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az új görpályát a félegyházi fiatalok

Csányi József polgármester
április 28-án, közösségi oldalán
jelentette be a hírt: megkapták
az összes engedélyt, így a fiatalok hivatalosan is használatba
vehetik a volt Vasas-pálya területén épített freestyle BMX és
rollerpályát. A félegyházi Ficsór

Kornél kétszeres magyar bajnok
és csapata bevonásával tervezett
létesítmény kuriózumnak számít
a megyében. A minden igényt kielégítő, profi kialakítást pályázati
forrás és önkormányzati önerő
tette lehetővé 45,5 millió forint
összértékben.

Az ügyességi elemekkel felszerelt pályát nagy örömmel vették
birtokba a sportolók április 30-án,
amit az egészen fiatal gyerekektől kezdve a tinédzsereken át a
huszonévesekig mindenki kipróbálhatott. A kisebbek családjukkal,
a nagyobbak baráti társasággal
érkeztek. A rollereseknek, gördeszkásoknak, görkorisoknak és
triálosoknak az időjárás is kedvezett, hiszen szikrázó napsütésben
gyakorolhattak egész nap.
– Nagyon vártam már, hogy elkészüljön a pálya, és örülök, hogy

az elsők között próbálhatom ki.
Jómagam is részt vettem a kialakítást célzó aláírásgyűjtésben,
hiszen nagy szükség volt már Félegyházán is egy ilyen helyszínre.
Eddig más településekre kellett
elutaznunk ahhoz, hogy gyakorolni
tudjunk. Annak kimondottan örülök, hogy ingyenesen használhatjuk, mivel sok más helyen fizetni
kell – fogalmazott Héjja András,
aki kiskora óta görkorcsolyázik.
Hozzátette: barátaival napi szinten korizik, így a pályát is sokszor
használják majd.

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

Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Gajzer Erzsébet

Bringásokkal, deszkásokkal, korisokkal és rolleresekkel telt meg
április 30-án, szombaton a volt Vasas-pálya. A fiatalok nagy örömmel vették birtokba a megyében is kuriózumnak számító freestlye BMX és rollerpályát, amely a városvezetés és a félegyházi
fiatalok összefogásának eredményeként épült. A fejlesztések
folytatódnak, jövőre ugyanis teljesen megújul az egész terület.

Folytatás az 1. oldalról!
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Sőt, kutyájával is kijár a jövőben, hiszen a további fejlesztések
során kutyás ügyességi pályát is
kialakítanak majd a területen.
– 12 éve vártam már egy ilyen
professzionális pályára, így nagy
öröm számomra, hogy végre elkészült, és nem kell Szankra, vagy
Bugacra átjárni, gyakorolni. Az ismeretségi körömből többen is abbahagyták a BMX-ezést, mert nem
tudtak hol gyakorolni. Az elvárásaimnak teljes mértékben megfelel az
építmény, számos elem van, amin
gyakorolni tudunk, vagy akár versenyezni is. Jó látni, hogy ilyen sok
fiatal eljött kipróbálni, a jövőben
biztosan, hogy heti rendszerességgel mi is kijárunk majd – mondta el
portálunknak Szűcs-Szabó István,
aki barátnőjével érkezett a helyszínre. – Alkalmas arra, hogy a legkülönfélébb trükköket gyakoroljuk,
például a kormány- és vázforgatást,
a korláton csúszást, a manuálozást,
a 180 és a 360 fokos forgásokat,
vagy a nyusziugráshoz hasonlító
„bunny” trükköt – egészítette ki
párja szavait Szálas Jessica, a
Móra Ferenc Gimnázium tanulója.

A beruházás több mint
40 millió forintból
valósult meg
Mint ahogy korábban megírtuk, a
város extrém sportolói korábban
a Petőfi-lakótelepen tudtak gyakorolni, ahol néhány monolit tömb
állt rendelkezésükre. Amikor ennek helyén sportpark épült, a bmxesek, rolleresek és gördeszkások,
a belvárosba tették át székhelyüket. Csakhogy a Zöld város pályázatnak köszönhetően megújult
környezet védelmében ez nem maradhatott így. Ezt követően keresték fel a fiatalok képviselői a polgármestert és a jegyzőt, és kértek
segítséget egy kompromisszumos,
valamennyi érintett fél számára elfogadható megoldáshoz. A városvezetés rugalmas hozzáállásának
köszönhetően született meg az a
megállapodás, hogy egy nyertes
pályázat esetén az önerőt Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
magára vállalja.
Az Országos Bringapark Prog-
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ram 2021 kiírásán 14,5 millió forintot nyert a városvezetés és a
fiatalok összefogásában készült
pályázat. A 30 millió forint költségvetésű projekt fennmaradó
részét, azaz 15,5 millió forintot
az önkormányzat fedezte. A támogatási szerződés aláírásakor
azonban felülvizsgálták a projekt
költségvetését és kiderült, hogy az
építőipari áremelkedés miatt a korábbi mintegy 45,5 millió forintra
emelkedett a megvalósítás forrásigénye. A képviselő-testület 2021.
augusztusi ülésén határozott úgy,
hogy a hiányzó összeget vállalja és
további 15 millió 470 ezer forinttal
egészíti ki a pályázati forrást.

Jövőre további
fejlesztések várhatóak
A Vasas-pálya további meglepetéseket is tartogat az extrém sport
szerelmeseinek, jövőre ugyanis
rengeteg új elem épül itt és a környezet is teljesen megújul. A „Vasas-pálya újjászületik” nevet viselő
projekt 600 millió forint támogatást
nyert TOP Plusz forrásból, amely-

ből egy új szabadidőpark kialakításának előkészületei is elindulhatnak. A tervek szerint egy ligetes,
növényekkel beültetett park épül,
játszótérrel és a felnőttek számára
is elérhető szabadidős sporteszközökkel. A projektnek köszönhetően
egy kombinált sportpálya is épül a
kosárlabda és a foci híveinek. Mászófalakat, KRESZ-parkot, futópályát és elkerített kutyás ügyességi
pályát is kialakítanak. A vizesblokkok telefonos applikációval működnek majd, így vandálbiztosak
lesznek. A biztonságot belső közvilágítás és kamerarendszer szolgálja, a téli élményeket pedig egy
szánkódomb teszi teljessé.
Május 13-án, pénteken 16 órakor rendezik meg a volt Vasas-pálya területén (Liget utca 11.) a
BMX freestyle pálya ünnepélyes átadóját. Csányi József polgármester köszöntőjét követően Ficsór
Kornél kétszeres BMX freestyle
magyar bajnok és a Crazy Action
Team tart bemutatót. Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel
várnak a szervezők!
G. E.

A Molnártelepi összekötő út
fejlesztéséről is tárgyalt
a képviselő-testület

Április 28-án, csütörtökön tartotta soron következő ülését a
félegyházi képviselő-testület, amikor 18 napirendi pontot vitattak meg a városatyák.
Határozat született egyebek mellett a Települési önkormányzatok
rendkívüli támogatása elnevezésű
pályázat benyújtása tárgyában,
a 2021-ben végrehajtott belső
ellenőrzésekről készült éves öszszefoglaló ellenőrzés jelentés
elfogadásáról, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények múlt évi tevékenységéről.
A Molnártelepi összekötő út fejlesztéséhez kapcsolódó közműkiváltásról született előterjesztés

szerint az önkormányzat egyik
fő fejlesztési feladata továbbra
is, hogy a Molnártelepi összekötő út közlekedési problémáival
foglalkozzon, hiszen a jelenlegi
helyzet nem tartható, feltétlenül
beavatkozást igényel. Az út jelenlegi műszaki állapota, áteresztő
képessége nem alkalmas a jelentős teher- és személygépkocsi,
valamint a gyalogos és kerékpáros forgalom lebonyolítására. Az
alapvető problémát a meglévő

4728/2 hrsz.-ú közút szélessége, leromlott állapota, valamint
a rendelkezésre álló szelvény
szélessége okozza, hiszen az út
jelenlegi adottságok miatt nem
bővíthető.
A megnövekedett forgalomra
alkalmas út kialakítására az a
lehetőség nyílik, hogy a Magyar
Állam tulajdonában és a Magyar
Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében lévő egyes ingatlanok az
önkormányzat ingyenes tulajdonába kerüljenek. Az ügylet végrehajtása folyamatban van az érintettek bevonásával, ami azonban
hosszadalmas folyamat.

A fejlesztés TOP Plusz pályázati forrás igénybevételével valósulhat meg, a projekt tervezett
költsége 1,2 milliárd forint nagyságrendű. A pontos projektméretet és műszaki tartalmat (Izsáki
út – Majsai út közötti teljes szakasz, illetve Izsáki út és Molnártelepi bekötőút közötti szakasz)
a tervezést követő döntés során
határozzák meg. A képviselő-testület most a tervezési munkák
elvégzéséhez és a távközlési kábel kiváltásához szükséges forrás
biztosításáról döntött a 2022. évi
költségvetési rendelet általános
tartalék terhére.
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Május 16-ától ismét megnyitja kapuit a járóbetegek előtt a
kiskunfélegyházi városi kórház
balneológiai gyógyfürdő részlege – jelentette be dr. Körtvélyessy András főigazgató-helyettes. Azonban – tette hozzá
– a járványhelyzetre tekintettel
egyelőre kizárólag szakorvos
által felírt balneológiai kezelések formájában vehető igénybe a fürdő, szabadidős célból
még nem tudják fogadni a
lakosságot.
A főigazgató-helyettestől megtudtuk azt is, hogy a fürdőnyitással párhuzamosan az összes
rehabilitációs osztály visszaáll a
járvány előtti kapacitásra. Így ismét 110 ágyon (90 mozgásszervi és 20 kardiológiai) fogadják a
fekvőbetegeket.
A fizikoterápiás rész is visszatér
június 1-jétől a régi gyakorlathoz.
Ami pedig a járóbeteg-szakrendeléseket illeti, továbbra is folyamatosan működnek.
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Újra fogad betegeket a gyógyfürdő
a városi kórházban
Majális a
Parkerdőben
A Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar
dallamai vezették fel az idei majálist, amit
két év kihagyás után újra együtt ünnepelhettek a félegyháziak. Csányi József polgármester köszöntötte az összegyűlteket,
majd sokszínű programok várták az érdeklődő gyermekeket és felnőtteket a Parkerdőben. Voltak kulturális és sportesemények, táncház, este pedig Dj Dominique és
a Dolly Plusssz zenekar koncertje zárta a
mulatságot.

