termékbemutató és vásár
10 órától kulturális programok
Helyszín: Petőfi-tér és a Hattyúház
előtti sétány
Május 11., szerda

Az eltitkolt igazság – Kőhalmi Zoltán
önálló estje. Jegyár: 3.990 Ft
Művelődési központ, 19 óra

Május 12., csütörtök

A Zöld könyvtári esték előadássorozat vendége Tarjányi Ágoston
biogazda, a Mezgé nyugalmazott
pedagógusa. Előadásának címe: A
komposztálás elméleti és gyakorlati
alapjai. Városi könyvtár, 17 óra
Május 13., péntek

A városalapítók hete
nyitórendezvénye: „Miénk itt a tér”
szabadtéri kiállítás
17.00 Slawomir Grzanek és Dominika
Cybuch, a Lódzi Fotóművészek
Társaságának tagjai fotókiállítása az
ÁGYÚ Kézműves Sörgalériában
19.00 Gyöngyösi Sándor és
Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi, a Wesel
Hugó Fotókör tagjainak kiállítása az
Art-turkában
20.00 15 éves a Wesel Hugó Fotókör
Kiskunfélegyháza címmel kiállítás
a fotókör és a Lódzi Fotóművészek
Társasága tagjai alkotásaiból a
Petőfi-téren
A kiállítást Csányi József
polgármester nyitja meg,
közreműködik Sevecsek Béla
hangszerkészítő
A kiállítások megtekinthetők május
13-ától 22-éig a Petőfi-téren
Május 14. szombat

I. Félegyházi Jótékonysági
Palacsintafesztivál a Vasutas Motoros
Egyesület szervezésében
Kossuth iskola udvara – 12 órától
Kiskunfélegyházi Küzdősport Gála
Városi sportcsarnok, 13 órától
Kiskun Országos Mazsorett Fesztivál
14.30 Felvonulás a városházától a
vasútállomásig
15.00 Mazsorett Fesztivál megnyitója
Fesztivál – bemutatók
19.00 Eredményhirdetés
Kossuth iskola tornaterme
Társasjáték klub 15-től 20 óráig
Társas kikapcsolódás családok és
baráti társaságok számára.
Előjelentkezés szükséges Fekete
Krisztiánnál a 76/466-843-as
telefonszámon
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Eljárt az idő a 3G-internetet
használó mobilkészülékek felett
Kik jogosultak
a támogatásra?
Minden magyarországi lakóhellyel
rendelkező természetes személy,
aki olyan 3G-s vagy 2G-s mobilkészüléket szeretne korszerű,
4G- vagy 5G-képes okostelefonra
cserélni, amelyen 2021. július 1.
és december 31. között legalább
egyszer sikeres hanghívást indított, adatforgalmat bonyolított
vagy sms-t küldött.

Honnan tudhatjuk,
hogy készülékünk
milyen hálózaton
működik?

Korábban csak telefonálásra és sms-ezésre használtuk a
mobilkészülékeinket, mára azonban a felhasználók többségénél a mobilinterneté lett a főszerep. Ez viszont hamarosan
működésképtelenné válik azokon az eszközökön, amelyek
3G-mobilinternetet használnak. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatási programmal segíti az elavult
készülékek korszerűbbre cserélését.
A legnagyobb szolgáltatók bejelentették, hogy idén fokozatosan megszüntetik a 3G-hálózataikat, hogy
kapacitásaikat teljes egészében a
gyorsabb és jobb minőségű internetelérést nyújtó 4G- és 5G-hálózatok építésére fordítsák. A Magyar Telekom az év második felére
az egész országban megszünteti
a 3G-t, a Yettel pedig 2022 júniusában szintén elindítja az első nagyobb lekapcsolási hullámot.

A szolgáltatók célja, hogy a lakosság mindebből semmit ne érzékeljen. Ugyanakkor fontos változás,
hogy ezután a régi típusú készülékek nem fognak tudni csatlakozni
a mobilinternet-hálózathoz. Aki
csak telefonálásra és sms-ezésre használja 3G-képes mobilját,
annak nem szükséges készüléket
cserélnie, hiszen ezek a funkciók
továbbra is elérhetőek lesznek.
Akik viszont a 3G-készülékeken

mobilinternetes
adatforgalmat
is használnak, azoknak érdemes
váltaniuk egy sokkal nagyobb adatátvitelt nyújtó 4G- és 5G-képes
mobiltelefonra. Enélkül ugyanis
– otthoni wifi hiányában vagy az
utcára kilépve – elérhetetlenné
válnak az internetes böngészők,
az üzenetküldő appok vagy például
a GPS-alapú navigáció is.

