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Hamarosan gyermekzsivaj tölti meg a Móraváros új bölcsődéjét. 
A kétcsoportos intézmény építése tavaly áprilisban kezdődött el 
a Szilfa és a Csanyi út sarkán.  A mesébe illő, kedves és korszerű 
épületen már az utolsó simításokat végzi a kivitelező. A tervek 
szerint március végére el is készül az összesen mintegy 620 mil-
lió forintból megvalósuló projekt, és szeptemberben a gyerekek 
is birtokba vehetik a létesítményt. Addig ugyanis még meg kell 
szerezni a használatbavételi, majd a működési engedélyt.

A bölcsőde felépítéséhez a Terü-
let- és Településfejlesztési Opera-
tív Programból és hazai forrásból 
nyert 519 millió forint pályázati 
forrást további mintegy 97,4 millió 

forint önerővel egészítette ki az ön-
kormányzat. Az egyszintes középü-
let a Szivárvány Személyes Gon-
doskodást Nyújtó Intézmény Csanyi 
úti telephelyének a területén kapott 

helyet. Az 520 négyzetméteren két 
csoportban legfeljebb 28 gyermek 
elhelyezésére lesz lehetőség, egy 
egészen különleges és gyermekba-
rát miliőben. A játszószobák köz-
vetlen kapcsolattal rendelkeznek az 
épületet körülölelő, nagy és árnyé-
kolt teraszokkal, amelyek szerves 
egységet alkotnak a játszóudvarral. 
A bölcsődei dolgozók irodái, öltö-
zői, vizesblokkja, a dolgozói tea-
konyha és a melegítőkonyha, vala-
mint az egyéb kiszolgálóhelyiségek 
mellett a tervező egy többfunkciós, 

az előtérrel részben összenyitható 
teret is megálmodott, amely étke-
zésre, szülői értekezletek, ünnep-
ségek megrendezésére is lehető-
séget kínál, de a játszóudvarral is 
összenyitható.

Az új móravárosi intézménnyel 
együtt három, területileg megfe-
lelően elosztott önkormányzati 
bölcsőde lesz Kiskunfélegyházán. 
Ezzel enyhül a városban jelenleg 
tapasztalható kapacitáshiány, és a 
szülők otthonukhoz közel találhat-
nak ellátást gyermeküknek. 

SZEMÉT-ÜGY

4.

40 év után új önkormányzati
bölcsőde épült Kiskunfélegyházán

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

Közösen imádkoztak a város vezetői és polgárai február 5-én, 
vasárnap a Sarlós Boldogasszony Templomban. A város áldásért 
bemutatott szentmisét Geszler Péter plébános celebrálta.

Csányi József polgármester, a vá-
ros vezetői és a félegyháziak közös 

imádsággal és szentmisével kérték 
a város áldását. Az ünnepi szent-

misén Geszler Péter plébános így 
imádkozott: – Városunk alapítóira 
emlékezünk a mai napon. A váro-
sért, ezért az egész nagy családért 
fohászkodunk az Úrhoz, egymást 
segítve és egymásért kérve Isten 

áldását. Fontos ez, hiszen aki csa-
ládban, közösségben él, az figyel a 
másikra, segíti a másikat, hiszen 
szereti és mindent megtesz azért, 
hogy a másik előbbre jusson. Ma 
ehhez kérjük Isten kegyelmét és 
áldását. Imádkozzunk elődeinkért, 
akiknek volt elég bátorsága és hite 
ahhoz, hogy elinduljanak és keres-
senek egy otthont. Ebbe az új ott-
honba a hitüket és a templomukat 
is magukkal hozták, mert fontos 
volt a Krisztushoz való szeretetük. 
Erre a bátorságra és hitre van ma 
is szükségünk.

2003-ban Talapka István plé-
bános elevenítette fel Kiskunfél-
egyházán azt a több éve szunnyadó 
hagyományt, amelyet Benedek 
Ágoston plébános kezdeménye-
zett Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepéhez kapcsolódva. 
Mária Terézia királynő 1774. 
február 4-én írta alá Félegyháza 
mezővárosi oklevelét, ebből az al-
kalomból az akkori plébános arra 
kérte a város elöljáróit, hogy ezen 
a napon imádkozzanak a városért 
és gyújtsanak érte gyertyát.

 G. E.

Ülésezett a képviselő-testület
Megtartotta az év első 
ülését Kiskunfélegy-
háza képviselő-testülete 
február 9-én, csütörtö-
kön. A grémium 35 na-
pirendi pontot tárgyalt 
meg, a városatyák el-
fogadták többek között 
Félegyháza 2023. évi 
költségvetését, döntöt-
tek a közvilágítási há-
lózat fejlesztéséről, az 
önkormányzati lakások 
lakbérének emeléséről, 
az óvodák és bölcső-
dék nyári nyitvatartási 
rendjéről.