Kollár László kilép a Veled a
Megváltozott
Városunkért Egyesület frakciójából munkaÁprilis 21-én ülésezett a Jobbik Kiskunfélegyházi
Szervezete, ahol a megtartott taggyűlésén az
alábbi döntéseket hozta.
1. Mind a helyhatósági, mind az országgyűlési választások eredménye rámutatott, hogy a választókörzetben
az ellenzéki összefogás eredménytelen volt. Ennek tanulságaként a további együttműködést a jelenlegi szinten nem kívánja fenntartani a választókörzeten belül.
2. A Jobbik, mint az egyesület egyik alapítója a Veled
a Városunkért Egyesületből kilép és a továbbiakban önállóan dolgozik tovább a tényleges nemzeti értékek és
érdekek mentén.
3. Kollár László – mint a Jobbik részéről az egyesület színeiben mandátumhoz jutott képviselő – kilép a
Veled a Városunkért Egyesület frakciójából és önállóan
végzi tovább képviselői munkáját.
A munkát tovább folytatjuk nemzetünk és hazánk,
ezen belül Kiskunfélegyháza és térsége érdekében.

képességű
munkatársakat
keresnek
Nyílt napot tart a Főnix MMK Nonprofit
és Közhasznú Kft. kiskunfélegyházi
üzemében május 20-án, pénteken
9-től 12 óráig a Szegedi út 66. szám
alatt, a Kunplast Karsai Zrt. telephelyén. Várják a megváltozott munkaképességű érdeklődőket képességeikhez és egészségi állapotukhoz mért
feladatra!
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Zöldülő közterületi
átépítések

Előző lapszámunkban számba vettük a Kiskunfélegyházán már zajló, vagy hamarosan elinduló beruházásokkal kapcsolatos műszaki
paramétereket és a lakosságot érintő praktikus tudnivalókat. Ezúttal és a következő alkalommal ezeknek a zöldfelület-fejlesztési
oldalát tekintjük végig Nagy Ágnes városi főkertész segítségével.
– A települések fejlődésével párhuzamosan a városközpontok egyre
intenzívebb igénybevételnek vannak
kitéve, így nemcsak terjeszkednek,
de mind összetettebb infrastruktúrát igényelnek. A növekvő gépjárműforgalom mellett a kerékpáros
és gyalogos közlekedés, az üzletek
ellátása, a városi rendezvények
és az idegenforgalom is fokozódó
elvárásokat támaszt a településközponttal szemben. Az egyre több
burkolat között szűkül a növények
élettere, és ez újfajta kihívások elé
állítja a várost üzemeltetőt is. Egyre komplexebb összefüggésekben,
kreatívabban gondolkodva, egyre
többekkel összefogva kell a megoldásokat keresni – foglalja össze az
uralkodó tendenciákat a főkertész,
hozzátéve: a településeken egyre
nagyobb jelentősége van a fáknak,
ugyanis ez az egyetlen olyan élő
növényi tömeg, amely kompenzálni
képes bizonyos városi ártalmakat.
Nekik köszönhető a párás, friss levegő, a hűs árnyék, a nyári szellő, a
nyugtató zöld szín, a levelek susogása, a madarak csiripelése és még
sok más kellemes életérzés.
Nagy Ágnestől megtudtuk, hogy

a napokban megkezdett, vagy a
közeljövőben induló városközponti
közterület-átépítések mindegyike
tartalmaz több-kevesebb zöldfelületi fejlesztést: faültetést, cserje- és
virágágy-telepítést,
öntözőhálózat-kiépítést. Néhány helyszínen a
burkolati rendek kialakítása miatt
fák kivágása is szükségessé vált, de
ezek mindegyike beteg, kiöregedett,
már erősen csonka koronájú volt.
– Milyen növénytelepítésre
számíthatunk a Pázmány utcai
beruházás kapcsán?
– A Pázmány utca átépítése a
burkolatok tekintetében is kihívás
a szűkös közterület-szélesség és
a sok földalatti közmű, valamint
föld feletti kábel és vezeték miatt.
Éppen ezért a növénytelepítés a
nagyfokú alkalmazkodás jegyében történik. A tervek szerint kisebb-nagyobb zöldfelületi kazettában várhatóan 20 darab lombos fát
és mintegy 1700 cserjét és örökzöldet telepítünk.
A Pázmány utcához csatlakozóan épülő nagy központi parkoló – a
nagyposta épülete mellett kibontott két telek helyén – közlekedési
kapcsolatot fog nyújtani az Oskola

utca és az 5-ös főút között. Ebben
a parkolóban – hasonlóan a városképes parkolóhoz – ivókút és
kis pihenőhely épül, amit mintegy
20 darab örökzöld és lombos fa,
valamint 2700 cserje és évelő telepítése tesz majd változatossá. A
határoló kerítések kúszócserjével
lesznek befuttatva, lágyítva ezzel a
térfalak esetlegességét.
A növényfuttatás lehetőségével
egyébként már máshol is élt a város. A főtér néhány leromlott állapotú fája mellett már kapaszkodik
5 darab japán lilaakác. Mi pedig
abban bízunk, hogy befutják azokat, és a közelükben meg tudnak
erősödni a pótlására telepített fák.
Mind a Pázmány utca, mind a
parkoló zöldfelületeihez öntözőrendszer készül, ami a Zöld város
projekthez épült központi öntözőhálózatról kap megtáplálást, és onnan
történik a vezérlése is. A két öntözőrendszer a zeneiskola előtti parkon
keresztül csatlakozik egymáshoz,
így ennek a parknak az öntözése is
a nagyhálózatra lesz csatlakoztatva.
A tervek szerint később, az Oskola
utca burkolatainak és zöldfelületeinek felújítása során, az utca városközponti szakaszának öntözését is
ez a rendszer látná majd el.
– Mi a helyzet a városközpont
nyugati oldalán?
– Már megkezdődtek a munkák
a Korona utcában is. Itt platánfák,

Használt mobilokat gyűjt a könyvtár
Dobd be hozzánk a régi mobilod!
– ezzel a jelmondattal gyűjti a
használaton kívüli mobiltelefonokat a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár. Az ezekből
kinyert fémek felhasználásával
kevesebb nyersanyag kitermelésére van szükség, így a környezetvédelem jegyében támogathatjuk

a gorillapopulációk élőhelyének
megóvását is.
A félegyházi könyvtár is csatlakozott a Passzold vissza, Tesó!
kampányhoz, amelyet a Jane
Goodall Intézet szervez. A kampány célja, hogy összegyűjtsék
a háztartásokban használt, de
már használaton kívüli mobilte-

lefonokat. Ezeket a készülékeket
az emberek elpakolgatják különböző rejtett zugokba, ahol aztán
évekig lapulnak, amíg egyszer
csak kidobásra kerülnek. Nem is
sejtve micsoda kincs rejlik benne.
A mobiltelefonok előállításához
szükséges koltánércet Afrikában,
veszélyeztetett fajok – gorillák és

néhány törökmogyoró fa, valamint
piros virágú galagonyafa található.
Az utóbbiak már nagyon leromlott
állapotúak, kivágásuk után 6 darab
új, várostűrő fát telepítünk. Velük
együtt valamennyi fa körül cserjék
és évelők lesznek ültetve. A kisebb
zöldfelületek okán itt a közüzemi
vízhálózatról épül ki kerti csapos
vízvételi lehetőség.
Tavaly készült el a Mártírok útja
városközponti szakaszának közterület-rendezése, az idén pedig
a vele párhuzamos, és a Fekete
Pál-szobor körüli kis parkkal hozzá kapcsolódó Deák Ferenc utca
városbelső felé eső szakasza újul
meg. Itt 4-6 agyoncsonkolt japánakác és kiöregedett tujabokor kivágását követően 16 darab lombos
és örökzöld fát telepítenek. Ezekhez már öntözés nem épül ki, a fák
megkapaszkodásáig, illetve a később szükségessé váló esetekben
tartályból lesznek öntözve.
– Milyen állapotban vannak
ezeken a területeken a meglévő
és megmaradó fák?
– Valamennyi beruházás által
érintett területen a megmaradó
fák egészségügyi, tisztító, vagy
szükség szerint alakító metszését
a városi zöldfelületek fenntartását
végző cég végzi el. A tervek szerint
keleti és déli ostorfákat, mezei juharokat, perzsafákat, ciprusokat
és cédrusfákat, páfrányfenyőket,
kislevelű hársat és díszalmafákat
telepítünk, ez azonban az éppen
időszerű faiskolai kínálat miatt
módosulhat még. Fontos, hogy
végül valamennyi szerves részévé
tudjon válni a maga helyén a városközpont zöldfelületi rendszerének.
A városi fák – sajnos a burkolattal körülvettek kiemelten
– kedvezőtlen környezeti adottságaik miatt lényegesen rövidebb
életűek, mint a természetesebb
környezetben élő társaik. Az új
fatelepítésekkel és gondozásukkal
szeretnénk azonban esélyt adni
néhányuknak, hogy további generációk számára is nyújtsanak kellemes és szép látványt, kedvezőbb
városi környezetet.
csimpánzok – élőhelyén bányásszák, felemésztve erdeiket. Ezt a
folyamatot szeretnék megfékezni, így a használaton kívüli mobilokat újrahasznosítás céljából
összegyűjtik.
A könyvtár munkatársai arra
kérnek mindenkit, hogy nézzen
körül otthon, keresse elő a régi
mobilokat, és dobja be a könyvtár
bejáratánál, a ruhatár mellett elhelyezett dobozba.
G. E.
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Tavaszi zsongás
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Vadvirágok a Kossuth utcán

Május hetedikén délelőtt rendezték meg az immár hagyománnyá
vált Tavaszi virágünnepet a Petőfi-téren. A rendezvény olyannyira
kinőtte magát, hogy a látogatók nemcsak a virágok színes kavalkádjában gyönyörködhettek, hanem számos kulturális programon is részt vehettek, amelyeket Kiskunfélegyháza közösségei,
egyesületei mutattak be.