Kérhetjük a hazai szolgáltatók
és kereskedők segítségét is valamennyi, a programban résztvevő
szaküzletben, az üzletek mindegyikében egyúttal igénybe is vehető a támogatás az új készülék
megvásárlásához. Ha azonban
előzetesen szeretnénk megbizonyosodni a készülékünk képességeiről, mi magunk is megtehetjük
telefonunk beállításai között. Ehhez részletes segítség és pontról
pontra követhető útmutató a www.
netrefel.hu weboldalon található.
Ha készülékünk 3G-hálózaton
működik, akkor érdemes készüléket váltanunk, amelyhez most
bruttó 20 000 forintos támogatást
nyújt az NMHH készülékcsere-támogatási programja. Ráadásul
előfordulhat, hogy a szolgáltató
vagy kereskedő további kedvezményt is ad az árból, vagy kedvező részletfizetési konstrukciót
kínál, így erre is érdemes rákérdezni vásárláskor.
A támogatást a hazai szolgáltatók és kereskedők üzleteiben
veheti igénybe. A program részleteiről bővebben a www.netrefel.hu
weboldalon olvashat.
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A jövő reménysége
Faragó Rómeó, a Kecskeméti
Sportiskola atlétája a világ korosztályos rövidtávfutó élmezőnyébe
került. A Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikum Szakképző Iskola és Kollégium diákja tavaly Ifjúsági Magyar
Bajnokként és 200 méteren Európa-bajnokként zárta az évet. Az
idén Izraelben, Jeruzsálemben lesz
az Európa-bajnokság, amelyre a
kijutás első lépcsőjét a fiatalember
kiváló eredménnyel hozta, a tavalyi
idejét két tizeddel javítva. 100, 200
méteren, illetve váltóban számít a
Magyar Atlétikai Szövetség Rómeó
eredményeire.

Május 14-én harmadik alkalommal
rendezik meg a rangos sporteseményt a városi sportcsarnokban. –
Ez egy félegyháziaknak szóló rendezvény, ahol a közönség szerepe
nagyon fontos. A csarnokot meg
kell tölteni hanggal, ami az egész
hangulatát adja és a versenyzőket is inspirálja – mondta Nagy
Krisztián edző, a Kiskunfélegyházi Harcművészeti Sportegyesület elnöke. Elárulta, hogy a délutáni
show online is nyomon követhető
lesz valós időben, ám az esti mér-

Polner Kupa
Középiskolai svédváltó bajnokságot szervezett egykori
testnevelő pedagógusukra emlékezve a Kossuth szakképző
iskola a Honvéd Sporttelepen.
A verseny céljai az atlétika
sportág népszerűsítése a középiskolás tanulók körében, a kiskunfélegyházi középiskolák közötti
kapcsolatok kiépítése, a fair play
szellemiségének terjesztése, a
diákok fizikai aktivitásra, rendszeres testmozgásra ösztönzése,
valamint a hagyományteremtés.

Kiváló atlétikai szerepelés
Április 20-án, Kecskeméten rendezték az Atlétika Diákolimpia
Bács-Kiskun megyei fordulóját,
ahol a KSZC Kiskunfélegyházi
Közgazdasági Technikum is képviseltette magát. A középiskolák
diákjai négy versenyszámban
mérték össze erejüket: női súlylökés, férfi súlylökés, férfi távolugrás és női 100 méter.
Barna Károly Norbert (11/C)
férfi távolugrásban versenyzett,
amelyben a harmadik helyet szerezte meg. Eredménye: 5,67 méter.