A műsorokat megelőzően Kovács Gyula, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tagja mondott köszöntőt. Őt követték a
zenés-táncos előadások, amelyeket a Kiskunfélegyházi Mazsorett
Együttesnek, a Félegyházi Népdalkörnek, a Citera Duónak, a Barátság Énekkarnak és a SILVER STEP
Táncstúdió növendékeinek köszönhettünk. Mindezek mellett az irodalom szerelmesei a Petőfi Klub
programsorozat keretében Petőfi
Sándor költeményeket hallgathattak meg. A művészetek kedvelői
kikapcsolódhattak a Holló László
Képzőművész Kör szabadtéri alkotóműhelyében, illetve megtekint-

hették a Wesel Hugó fotókör alkalmi kiállítását a Hattyúház árkádja
alatt.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület 12. alkalommal hirdeti meg a Virágos
Félegyházáért városszépítő felhívását. A jelentkezési lapokat a
városi könyvtárban, a művelődési
központban, illetve a Tourinform
irodában lehet leadni május 31éig. A nyomtatvány letölthető a
www.kiskunfelegyhaza.hu
vagy
a www.psvk.hu honlapról, illetve
beszerezhető a fentebb felsorolt
intézményekben.

Tarjányi Lili

A Kossuth utca végén még a napokban is tömegesen nyíltak
a csodás színekben pompázó nemes tulipánok. Érdemes róluk
tudni, hogy számos vadon élő fajuk létezik. Ezek a többnyire
apró – 10-20 cm magas –, rendkívül finom megjelenésű, általában fehéres, rózsaszínes és sárgás árnyalatokban pompázó
kis „hercegnők” a napos-félárnyékos laza talajú gyepekben
élnek, sokáig egy helyben maradva, kisebb-nagyobb laza virágmezőket képezve.
A vadfajok nemesítésével soksok lépésben létrehozott nemes
tulipánok – a kertészeti változatok – velük ellentétben nagyobb
virággal, nagyobb levélzettel, ezáltal magasabb, robusztusabb termettel rendelkeznek, egyenként is
nagyon mutatósak, dekoratívak,
de elvesztették szapora természetüket. Nem tarthatók sokáig egy
helyben, mert a hagymák pusztulásával egyre gyérülnek. Mivel az ilyen virágágyak hagymáit
rendszeresen cserélni kell, ezért
Kiskunfélegyházán többféle, jel-

Körkérdés – Ki a virágot szereti…
Mit jelentenek Önnek a virágok, a kertészkedés? Erről kérdeztük a virágünnep
látogatóit.
Mészár Jánosné (73):
– Mára már
nyugdíjas
házban lakom.
Ott
csak
egy
zsebkendőnyi
kert
van. De örömmel emlékszem
vissza arra az időre, mikor annak
idején kint laktunk tanyán, ahol
több, mint 50 ezer árvácskát neveltünk. Ezeket a Felsőtemetőbe

vittünk Mindenszentekkor. A termesztést, szaporítást magról végeztük és szeretettel gondoztuk
őket. Ezen felül egynyári és kétnyári növényeket egyaránt neveltünk. Számomra szép emléket
idéznek mind a virágok, mind a
kertészkedés.
Feketéné
Rácz Mónika
(37): – Nekem a virágok egyet jelentenek
a
kikapcsolódással és a
megélhetéssel. Főállásban én ápolónőként, a
férjem termelőként tevékenyke-

dik. Ő állítja elő a magokat és ő is
szaporítja le. Én segédkezem a
növények ápolásában. Több mint
7 ezer növényről gondoskodunk
mintegy 3000 négyzetméteren,
nap mint nap. Ami a rohanó hétköznapokban inkább feltöltődés,
mintsem munka.
F e k e t e
Anna (12): –
Óvodás korom óta szaporítom
a
varjúhájakat
és kőrózsákat. Ezen felül bepillantást nyerek a mindennapokban a
szüleim munkájába is. Számomra

lemzően vadon is élő, vagy a nemesítéskor a vad tulajdonságokat
jobban megőrző virághagymákból
vegyes virágágyat alakítottunk ki
néhány tulipánágy helyén. Ezekbe
ültettünk többek között: többszínű
krókuszt, többféle kék és fehér
virágú fürtös gyöngyikét, különböző, úgynevezett botanikai tulipánokat, fehér-piros csíkos, vagy
éppen sárga-rózsaszín vad tulipánokat, sárga erdei tulipánt és
sokféle apró, de sok virágú, a vad
virágok habitusát mutató nárciszt.
 Nagy Ágnes, városi főkertész

ez az iskola utáni tevékenység,
afféle hobbi. Elképzeléseim szerint
dísznövény-szaporítóként
szeretnék továbbtanulni, majd
ebben
az
ágazatban
elhelyezkedni.
Peres Péter
(42):– A párom a növények szerelmese. Ezért
lassan
úgy
néz ki a kertünk,
mint
egy arborétum. Személy szerint a kertészkedésből maximum az ágyáskészítéssel és a fűnyírással veszem ki a
részem. Ugyanakkor nyugtatóan
hat rám a kertben eltöltött idő. Ez
nálunk amolyan „családépítő
tréning”.
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Bemutatkoztak a művészeti iskola növendékei

Szavak és képek címmel kiállítás nyílt a Kiskunfélegyházi Balázs
Árpád Alapfokú Művészeti Iskola fotó-videó, grafika és kerámia
szakos növendékeinek munkáiból május 5-én, a Móra Ferenc
Művelődési Központban.
A kiállítást Kis-Fekete Vilmos, az
intézmény igazgatója nyitotta meg,
aki elmondta, hogy a kiskunfélegyházi intézményrendszerű zeneoktatás több mint 50 évre nyúlik vis�sza, nagyjából egy évtizede pedig
megjelentek a társművészetek az
iskola oktatási palettáján. Ilyen a
képzőművészet is, amelynek ez évi
gyümölcseit mától mindenki szemügyre veheti a kiállításon.
A kerámia és grafika tanszakon
Mucsi Mercédesznek, a fotó-videó tanszakon Kőházi Gergőnek
köszönte meg egész éves munkáját az igazgató. Kis-Fekete Vilmos elmondta, hogy az iskolában
az alapozás a legfontosabb, hogy
megismerkedjenek a növendékek
az alapvető vizuális ábrázolási
technikákkal. Ezekre a technikákra

aztán tovább lehet építeni, lehetővé téve a későbbiekben, hogy saját gondolataikat irányítás nélkül
kézzel foghatóvá vagy szemmel
láthatóvá tegyék, olyan módon,
ahogyan csak ők és az ő személyiségük érzékel a világból.
Hozzátette: külön öröm számára, hogy a képzőművészet-tanszakon nem kizárólag gyermekek, hanem felnőtt növendék is jelen van,
így fordulhat elő, hogy a nagymama és az unoka is ugyanazt az órát
látogatja. A művészet és a vele
való foglalkozás abszolút kortalan
– ezt bizonyítja ez a történet is.
A megnyitón rövid műsorral
közreműködtek az iskola vonós és
színjátékszakos növendékei, felkészítő tanáraik Szeriné Bíró Ágnes és Répa Mónika.
Z. A.
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In memoriam
Kovács Imréné (1943-2022)
könyvtáros
Május 9-én vettünk végső búcsút Kovács Imréné könyvtáros
kollégától.
Mezőtúron született, 1961ben az ottani városi könyvtárban
kezdte pályafutását. Könyvtárosi szaktanfolyamot és főiskolai
végzettséget szerzett.
Katonatiszt férjével Kiskunfél
egyházára költöztek és 1974-től
dolgozott a kiskunfélegyházi városi könyvtárban, nyugdíjba vonulásáig, 1998-ig.
Mintegy negyed századot töltött el a Hattyúházban, s végezte
a hálózati – módszertani könyvtáros feladatait. Nagy szakmai
tapasztalattal látta el munkáját
a város kül-, és belterületén
működő
könyvkölcsönzőknél
és fiókkönyvtáraknál, valamint
a városkörnyéki községek könyvtárainál. Feladata volt a könyvtárak
szervezeti és működési
feltételeinek
szakmai
ellenőrzése,
gyakorlati
segítségnyújtás.
Luczó József gépkocsivezetővel szervezte a
város és térsége könyvkölcsönzőinek könyvcseréjét, kapcsolatot tartott a községi tanácsok
vezetőivel.
Közreműködött
a
Platán és a Darvas iskola
fiókkönyvtárainak
létrehozásában,
működtetésében.
Munkájában
kiemelten fontosnak tartotta a
tanulóifjúság
olvasóvá
nevelését, könyvtárhasz-

Egészségnap és tüdőszűrés
A két ingyenes rendezvény a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat, az Egészséges Félegyházáért Egyesület és az Egészségfejlesztési Iroda közös szervezésében valósul meg május 20-án,
pénteken 10 és 15 óra között a városi sportcsarnok aulájában
és parkolójában.
Állapotfelmérések:
–
vérnyomás-,
vércukor-,
testzsír-, testtömegindex-mérés,
– látásélesség-vizsgálat (közellátás, távollátás, színlátás,
térlátás)

Prevenciós programok:
–
újraélesztés
gyakorlása
AMBU-babán,
– emlő és here önvizsgálat elsajátítása demonstrációs eszközök
segítségével,

– helyes fogápolás bemutatása
demonstrációs eszközön,
– a szerhasználat észlelést torzító hatásainak szemléltetése szimulációs eszközökkel: drogos és
részegszemüvegek kipróbálása,
– életmódváltásra ösztönző tájékoztató anyagok és receptek dietetikusi ajánlással
Ugyanezen a napon ingyenes
tüdőszűrés is lesz a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat szűrőbuszán 10

nálati vetélkedőket, több mint 40
író-olvasó találkozót szervezett
számukra. Pályájának utolsó
öt évében gyermekkönyvtárosként dolgozott, nagy szeretettel,
szakmai hozzáértéssel látta el
feladatait.
Mindig lelkesedett, kezdeményezett, aktívan részt vett a
könyvtár életében.
Szerette a természetet, szívesen kirándult. Szabadidejét olvasással, kertészkedéssel töltötte.
Munkáját 1998-ban városunk
Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért-díjjal ismerte el.
Búcsúzunk szeretett kollégánktól. Emlékét megőrizzük!
Kállainé Vereb Mária
ny. könyvtárigazgató
és munkatársai

és 12, valamint 13 és 15 óra között a sportcsarnok parkolójában.
Fontos! A tüdőszűréshez személyi igazolvány, lakcímkártya
TAJ-kártya és maszk szükséges.
Kérik, hogy aki rendszeresen jár
tüdőgondozóba, illetve egy éven
belül volt tüdőszűrésen, ne menjen el erre a vizsgálatra.
A leletek az EESZT-ből (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) lesznek elérhetőek.
A program a TOP–5.2.1.–15–
BK1–2016–0002 azonosítószámú
Új Csillag születik című pályázat
keretében valósul meg.
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Aradi képzőművészek tárlata
nyílt a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban április 28-án,
csütörtökön. Az ünnepélyes
megnyitón Abonyi Szilvia, a
könyvtár igazgatója köszöntötte a megjelenteket, az
aradi vendégeket, a Kölcsey
Egyesület tagjait, Fekete Károly alelnököt, valamint az
alkotókat, Simó Margitot,
Siska-Szabó Hajnalkát és
Steinhübel Zoltánt. Városunk
megjelent képviselőit: Balla
László alpolgármestert, Rosta Ferenc kultúráért felelős
alpolgármestert és dr. Ónodi
Izabella képviselő asszonyt,
Kiskunfélegyháza díszpolgárait: Laczkóné dr. Szabó Klárát és Juhász Istvánt, Kállainé Vereb Máriát, a könyvtár
nyugalmazott igazgatóját és a
Holló László Képzőművész Kör
jelenlévő képviselőit.
Rosta Ferenc kultúráért felelős alpolgármester beszédében visszaemlékezett 2021 szeptemberére,
amikor alpolgármester társával
ott állhattak Aradon, és üdvözölhették a helyi művészetkedvelő közönséget a félegyházi alkotók bemutatkozó kiállításán. Ma pedig
egy hasonló tárlaton köszönthetik
az aradi barátokat. Örömmel emlékeztetett mindenkit, hogy a két
település kulturális kapcsolatának egy újabb fejezete ez a tárlat.
Annak a kapcsolatnak, ami egy
spontán, a polgárok és település-

Aradi képzőművészek tárlata

lakók kapcsolatából, barátságából
fejlődött és fejlődik egyre erőteljesebbé. Sok kiskunfélegyházi járt az
elmúlt években Aradon és a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa
is több alkalommal vett részt ott
hangversenyen, amely utazások
során mindenki megtapasztalhatta
az ottani magyarok szeretetteljes
fogadtatását. Tavaly Kolozsvári
Sándor, Kis Virág és Hermkens
Edit alkotásai képviselték városunkat Aradon, ahol művészeinket

Solti Károlyra emlékeztek
Solti Károly dalénekesre, Kiskunfélegyháza díszpolgárára emlékeztek április 27-én szülőházánál, a Petőfi Sándor utca 9. szám
alatt. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület és a Móra Ferenc Művelődési Központ nevében a megjelenteket Kovács-Csonka Szilvia, ez utóbbi
intézmény igazgatója köszöntötte.
Kapus Béláné, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület elnöke
beszédében Solti Károlyt a magyar nótaéneklés koronázatlan
királyának nevezte, aki a magyar dal, a magyar nóta utazó
nagykövete volt, mintegy kapocs
az itthoni és a világon szétszóródott magyarság között. Megemlékezésében megidézte életének első évtizedeit, művésszé
érésének kezdeteit, félegyházi
kapcsolatait.
Németh Károly, a Régi Rajkók Népi Koncert Zenekar Egyesületének menedzsere, énekese
is részt vett a megemlékezésen,
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Solti Károly tollából született nótákra hívta fel a figyelmet, néhány
dal keletkezési körülményeit is
ismertette. A művészről megtudtuk, hogy körülbelül 2500 nótát
tudott kívülről, amelyekkel szinte
az egész világot bejárta.
A beszédek után elhelyezték
az emlékezés virágait, majd egykori Solti Károly nótákat énekelt
Németh Károly, aki a műsor végén szívélyesen invitálta a megjelenteket a pénteki Solti Károly
emlékestre a Móra Ferenc Művelődési Központba. Az énekest
Horváth Zoltán prímás kísérte
hegedűn.

nagy érdeklődéssel és szeretettel
fogadták.
Végezetül az alpolgármester
megköszönte határon túli vendégeinknek, hogy elhozták művészeti
anyagukat Kiskunfélegyházára és
bemutatkoznak Holló László és
Szántó Piroska városában.
Fekete Károly, az aradi Kölcsey
Egyesület alelnöke beszédében
részletesen ismertette Arad történelmi múltját, majd kulturális
fejlődését és művészeti életét. Be-

mutatta a Kölcsey Egyesület megalakulásának körülményeit és az
egykori, valamint a ma is élő alkotókat. A városunkba érkezett alkotások készítői: Siska-Szabó Hajnalka (akrilfestmények), Steinhübel
Zoltán (kerámiák és merített képek) és Simó Margit (kisgrafikák).
Tárlatuk május 14-éig látogatható.
A megnyitón közreműködött
a Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Egyesületének kamarakórusa, vezényelt Vili Balázs.
Z. A.

8

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2022. május 13.

Zöldnap esőben, de vidáman Búcsú a középiskolától

Április 28-án, csütörtökön reggel
8 órától ismét megrendezték a
végzős középiskolások zöldnapját
a Kossuth utcán. Bár az időjárás
nem volt kegyes az ünneplőkhöz,
az esős idő senkinek nem szegte

kedvét. Volt, aki esőkabátot húzott,
akadt, aki fürdőköpenyt. Ami biztos, hogy a bolondballagók ezúttal
is mosolyt csaltak a járókelők arcára a városházától a vasútállomásig terjedő vonulásuk során.

Idén végre szeretteik jelenlétében
búcsúzhattak el a véndiákok az
alma matertől Kiskunfélegyházán
is. A város középiskoláiban április

29-én, pénteken és 30-án, szombaton tartották a ballagásokat virágok, bölcs szavak, jókívánságok, az
öröm és a búcsú könnyei közepette.
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Megkezdődött az érettségi Kiskunfélegyházán

kávézott Petőfi

Félegyházán járt Petőfi Sándor. S ha már meglátogatta a
várost, amely oly nagy becsben tartja emlékét és munkásságát, megkóstolta a róla elnevezett, arcképét kakaóval tejhabra festő kávét is, az Anno Kávéházban.

643 diák mérettette meg magát Félegyházán május első napjaiban az
írásbeli érettségi vizsgákon. Emeltés középszintű vizsgakövetelmények

mellett magyar nyelv és irodalom,
matematika, történelem tantárgyakból, valamint angol és német nyelvből adtak számot tudásukról.

Diáksikerek

Országos 8. helyezést ért el az
ÁSZÉV Közgazdasági ismeretek verseny döntőjében Csáki
Dóra, a Közgé diákja, 12/B osztályos közgazdaság-ágazatos
tanuló. A kiváló teljesítmény
nemcsak középiskolai siker,
hanem értékes többletpontokat
jelent a felsőoktatási felvételi
eljárásban is.
A „Szakma Sztár” versenyen a
Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikumot

a félegyházi Görög Krisztián
– a Remedy együttes dobosa, a
Közgé 2/14/Lr osztályos tanulója – képviselte.
Görög Krisztián, a logisztikai
technikusok Szakma Kiváló Tanulója Versenyében megyénkből első helyezettként került az
országos döntőbe, s végül Magyarország 8. legjobb logisztikusaként három vizsgatárgyból
is felmentést szerzett a technikusi vizsgára.

KÖNYVTÁRSAROK
Városalapítók heti programok
2000 óta május hónapban jász és
kun őseink előtt tisztelgünk. Azok
előtt, akik a török uralom alatt
elnéptelenedett Félegyháza pusztából 1743-tól várost építettek, és
akik 1745-től vállalták, hogy az I.
Lipót uralkodó által eltörölt korábbi kiváltságaikat pénzért viszszaváltják. Ezt az önmegváltást
nevezzük redempciónak.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár is készül a városalapítók ünnepére. A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület felkérésére tart
előadást a Hattyúházban május
19-én, csütörtökön 17 órakor
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet,
a Bács-Kiskun Megyei Levéltár
Kiskunfélegyházi Részlegének volt
vezetője, a Kiskun Múzeum nyu-