Küzdősport Gála

kőzéseket érdemes élőben megnézni. Az előző évekhez képest talán dominánsabb lesz a thai boksz,
a hangsúlyt ebbe az irányba tolták,
viszont – csakúgy, mint eddig –
különféle harcművészeti bemutatóknak lehet a közönség részese,
mint például a női mérkőzések, a
legkisebbek bemutatója, de láthatók lesznek az új felfedezettek is.
Krisztián idén nem lép küzdőtérre,
versenyzőként nem láthatja a közönség, edzőként és szervezőként
vesz részt a gálán.
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Zsigó László (10/I) férfi súlylökésben mérte össze erejét,
12,34 méteres lökésével a második helyen végzett.
Majoros Marianna (11/C) a
női 100 méterben vívott komoly
harcot. Korcsoportjában a negyedik lett 15,38 másodperces
időeredménnyel.
Szeri Noémi (10/V) női súlylökésben versenyzett és ötödikként zárt. A mezőny erős volt, így
Noémi nem sokkal maradt le a
dobogóról.

Becsületes helytállás
Két versenyen vett részt a közelmúltban a Kyokushin Kumite SE
két sportolója. Április 9-én Németországban, a Geman Open-en
10 ország versenyzői mérettették meg magukat, ahol Kurucz
Botond 3. helyezést ért el egy
nagyobb súly- és korcsoportban,
Ajtai Bernadett pedig a 2. helyet
szerezte meg egy olyan súlycsoportban ahol a többiek minimum
15 kg-mal voltak nehezebbek. A
klub többi tagja másnap lépett
tatamira Győrben, az Ashihara
Kupán. Ügyesen, fegyelmezetten,

szívvel-lélekkel küzdöttek. Tovább
csiszolják majd az erősségeket és
törekednek a hibák kijavítására is.
Legközelebb a szlovén kupán bizonyíthatnak a félegyházi karatésok
– mondta el lapunknak Kurucz
László edző.
Eredmények:
1. hely – Gáll Levente, Varga
Hunor
2. hely – Földeáki Miklós,
Ágoston Ádám
3. hely – Varga Zsombor, Szanik Dániel, Kocsis Tamás, Mezei
Ákos és Almási Zétény

A megnyitón megjelent Polner Tibor fia, dr. Polner Tibor,
aki többek között elmondta: – Ha
édesapám erényei közül szeretnék egyet kiemelni, akkor a kitartást választanám. Ő mindig,
mindent megtett azért, hogy az
általa kitűzött célokat elérje, megvalósítsa. A gimnáziumban ügyes
tornászként versenyzett Tulit Péter edző, testnevelő tanár csapatában. Hivatását annak szentelte,
hogy diákjaival a mozgás örömét
megismertesse és megszerettesse. Soha, semmit nem adott fel
önként.

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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Egy majdani polgármester iskolai tanulmányai
Molnár Béla 1909 és 1915 között volt
Kiskunfélegyháza polgármestere. Ehhez
– a közgyűlés bizalmán kívül – jogi végzettségre is szüksége volt. Érettségije
megszerzése után a kolozsvári egyetemen folytatta jogi tanulmányait 1894-től.
Államtudományi doktori oklevelét 1902ben szerezte meg. Egy sikeres életpálya
kapcsán az utókor joggal lehet kíváncsi a
családi gyökerekre és iskolai tanulmányaira, hiszen ezek egy életen át meghatározó szerepet tölthetnek be. Hol tanult Molnár Béla? A kiskunfélegyházi levéltárban
őrzött iskolai értesítőkből és a Budapest
Főváros Levéltárában őrzött iskolai anyakönyvekből kiderül.
Molnár Bélát az 1879–1880-as tanévben íratták
be a kiskunfélegyházi főelemi iskolába, rögtön
a második osztályba. Az akkor mindössze hatéves fiú ezzel egy olyan 75 fős közösségbe került, ahol a túlnyomó többségében földbirtokos
szülőkkel rendelkező gyermekek átlagéletkora
9,76 év volt. A tanévet jó (mai jeggyel számolva
4-es) átlaggal zárta.
Középiskolai tanulmányait tandíj ellenében a
kiskunfélegyházi algimnáziumban kezdte meg.
A gimnáziumi évfolyamok első négy osztályát
járta itt 1882 őszétől 1886 nyaráig. A jó magaviseletű fiú tanulmányait a humán tárgyak kivételével jó átlaggal végezte. Osztályfőnöke Holló
László volt, aki a magyar és történelem tárgyakat is tanította, továbbá Kiskunfélegyháza iskolatörténetében meghatározó szerepet játszott:
az ő nevéhez fűződik az intézmény nyolcosztályos főgimnáziummá fejlesztése. (Jogutódja a
Móra Ferenc Gimnázium.) Félegyházán azonban 1891-ig csak a gimnázium alsó négy évfolyamát lehetett kijárni, így a magasabb szintű
tanulmányok elvégzésének idejére Molnárnak is
másik városba kellett költöznie.