Mint arról korábban már beszámoltunk, itt – a Petőfi Emlékév
tiszteletére – többféle, a költővel
kapcsolatba hozható kávét kreáltak és vettek fel az itallapra. Így
a „tejfölös” – vagyis a forralt tej
fölével fehérített – és a fűszeres
mokkakávét, továbbá egy Petőfi
nevét viselő capuccinót, aminek
sajátossága a tetején álló habra
fahéjból, vagy kakaóból mintázott Petőfi-arckép. A kávékölteményeket Dobos Zsuzsanna
keramikusművész által készített
egyedi csészében szolgálják fel.
Így történt
ez akkor is,
amikor maga
Petőfi Sándor
lépett
be az Anno
Kávéház ajtaján, és helyet foglalva
a róla elnevezett kávét
rendelte. A
Petőfi
200
eseménysorozat
kapcsán
Bánföldi Szilárd
színművész
személyesíti
meg a költőóriást
a
Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat
felkéréségalmazott igazgatója,
a Magyar Tudományos
Akadémia
doktora.
Kutatói érdeklődése
a 18–19. századra és
a szabad kerületekre irányul, kiemelten
a Jászkun kerületre,
valamint Kővár-vidékre. Az esti
rendezvény címe: A székely és a
jászkun szabadság – A népi jogélet helyi törvényei.
Mezősi Ágnes fotóművésznek
május 20-án, pénteken 17 órakor
második alkalommal nyílik kiállítása a bibliotékában. Az Egyensúly

re, hogy – verselve, közösségi
oldalakon posztolva, szelfizve,
rendezvényeken feltűnve… –
kihez-kihez a saját „nyelvén”
szóljon.
A kezdeményezés sikere minden várakozást meghaladó. A
TikTok nevű videómegosztó
közösségi hálózatban például –
amely főleg a tinédzser korosztály körében népszerű – Petőfi
alig két hónapos jelenléte során
már csaknem 15 ezer követőt
szerzett.
T. T.

című tárlat válogatás
az elmúlt 8 és fél év
képeiből. A kiállítást
Kiss Czakó Imre, a
Wesel Hugó Fotókör
vezetője nyitja meg,
amely június 11-éig az
intézmény nyitvatartási idejében tekinthető meg.
Május 21-én, szombaton és 22én, vasárnap a Rocktár előtt is
találkozhatnak a könyvtárosokkal,
akik kézműveskedéssel, olvasókuckóval, valamint használt könyvek vásárával várják az érdeklődő
családokat, gyermekeket.
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A JÖVŐ AGRÁRIUMÁT
ÉPÍTJÜK
KAMARAI VÁLASZTÁS

2022. 05. 20.

TEGYE LE VOKSÁT,
mert közösen erő vagyunk!

nak.hu

NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA
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Petőfi-díjban részesült Tóth Imre Gyuláné

– Sok éven keresztül hatékonyan
tevékenykedett a rendezvények
sikeréért, azok szervezésében –
különösen Kiskunfélegyházán –
megbízhatóan és felelősségteljesen vett részt. Iskolaigazgatóként
vállalta a társasági és elnökségi
tagságot, rendszeresen részt vett
az egyesület programjain, városát,
mint jelentős Petőfi-emlékhelyet,
méltósággal képviselte. Igyekezett jelet hagyni városa tisztelgő
látogatásának, minden alkalommal koszorúzott az aktuális Petőfi-helyszíneken, ezt megtette
határon túli szakmai kirándulásokon is. Követendő példát hagyott
az ifjúságra, igyekezett kellő tartalommal is megtölteni az ifjakat
is érintő programokat. Fontos volt
számára, hogy diákjaiban kellő
tiszteletet és érdeklődést ébres�szen Petőfi iránt, és az iskolában
megerősítse a félegyházi kötődést,
valamint a Petőfi-kultuszt. Mindezek mellett Kiskunfélegyházán
aktív szerepet vállalt és vállal a
Petőfi-emlékőrzésben.
Tóth Imre Gyuláné kérdésünkre
elmondta, hogy szinte az átadás
pillanatában szerzett tudomást
róla, hogy ezt a díjat neki ítélték
oda, nagyon meglepődött és nagyon meghatódott. – Nagy öröm
is ért, hiszen Kiskunfélegyházán
Fekete János bácsi után én kaptam meg ezt az elismerést, amit
alkalmanként és nagyon ritkán
adományoznak.
Tóth Imre Gyuláné Kiskunfélegyházán született, iskoláit is helyben
végezte. Petőfi iránti mélységes
tisztelete már gyermekkorában
megmutatkozott. Visszaemlékezése alapján naponta kétszer a Petőfi-szobor és a Hattyúház előtt
vezetett az útja iskolásként, ami
szintén meghatározó momentum
volt gyermekéveiben. Ahogyan fogalmazott: Petőfiről mindig szó
volt környezetében.
Kezdetektől pedagógusnak készült. Az élet úgy hozta, hogy ott
lehetett később pedagógus, ahol a
nagy előd, dr. Mezősi Károly igaz-

Fotó: Mezőberény önkormányzata

Petőfi-díjban részesült Tóth
Imre Gyuláné, az Országos Petőfi Sándor Társaság elnökségi
tagja, április 23-án. A rangos
díjat Mezőberényben, a Petőfi
Emlékhelyek Nemzetközi Találkozóján vehette át az egyesületben kifejtett aktív és kreatív
munkájának elismeréseként
Kispálné dr. Lucza Ilonától, a
társaság ügyvezető elnökétől,
aki kifejtette:

gató, Petőfi-kutató is évtizedeken
át dolgozott, és ahol édesapja is
végzett. 1975-ben tanárként, majd
17 év után, további 20 évig igazgatóként vett részt a Petőfi Sándor
Gépészeti Szakközépiskola, a mai
Kiskunfélegyházi Szent Benedek
PG Két Tanítási Nyelvű Technikum
és Kollégium életében. Az iskola
a Petőfi-hagyományok ápolásában mindig is kimagasló szerepet
vállalt.
A nyugalmazott igazgató hozzátette, hogy az intézményben a
hagyománytisztelet, a Petőfi-tisztelet ma is nagyon magas fokú és
példaértékű. Ez az iskola kapuján
belépve kézzelfogható. Számos
rendezvény, közösségi esemény
segíti és segített egykoron is a diákoknak közelebb kerülni a névadóhoz. Ilyen volt a Petőfi Nevét Viselő
Középiskolák Országos Találkozója vagy a Kárpát-medencei Petőfi

Nemzeti Diákszínjátszó Fesztiválok, de ide sorolhatók az iskolai,
városi ünnepségek, évfordulók is,
amelyekről mindig megemlékeztek az intézményben. Jelentősnek
ítéli meg a segesvári, fehéregyházi
kapcsolattartást, ami csaknem 25
éve van jelen az intézmény életében, testvériskola-kapcsolatot
alakítottak ki a segesvári magyar
líceummal. A kapcsolat azóta kötelék lett, majd elkötelezettség.
Ennek köszönhetően minden év
március 15-e táján közösen ünnepeltek és ünnepelnek a félegyházi diákok a segesváriakkal, az
ottani magyarsággal. Petőfihez és
a szabadságharchoz kapcsolatos
programmal készültek, készülnek
évről-évre. Ilyenkor egy busznyi diákkal utaztak, utaznak ki és az út
során minden Petőfi-emlékhelyet
is meglátogattak. Ide sorolhatók
még a rendhagyó irodalom- és

történelemórák is országosan elismert kutatók részvételével.
Az Országos Petőfi Sándor Társasággal 1985-ben került kapcsolatba, amikor Mezőberényben
rendezték a Petőfi Nevét Viselő Középiskolák Országos Találkozóját,
ahová az iskola diákjait kísérte el.
Akkoriban már a diákönkormányzat munkáját is segítette, az iskola
tagja volt a Petőfi Társaságnak. Az
esemény után rendszeressé vált
kapcsolata a társasággal. Fekete
János, az országos társaság alapítója, elnökségi tagja javaslatára
Kiskunfélegyháza
képviseletére
elnökségi tagnak választották.
Nagyon megtisztelőnek érezte a
feladatot és örömmel vállalta. Azóta, csaknem 20 éve egyéni tagja a
társaságnak és jelenleg is elnökségi tagja. Feladata elsősorban Kiskunfélegyháza Petőfi-kultuszának
képviselete, a találkozók segítése,
és minden, ami Petőfihez és városunkhoz kapcsolódik.
Tóth Imre Gyuláné elmondta,
hogy a Petőfi 200 emlékév kapcsán
nagyon sok városi kezdeményezés
és rangos esemény látszódik a
tervekben. Több intézmény is kérte már segítségét, támogatását:
többek között a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület, a Kiskun
Múzeum is számít több mint 50
éves tapasztalatára. Hozzátette:
a könyvtár, a múzeum, az önkormányzat, volt iskolája, a mai Szent
Benedek PG Két Tanítási Nyelvű
Technikum és Kollégium, a Tourinform iroda. Bárki, aki Petőfi-ügyben kérte és kéri segítségét, ő
mindig szívesen áll rendelkezésre,
hiszen aki ismeri, az tudja, hogy
a Petőfi-ügy iránt igazán elkötelezett. Kedvenc Illyés Gyula idézettel folytatta:
„Dörmögj, testvér, egy sor Petőfit,
köréd varázskör teremtődik.”
– Hiszem, hogy a Petőfi 200 kapcsán ez a varázskör itt, Kiskunfélegyházán is újra megvalósul a
diákoknál, a lakosoknál, intézményeknél. Hiszem, hogy ez így lesz
és majd 2023 végén, a Petőfi emlékév zárásakor erről így számolhatunk be – tette hozzá.
Szerinte a legfontosabb, hogy
Petőfi szellemiségét Kiskunfélegyházán tovább őrizzük. Büszke arra,
hogy szépen ápolja városunk a Petőfi-hagyományokat. A közösségek, a Petőfi nevét viselő intézmények, az önkormányzat, a múzeum,
a félegyházi magyar és történelem
szakos tanárok mind-mind nagyon
sokat tesznek azért, hogy ez a tisztelet fennmaradjon. 
Z. A.

12

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l PROGRAM

Május 13., péntek
A Városalapítók Hete nyitórendezvénye: „Miénk itt a tér”
szabadtéri kiállítás
17.00 Slawomir Grzanek és
Dominika Cybuch, a Lodzi 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 Miénk itt a tér” szabadtéri kiállítás megnyitója
– 15 éves a Wesel Hugó Fotókör
Kiskunfélegyháza címmel kiállítás
a fotókör és a Lodzi Fotóművészek Társasága tagjai alkotásaiból
a Petőfi-téren
A kiállítást megnyitja Csányi József polgármester, közreműködik
Sevecsek Béla hangszerkészítő
Május 14. szombat
12-től 18 óráig I. Félegyházi
Jótékonysági Palacsintafesztivál a Vasutas Motoros Egyesület
szervezésében
Kossuth Lajos iskola udvara
13.00 Kiskunfélegyházi Küzdősport Gála
Városi sportcsarnok
14.30 Kiskun Országos Mazsorett Fesztivál, felvonulás a
városházától a vasútállomásig
15.00 Mazsorett Fesztivál megnyitója, bemutatók
19.00 Eredményhirdetés
Kossuth Lajos iskola tornaterme
15-tól 20 óráig Társasjáték klub
Művelődési központ
18.00 Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusának tavaszi
hangversenye
Művelődési központ
Május 16., hétfő
18.00 Quiznight – Kocsmakvíz

2022. május 13.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a

Városalapítók Hete
Hagyományorzo és Kulturális Fesztivál
rendezvényeire

2022. május 13. és 22. között

Asztalfoglalás: 76/466-843
Művelődési központ
Május 19., csütörtök
17.00 A székely és a jászkun
szabadság – A népi jogélet helyi
törvényei címmel előadást tart
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, az
MTA doktora
Városi könyvtár
Május 20., péntek
10.00 Lisa Elinor – A Naplementék Festője galériatulajdonos
és festőművész utazó kiállítása a
Szakmaközi Művelődési Házban
A tárlat 20-án és 21-én, 10 és
18 óra között látogatható
14.00 Civilek a civilekért emléktábla koszorúzása
Szakmaközi Művelődési Ház
17.00 Mezősi Ágnes fotóművész Egyensúly című kiállításának
megnyitója
A tárlatot Kiss Czakó Imre,
a Wesel Hugó Fotókör vezetője
nyitja meg
Városi könyvtár
18.00 Miklya B. Emese Sára
illusztrátor „MESErajzok” című
kiállításmegnyitója
A tárlatot Miklya Zsolt költő,
szerkesztő ajánlja figyelmükbe
Művelődési központ

Nagyszínpadi programok –
Városi sportcsarnok parkoló
17.00 Silver Step Táncegyüttes
műsora
21.00 V&V Projekt koncert
Május 21-22., szombat és
vasárnap
„Mese-mese-meskete” címmel
gyermekbirodalom a Rocktár előtt
Nyitvatartás mindkét nap: 9 és
13, valamint 15 és 20 óra között
Kackiás vándorjátszótér, kézműves sátor, a városi könyvtár
kézműveskedéssel, olvasókuckóval és használt könyvek vásárával
várja az érdeklődő családokat és
gyermekeket
9.30-kor a Rest macska című
mesét a Dózsa Óvoda adja elő
11 órakor a Csárdást járó
csizma című mesét a Móra Utcai
Óvoda mutatja be
18 órakor A szállást kérő róka
című mesét előadja a Móravárosi
Óvoda
Május 21., szombat
8-tól 12 óráig Baba-gyermek
ruha börze
Érdeklődni lehet a
30/307-35-27
Művelődési központ
Nagyszínpadi programok –
Városi sportcsarnok parkoló
10.00 Néptánc Gála a Padkaporos Táncegyüttes, a Kunság
Táncegyüttes, a
Kiskun Alapfokú
Művészeti Iskola
és a Borvirág
Táncegyüttes
közreműködésével
10.30 Kiskun
Kupa Nemzetközi Birkózóverseny – id.
Besze László
Emlékverseny
Városi
sportcsarnok

15.00 Dalok tekerőlanton
Pázmándi Judit, Ónodi András Máté és Vas László népzenei
műsora
16.30 Kicsi Gesztenye Club
gyermekelőadása
19.00 Marching Jazz Band
koncert
21.00 MAJKA & CURTIS élőzenei nagykoncert
Május 22., vasárnap
9.00 Szentmise a városalapítók emlékére a Sarlós Boldogas�szony Templomban
10.30 Ünnepi képviselő-testületi ülés, városi kitüntetések
átadása
Városháza díszterme
Május 23. hétfő
17.00 Tavaszi zsongás – a
Barátság Énekkar zenés délutáni
műsora
Művelődési központ
Május 26., csütörtök
17.00 Petőfi Klub, vendég Vörös
István író
Városi könyvtár
Május 27., péntek
14-től 16 óráig Kamasz Panasz
Klub az Ifjúsági sarokban
Városi könyvtár
17.00 Gyerekzsibongó ovisoknak Gazsival, a zeneföldi óriással
Városi könyvtár
Május 28-29.,
szombat-vasárnap
Dance Universum Minősítő
Táncverseny
Városi sportcsarnok
Május 29., vasárnap
10-től 17 óráig Hello nyár! –
Városi Gyermeknap
Bábszínházak, gyermekkoncertek, kézműves foglalkozások
Petőfi-tér és a Hattyúház előtti
sétány
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KULTÚRSAROK

A köztünk élő művészet
Május 13-án, pénteken ünnepélyes keretek között nyitják
meg a „Miénk itt a tér” szabadtéri kiállítást, amely huszadik jubileumát ünnepelve három helyszínen várja a művészet
iránt érdeklődőket.

XIII. KUNSÁGI
BAJUSZFESZTIVÁL –
Május 22.
10.00 Vitéz Bajszosok – Jánváry Zoltán grafikusművész
fotókiállítása
Petőfi Sándor Emlékház
10.30 Bajuszosok felvonulása a Langaléta Garabonciások
vezetésével és
a Padkaporos Táncegyüttes közreműködésével a Petőfi Emlékháztól a városi sportcsarnokhoz
11.00 Megnyitó: köszöntőt
mond Gulyás László, a Magyar
Bajusz Társaság alapítója,
fesztiválszervező
Városi sportcsarnok parkoló
– nagyszínpad
11.15 Nemesektől az üstfoltozókig – Pitykegombok a különböző
társadalmi rétegek viseleteiben –
Előadások és szakmai beszélgetés
a magyar pitykékről Barsi Csaba
pitykegomb-kutató és Simándi
László etnográfus vezetésével
Közreműködik a Padkaporos
Táncegyüttes
Ágyú Kézműves Sörgaléria
11.30 – 13.00 Nevezés
és előzsűri a nemzetközi
bajuszmustrára
Padkaporos sátor

12.30 Felföldi Dalia Szövetség harcászati bemutatója
Városi sportcsarnok parkoló –
nagyszínpad előtt
13.00 A Varkocs Zenekar
koncertje
Városi sportcsarnok parkoló
– nagyszínpad
14.00 Bajuszmustra négy kategóriában: Kifent, természetes
és magyar bajusz, valamint bajusz
szakállal kategória. Kislegények
bajusza.
Különdíjak: a legPetőfibb bajusz,
bajuszfesztáv-bajnok
A Kunsági Bajuszkirály kihirdetése, bajuszkirályi eskü
Muzsikál a Por Zenekar
A zsűri elnöke a 2021. év Kunsági Bajuszkirálya: Fejér Imre
Díszvendég: dr. Somogyi Győző
Kossuth-díjas festőművész, a
Nemzet Művésze
Városi sportcsarnok parkoló
– nagyszínpad
15.00 Pályi János: Vitéz László
című bábelőadása, nem csak
gyerekeknek
Ágyú Kézműves Sörgaléria előtt
17.00 Bab Társulat: Jelenetek
egy házasságból – óriásbábos,
mindenkit megkacagtató
előadás

Hosszú idő telt el azóta, hogy 2002-ben Lantos
Szabolcs, Fekete László
és Kovács-Csonka Szilvia megálmodott egy akkor még merőben újfajta
szemléletű kiállítást. A
kezdeményezés a „Miénk
itt a tér” nevet viselte és
legfőbb célja az volt, hogy
a helyi művészek alkotásait kivigyék az
emberek közé,
a mindennapi élet forgaaz „Art-Turka”
6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.
tagába, oda,
Holló-kör galéTelefon: 76/466-843
www.mfmk.hu
ahol mindenki
riájában folytaakarva-akatódnak 19 óraratlanul találkozhat a művészet kor, ahol Gyöngyösi Sándor és
sokszínű látásmódjaival. Az Gyöngyösiné Ónodi Gyöngyi
évek során mind a tér, mind a kiállításának megnyitója kezdőkiállítás rengeteget változott, dik. Itt a Wesel Hugó Fotókörde eszmeiségében változatlan höz tartozó alkotók lélegzetelálmaradt. Idén, a huszadik jubi- lító víz alatti képeit tekinthetik
leum alkalmából a szervezők a meg az érdeklődők. A napot a
fotóművészet szépségét szeret- Petőfi-téri nagy kiállításmegnyinék a középpontba állítani helyi tó zárja 20 órakor, ahol a Wesel
és nemzetközi alkotók munká- Hugó Fotókör és a lengyel Lódzi
in keresztül, amelyhez három Fotóművészek
Társaságának
helyszínt választottak ki.
alkotásaiból nyílik meg az eseMájus 13-án, pénteken 17 mény fő helyszíne. Köszöntőt
órakor az Ágyú Kézműves Sör- mond Csányi József polgárgalériában nyílik meg Sławomir mester, aki nem csupán a szaGrzanek és Dominika Cybuch badtéri kiállítást indítja útjának,
lengyel fotográfusok kiállítá- hanem a Városalapítók Hete
sa. Alkotásaiban elsősorban Hagyományőrző és Kulturális
a modern hatások köszönnek Fesztivált is.
vissza, erős színhasználatuk
A „Miénk itt a tér” mindenki
és absztrakt témáik lehengerlő számára megtekinthető május
benyomásokat fognak kelteni a 13-a és 23-a között a fentebb
nézőkben. A programok ezután említett helyszíneken.
Városi sportcsarnok parkoló
– nagyszínpad
18.00 Félegyházi Táncszínház
és a Padkaporos Táncegyüttes:
A költő visszatér – részletek.
Tisztelgés Kiskunfélegyháza 200
éve született lánglelkű költője
előtt
Városi sportcsarnok parkoló
– nagyszínpad
19.00 Padkaporos Táncegyüttes táncháza a Padkaporos
Házban
Muzsikál a Por Zenekar