A gimnázium következő két évfolyamát a neves,
1717 óta működő budapesti kegyesrendi főgimnáziumban, az utolsó két évfolyamot pedig a főváros által 1881-ben alapított VII. kerületi állami
gimnáziumban (ma Madách Imre Gimnázium) végezte el. Osztályfőnöke itt Szilasi Móric nyelvész,
finnugrista volt. Az osztály társadalmi, földrajzi és
vallási tekintetben is rendkívül vegyes összetételű
volt, mutatva a gimnázium országos vonzerejét.
Hetedikben a tanulók 47%-a, nyolcadikban 54%-a
volt budapesti, Nagykanizsától Ungvárig, Mezőtúrtól Léváig számos nagyközségből, rendezett
tanácsú városból és törvényhatósági jogú város-

ból érkeztek diákok. A szülők között magánzó,
kereskedő, földbirtokos, iparos éppúgy volt, mint
hivatalnok. A legtöbb diák azonban kereskedők
gyermeke volt.
Molnár a négyfokozatú értékelési rendszerben kiskunfélegyházi eredményeihez képest
rontott, elégséges eredménnyel, jó magaviselettel fejezte be a gimnáziumot. Molnár Béla
tehetségét tehát nem is annyira a bizonyítványában lehet tetten érni, hanem polgármesteri
tevékenységében, amely nélkül városunk ma
valószínűleg teljesen más képet mutatna.
Brunner Attila

Hirdetés

TAVASZI ÁRMAJÁLIS!
Akciós felújított notebookok:
Asus X541N: Intel N4200, 8 GB mem., 128 GB SSD, webcam,
új akku, Nvidia 810M videokártya, 15,6”-os FHD kijelző
Br. ár: 85.000 Ft
NEC VersaPro VX: Intel Core-i5, 4 GB mem., 120 GB SSD,
DVD-író, 15,6”-os kijelző, 1 év gar.
Br. ár: 67.990 Ft
Lenovo Thinkpad L530: Intel Core-i5, 8 GB mem., 500 GB
HDD, DVD-író, 15,6”-os kijelző, 1 év gar.
Br. ár: 71.990 Ft

Kedvezményes SSD áraink,
ingyenes beszereléssel!
128 GB-os SSD 3 év garanciával:
Br. ár: 8.990 Ft-tól!
240 GB-os SSD 3 év garanciával:
Br. ár: 14.690 Ft-tól!
512 GB-os Silicon Power SSD 3 év garanciával: Br. ár: 23.490 Ft!

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Cseh Milán (anyja neve: Kiss
Judit), Magony Janka és Magony Hanna
(Fazekas Andrea), Paluch Milán (Mihály
Judit Sára), Szűcs Mátyás Imre (Kerekes
Réka Julianna)
Meghaltak: Seres László (1946), Cseh
Imre (1951), Fekete István (1952), Csenki
Mihály (1948), Tóth József (1936), KeseKIADJA
A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT.
Felelős kiadó:
Tajola-Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség
és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 1.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

rű Béla Ferenc (1960), Kiss Antalné Pászti
Irén (1931), Ficsór Józsefné Görög Mária
(1930), Lajos Veronika (1937) – Kiskunfélegyháza, Szokolai Imre Károlyné Lévai
Erzsébet (1934), Ludányi Péter Pálné Berta
Erzsébet Viktória (1940), Juhász Sándorné
Bodon Mária Ilona (1929) – Kecskemét,
Tóth Ferencné Petró Erzsébet (1925) – Fülöpjakab, Madócs József (1952) – Monor
Házasságot kötöttek: Kurai Petronella –
Kócsó Gábor
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