21.00 TÓTH VERA élőzenei
nagykoncert
Városi sportcsarnok parkoló
– nagyszínpad
A Bajuszfesztivál egész napos programjai vasárnap:
Kackiás Vándorjátszótér,
kézműves foglalkozás, gyermekbajusz-készítés, nevezés a Kislegények bajuszversenyére, Bajkai
István beretvál a Padkaporos
Sátorban, Egérparádé: apróléptű
cirkuszi próbálkozások kicsiknek
és nagyoknak
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Harcművészet és egészségmegőrzés egyben
Nyolcadik éve várja a kínai harcművészetek iránt érdeklődőket
a Kiskunfélegyházi Chein stílusú Tai Chi Egyesület. A Tai Chi a
legelterjedtebb mozgáskultúra a világon, amely segíti a test
egészséges működésének fenntartását és a harci képességek
megszerzését. Az egyesülethez nemtől és kortól függetlenül bárki csatlakozhat, aki ezzel a komplex mozgásformával szeretné
egészségét megőrizni, javítani, illetve lassítani kívánja teste és
elméje öregedési folyamatát.

a Chen stílusú Tai Chi Quan 20.
generációs mestere, aki szakmailag koordinálja a kiskunfélegyházi
egyesület munkáját.
– Rendszerünkben a Chen stílusú
Tai Chi alapjait, Qigong gyakorlatok
biztosítják. Ezeknek a gyakorlatoknak a célja, az úgynevezett belső

si módszer, amelyben egy állandó
fizikai kontaktust kell fenntartani
a társsal, miközben egy meghatározott ciklikus mozgássort kell
végrehajtani. Ezekben a kötött
páros formákban sajátítják el a
tanulók a formagyakorlatok mozdulatsorainak harci, önvédelmi
rutinjait, amelyek lehetnek ütések
és rúgások, dobások és hajítások,
fogások, feszítések és csavarások
is. Ezek a módszerek felkeltik a
tanulókban az egymás iránti tiszteletet, alázatot, kifejlesztik az önfegyelmet, feltöltenek önbizalommal, kialakítják az alkalmazkodás
képességét és a toleranciát.

A legelterjedtebb
mozgáskultúra a világon

– A Chen stílusú Tai Chi oktatása
2014-ben kezdődött Kiskunfélegyházán. Akkoriban 5-6 fővel zajlottak az edzések, elsősorban egészségmegőrző, később fejlesztési
céllal. Az első csoport tagjai kifejezetten egészségügyi problémákkal
küzdöttek, mozgásszervi, szív- és
érrendszeri panaszok voltak azok
a motiváló tényezők, amik hajtották a csapatot. Mivel a Tai Chi egy
olyan, európai mozgásformáktól
teljesen idegen „sport”, amely nem
emeli meg a szív frekvenciáját,
nemcsak fiatalok, hanem idősek
is csatlakoztak – emlékezett vis�sza a kezdetekre Csenki Tamás. A
Kiskunfélegyházi Chein stílusú Tai
Chi Egyesület vezetője hozzátette:
a kötelező tananyagon kívül nagy
hangsúlyt kapott az egyéni fejlesztés is, részben ennek is köszönhető, hogy a második évben már 1520 fő volt a taglétszám. Különböző
élethelyzetek miatt jelenleg 20 főt
számlál az egyesület – életkor tekintetében 25-től egészen 80 éves
korig – de céljuk, hogy minden
500-adik ember Félegyházán látogassa az edzéseket, és beépítse
a mindennapjaiba ezt a komplex
mozgásformát.
– Az egészségünk megőrzése és
fejlesztése mellett a csapat másik
titka talán az, hogy az edzéseken
kívül is odafigyelünk egymásra.
Családi napokat szervezünk, ahol a
hozzátartozók akár egy edzésbe is
beleláthatnak egy főzéssel, sütés-

sel, vetélkedőkkel teli napon. Bemutatókat tartunk minden évben,
hogy népszerűsítsük a Tai Chi-t,
de vannak testvéregyesületeink is,
akikkel a központi edzéseken közösen veszünk részt. Az edzések
mellett szemináriumokon és edzőtáborokban mélyítjük el elméleti és
gyakorlati tudásunkat, felkészültségünkről pedig vizsgán adhatunk
számot. Lehetőség van versenyezni is, aki elég ambiciózus, az így is
öregbítheti az egyesület és a város
hírnevét. Több országos verseny,
egyéni és csoportos bajnoki és dobogós helyezés mellett nemzetközi
versenyen is álltunk már dobogón
– sorolta az egyesület nyújtotta lehetőségeket és elért eredményeket
Csenki Tamás.
A kiskunfélegyházi egyesület új
tagok jelentkezését is várja. Az
edzéseket minden kedden és csütörtökön, 17 óra 30 perctől tartja
ifj. Molnár Gábor edző a Móra Ferenc Gimnázium tornatermében.

Egészséges test,
mentális egyensúly,
harci mozgás
– A Tai Chi a kínai kultúra szerves
része. A mozgásforma szerteágazó
és sokszínű lehetőségeket hordoz
magában, így mindenki megtalálhatja a saját útját ebben a csodálatosan szép művészetben – vallja
Molnár Gábor oktató-vezetőedző,

energia (Qi) művelése, különböző
légzés-, testtartás- és mozgástechnikákkal. Mi olyan Qigong gyakorlatokat tanítunk, amelyek segítik a test egészséges működésének
fenntartását, és a harci képességek megszerzését. Segít kialakítani a belső mentális egyensúlyt,
helyreállítja a Qi és a vér folyamatos és kiegyensúlyozott áramlását,
ezáltal támogatva a belső szervek
zavartalan működését. A mozgásban létrehozza a harmóniát,
erősíti, nyújtja az inakat, izmokat
és a pólyákat, mozgékonyabbá és
rugalmasabbá teszi az ízületeket
és erősíti a csontokat – fogalmazott Molnár Gábor mester. – A
Chen stílusú Tai Chi formagyakorlatai ezekre az alapokra épülnek.
Hét pusztakezes formagyakorlatot
alkalmazunk, amely megtanítja a
stílus harci mozgásait, és stabil
alapot ad később olyan fegyveres
gyakorlatok elsajátításához, mint
a szablya, a kétélű egyenes kard,
a legyező, vagy a lándzsa. Ezek a
gyakorlatok különböző nehézségi
szinteket képviselnek, és adnak
egyre nagyobb fizikai és mentális
kihívást a tanulóknak, tovább fokozva ezzel a már meglévő alapkészségeket – tette hozzá.
Elmondta: a formagyakorlatok
mozdulatainak megértését, egy
viszonylag kötött formájú gyakorlási módszer teszi lehetővé, amit
„lökő-kéz"”-nek neveznek. Ez egy
olyan partnerrel történő gyakorlá-

– A Tai Chi lehet egy hobbi, egy szabadidős elfoglaltság, de leginkább
helyes ezt egy életmódnak felfogni,
ha valaki ki akarja aknázni a benne
rejlő lehetőségeket – vallja a Chen
stílusú Tai Chi Quan 20. generációs
mestere. Szerinte már olyan sok jót
írtak erről a mozgásformáról, hogy
az emberek egyfajta gyógyírként
tekintenek rá – talán ezzel magyarázható többek között, hogy a legelterjedtebb mozgáskultúra a világon. Mindaz a sok kedvező hatás
azonban csak a napi rendszerességgel történő gyakorlással érhető
el. Ehhez nem kell magas szintekre eljutni, az egyszerű mozdulatok
rendszeres gyakorlásával is fenntartható a test egészséges működése. Ezzel is magyarázható, hogy a
mozgásformát űzők jelentős része
csak ezzel a céllal jár edzésekre.

„Flow” érzést ad
– Az egészségem miatt kezdtem
el a Tai Chi-t, olyan mozgásformát
kerestem, ami nem egy intenzív,
ugrálós sport, hanem inkább megnyugtató, ami ki tud szakítani a
mindennapi mókuskerékből. Gyógy
tornászként fontos számomra a
mozgás, a Tai Chi pedig jól átmozgat, emellett koordinációt fejleszt,
nyújt és relaxál – mesélte Gábos H.
Andrea, akinek mára már az élete
rész lett a Tai Chi. Hozzátette: számára ez a mozgásforma a „flow”,
ami – Csíkszentmiháyi Mihály
szavait idézve – azt a jelenséget
írja le, amelynek során az ember
a tér és időérzéket elveszítve, egy
számára örömet és kihívást jelentő tevékenységbe belefeledkezik, és
számára boldogságérzést okoz.
G. E.
Fotó: Fantoly Márton
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A zágrábi EB-re készülnek

Erőemelők viadala
Rádió Smile Erőemelő Nyárindító Kupa lesz május 21-én, Kiskunfélegyházán a Constantinum
Sportcsarnokban. Patyi Zoltán
szervező elmondta, hogy a verseny
9:30-kor kezdődik és fekvenyomás,
felhúzás, valamint bicepsz kategóriákban mérik össze erejüket a
sportolók. Eddig 332 nevezés ér-

kezett be, ami azt jelenti, hogy az
eddigi helyi szervezésű versenyek
egyik legjobbjának nézünk elébe.
Országos szinten számítanak az
érdeklődőkre, ugyanis sok versenyző kedvelt helye lett Kiskunfélegyháza, a helyszínek jól és kön�nyen megközelíthetők, a csarnokok
jól felszereltek.

Íjászok a Szérűskertben

Nagykanizsán rendezték meg
április végén az U15-ös korosztály második válogató versenyét, ahol a lányok és a
szabadfogásúak, valamint a
kötöttfogásúak küzdöttek –
mondta el lapunknak Szabó
József edző.
A fiúk közül többen mindkét fogásnemben megmérettették magukat. Nagyon erős a mezőny ebben a korosztályban is, a tét óriási,
mert akik a legjobbak a súlycsoportjukban, azok vehetnek részt
a nyári zágrábi Európa-bajnokságon. A Kiskunfélegyházi BSE versenyzői közül többen versenyben

vannak a címeres mezekért. A 85
kg-os Czakó Zoltán szabadfogásban ezüstérmes lett, de kötöttfogásban már nem tudták legyőzni,
ő állhatott a dobogó tetejére.
Júniusban Czakó Zoltán és a
Hideg testvérek Kolozsváron vehetnek részt egy nagy nemzetközi
versenyen, ahol el fog dőlni, hogy ki
képviselheti hazánkat Zágrábban.
A sportághoz kapcsolódó hír, miszerint Kiskun Kupa – idősebb Besze László Emlékversenyt rendeznek a Városalapítók hetén a városi
sportcsarnokban. A megnyitó és a
programok május 21-én, szombaton 10.30-kor kezdődnek.

Jászkarajenői verseny
A kiskunfélegyházi Zöldmező Lovas Sportegyesület versenyzői képviselték városunkat a Jászkarajenőn rendezett MLSZSZ
Szabadidős Lovasversenyén (amatőr gyermek ügyességi és
díjugrató) április 30-án, szombaton. A verseny 108 versenyzővel, 46 nevezett lóval és 13 részvevő sportegyesület részvételével zajlott.
Országos íjászversenyt rendeztek a kiskunfélegyházi Szérűs
kertben, május 8-án. A Huszka József Hagyományőrző és Sport
Egyesület szervezésében megvalósult megmérettetésre az ország több pontjáról érkeztek indulók.
– A mai verseny a dél-alföldi
íjászegyesületek összefogásával
valósulhatott meg. Ez a Sólyom
próba versenysorozat egyik kiskunfélegyházi fordulója. Összesen
öt alkalommal mérik össze tudásukat az indulók hazánk különböző
helyszínein. Történelmi koronként,
korosztályonként és nemenként
történnek az értékelések. Az eszközök között megtalálhatók a tradicionális és újkeletű formavilágú,
különböző természetes és mesterséges anyagokból készült íjak is –
tudtuk meg Kollár Lászlótól, az
egyik szervezőtől.
Németh László társszervező
köszöntő beszédében említést tett
Huszka Józsefről, a verseny név-

adójáról: – Huszka József Félegyháza szülötte volt, tanár, néprajzkutató, polihisztor az 1800-as évek
végén, az 1900-as évek elején. Eredeti szakmáját tekintve rajztanár,
rajzművész volt. Jelentős a munkássága építészeti, képzőművészeti
téren, de foglalkozott lakberendezéssel és divattal is. Leghíresebb
műve A magyar turáni ornamentika
története címet viseli.
Balla László alpolgármester
szerint az íjászatnak nemcsak
a sport és a versenyek miatt van
összetartó ereje, hanem itt a társaságok, a családok együtt töltik
a szabadidejüket, kikapcsolódnak.
Ezt bizonyítja az egyre növekvő
létszám.

A ZMSE versenyzői a következő eredményeket érték el:
Díjugratás X ugráson: Ladányi
Hanka Noémi – 5. hely, Díjugratás 50-60 cm hibaidős: Keresztes Regina – 4., Ladányi Hanka
Noémi – 6., Ügyességi könnyű
hibaidős: Dobos Eszter – 6.,
Beke Kitti – 7., Hegyi Lilla – 9.,
Ügyességi könnyű stílus: Jager

Diána – 3., Rabi Anna – 5., Kovács Ráhel – 7., Díjlovaglás E8
REV nélkül: Gulyás Janka – 2.,
Ügyességi pontgyűjtős: Nyerges
Nóra – 2., Bajáki Tímea – 5.,
Dénes Zoé – 6., Csányi Tímea
– 8., Bartelmess Emma – 9.,
Hatvani Lilla – 10.
Fotó: Rabi-Dányi Zita
– www.jaszlovascentrum.hu
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Az elektromos közvilágítás bevezetése Félegyházán
Európában elsőként Temesváron vezették be az
elektromos közvilágítást.
Az urbanizációs mérföldkőnek számító elektromos közvilágítás ügye
Kiskunfélegyházán 1894ig nyúlik vissza. Számos jelentés, vállalkozói
árajánlat és közgyűlési
végzés született, mire a
korábbi petróleumos világítást lecserélhették.
Az elektromos vezetékek
kiépítése bármilyen nagy
beruházásnak bizonyult
is, költséghatékonyabb
megoldás volt.
A városi közgyűlés 1904. április
17-én járult hozzá a villanytelep
létesítéséhez. 1905-ben a Magyar
Siemens-Schuckert Művek Villamossági Rt. ajánlkozott, ám az ő
szerződéstervezetüket Holló Lajos
javaslatára elvetette a közgyűlés.
Kosarat kapott a híres Ganz-gyár is,
amiről nemcsak a ceglédi, de még a
veszprémi sajtó is beszámolt.
A villanytelep ügyében Molnár
Béla helyettes, majd megválasztott
polgármester tett lépéseket, aki
már 1903-ban személyesen tanulmányozta a villanytelep ügyét. Jogász végzettsége ellenére mélyebb

és Brachfeld cég készítette el 1912. október 24-én.
A fővezetékek a mai Halasi
út – Szentesi út, Bajcsy-Zsilinszky utca – Kossuth utca,
Dr. Holló Lajos utca – Szegedi út, Bercsényi utca – Mikszáth Kálmán utca, Izsáki
út – Majsai út vonalán, valamint a Batthyány utcában
futottak.
Az építési munkálatokat
1911 nyarán kezdték meg.
Már ekkor elképesztő számú kérelem érkezett a polgármesteri hivatalba, amelyek mind újabb és újabb
utcák rákapcsolását kérték
a hálózatra. A telep ugyanis nemcsak a közvilágítást látta
el, de az áramot magánházakba
és intézményekbe is bevezették.
Az utcákon, tereken megjelentek
az elektromos lámpatestek és a
transzformátorházak is.
1912. február 25-én gyulladtak
fel először a fontosabb utcákban
az elektromos lámpák. Az áram
bevezetése iránti fokozott lakossági igényt mutatja, hogy a telep
gépeit eredetileg háromszáz magáncsatlakozásra tervezték, de
1914-ben már a nyolcszázadik
fogyasztási helyet kapcsolták be a
rendszerbe.
Brunner Attila
Fotó: Buknicz István gyűjteménye
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műszaki ismereteket szerzett. Az
1907-ben megalakult előkészítő bizottság 1908-ban hirdetett nyílt pályázatot a villanytelep létesítésére.
A tervezett beruházás Bécstől
Brassóig vonzotta a vállalkozókat,
az Altenstein és Brant cég, a Bárdos és Brachfeld cég, az Egyesült
Villamos- és Gépgyár, a Ganz Villamossági Rt., valamint a Magyar
Siemens-Schuckert cég jelentkeztek. A legjobb ajánlatot a Siemens-Schuckert cég tette, ennek
nyomán szeptemberben a város
velük tervezett megállapodni. A
közgyűlés viszont levette a napirendről a kérdést.

Molnár Béla 1910-ben ismét felkereste a két évvel korábbi pályázat résztvevőit. A Bárdos és Brachfeld cég nemcsak a Siemens-cég
korábban nyertes ajánlata alá
ígért, de saját korábbi áraikat is
levitték, így a város velük bocsátkozott újabb tárgyalásokba, és az
1910. július 17–18-án tartott közgyűlésen elfogadták a velük kötött
szerződést.
Kiválasztották a telep helyét is
a Majsai út – Csokonai utca és a
csongrádi vasút által közbezárt
területen. A telep építészeti rajzait Morbitzer Nándor készítette.
A közműhálózat terveit a Bárdos

Hirdetés
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NYERJ EGY AUTÓS NAVIGÁCIÓT TE!
Születésnapi
nyereményakciót indítunk,
amelynek főnyereménye
egy Wayteq 5”-os
autós navigáció!
Május 16. és június 3. között mindenki,
aki 5.000 Ft felett vásárol üzletünkben,
részt vesz a sorsoláson!

TOVÁBBÁ

Kisorsolunk még egy 64 GB-os
pendrive-ot, és egy USB-s egeret is!
A sorsolás június 3-án, pénteken 17 órakor lesz!

KIADJA
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

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK:
Kürtösi Beáta – Antal János, Görög Anita – Réczi Sándor Zoltán,
Kőszeghy Eszter – Szivák Milán,
Németh Edit – Hegedűs Tibor,
Mizsei Szilvia – Kovács Hunor,
Németh Kitti Anikó – Tugyi Károly, Man Annamária – Lapadat
Márton, Soós Szilvia – Trombitás
Csaba, Vígh Diána – Turák Dávid
ÚJSZÜLÖTTEK: Kelemen Polli
(anyja neve: Garaczi Veronika),
Mikó Balázs (Radics Nikolett),
Kürti Blanka (Tóth Anita), Vékony
Lotti (Fábián Vanessza), Rév Boglárka (Magony Kitti), Kecskeméti
Mira (Kurgyis Mónika), Vaszkó
Zora (Mónus Eszter), Tápai MáMunkatársak:
Fantoly Márton (fotó),
Hájas Sándor (újságíró),
László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám),
Zakar Anita (újságíró, reklám)

tyás (Benkő Atina), Agárdi Donát
(Ács Alexandra), Tarjányi Zente
(Szepesi Szandra), Kovács-Patyi
Levente (Patyi Brigitta), Buri Dominik (Tóth Barbara Éva), Klement Miléna és Klement Zelina
(Gyenes Tímea), Kósa Lorabella
(Rózsa Nikolett), Csizmár Léna
(Besnyi Regina)
MEGHALTAK: Tajti Miklósné
Görög Mária (1939), Endre Sándor (1929), Lukács János (1955),
Tóth Pál Józsefné Berecz Julianna (1934), Pintér István (1984),
Farkas József (1947) – Kiskunfélegyháza, Nagy Jánosné Vecsei
Erzsébet (1938) – Szentkirály,
Nemes László István (1947), Ujszászi János (1942) – Kunszentmiklós, Balogh Imréné Ősz Gyöngyi (1956) – Szabadszállás
Nyomdai előkészítés:
Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető:
Szabady Balázs műszaki igazgató