Az éves költségvetés rész-
leteiről: a főbb számokról, 
az energiaválság önkormányzatot 
érintő hatásairól már az előter-
jesztés megszületésekor tájékoz-
tatta közösségi oldalán a lakossá-
got Csányi József polgármester. 
Erről lapunk külön cikkben szá-
molt be, amit itt olvashatnak.

Az önkormányzati lakások lak-
bére 2016 óta nem változott. A 
fenntartási költségek azóta oly 
mértékben megnövekedtek, hogy 
a képviselő-testület az emelés 

mellett döntött. Az árak azon-
ban – hangzott el a testületi ülé-
sen – még így is töredékei a piaci 
áraknak. Például egy Majsai úti 
lakás bérleti díja az emelés után 
is alig több mint 10 ezer forint 
lesz. A napirendi pont megvitatá-
sakor szóba került az is, hogy az 
önkormányzat tulajdonában álló 
bérlakások karbantartása, felújí-
tása és korszerűsítése jelentős 
összeget emészt fel, és a jövőben 

megoldást kell keresni a meglévő 
állomány felújítására is.

Döntés született a szociális el-
látás térítési díjának emeléséről 
is. Ez többek között az élelmiszer 
és az energiahordozók áremel-
kedése miatt vált időszerűvé, és 
érinti többek között a bentlaká-
sos intézmények térítési díját, 
valamint a szociális étkeztetés és 
kiszállításának díját. Az előter-
jesztés vitája során a gazdasági 

bizottság ülésén elhang-
zott például, hogy a szo-
ciális otthonokban tavaly 
az önkormányzatnak saját 
pénzből mintegy 10 millió 
forintot kellett hozzátennie 
a fenntartáshoz. Ez az ösz-
szeg ebben az évben már 
280 millió forint lesz.

A kétórás ülésen elfo-
gadták továbbá a polgár-
mesteri hivatal 2022. évi 
beszámolóját, a Félegyházi 
Szabadidő és Sport Non-
profit Kft. ügyvezetőjéként 
továbbra is Kordás Ro-
land kapott bizalmat, míg 
a Félegyházi Városfenntar-
tó Nonprofit Kft. ügyveze-
tői feladataival Szatmári 

Andreát bízták meg újabb 5 évre. 
A képviselő-testület döntése ér-
telmében kibővült a szociális tá-
mogatásra és a szilárd fűtőanyag 
támogatásra jogosultak köre, 
a lakásfenntartási támogatás 
mértéke pedig 40 százalékkal 
emelkedett.

A félegyházi képviselő-testü-
let legközelebb március 30-án 
ülésezik.

 T. T.
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Mi várható Félegyházán 2023-ban?

Csányi Jó-
zsef pol-
gármester 
közösségi 
o l d a l á n 
tette köz-
zé a város 
2 0 2 3 - a s 
k i látása-

iról szóló gondolatait, amit az 
alábbiakban olvashatnak.

Kedves Félegyháziak!
Legutóbb tavaly augusztusban 

tájékoztattam Önöket az energia-
válság városunkat érintő hatásai-
ról. Az akkori gondolataimat átvette 
az országos sajtó is, és az azóta 
eltelt időszakban számos polgár-
mester kolléga hasonló nyilatko-
zatokkal mutatta be a lakosoknak, 
milyen helyzetbe is kerültek az 
önkormányzatok.

Mi azonban nem ültünk tétlenül, 
hanem minden lehetőséget megra-
gadva kezeltük a kialakult helyzetet. 
Felkészültünk 2023-ra. Rengeteg 
intézkedést hoztunk az energiafel-
használásunk visszafogására, ezek 
között voltak fájóak és kevésbé 
fájóak.

Egy cél volt: Kiskunfélegyházán, 
2023-ban mind a 600, városban 
dolgozó kolléga munkahelyét meg-
tartsuk és Önök, mint városlakók, 

ebből a szituációból a lehető leg-
kevesebbet vegyenek észre. Talán 
a legnehezebb döntés az uszoda 
május végéig történő bezárása 
volt, de ha ez az ára annak, hogy a 
bölcsődéket, az óvodákat és az idő-
sek otthonát fűteni, a várost pedig 
zavartalanul működtetni tudjuk, én 
felvállalom ennek a felelősségét. 
Úgy gondolom, hogy aki őszintén 
meg akarja érteni azt, hogy milyen 
problémákat él meg szeretett váro-
sunk, az meg fogja érteni, aki pedig 
nem, az nem.

Csak egy egyszerű példa, amely-
lyel megpróbálom bemutatni a 
bennünket érintő valóságot. Az 
államtól az év elején 243 millió 
forint plusztámogatást kaptunk a 
megnövekedett rezsiköltségeink 
kompenzálására, amit köszönettel 
veszünk. Sokan megkerestek, hogy 
ezt miért nem költjük az uszoda 
megnyitására. A válasz nagyon 
egyszerű és egyben nagyon jól mu-
tatja a helyzetünket.

A mostani árakkal számolva a vá-
rosi spórolásokkal együtt is áramra 
és gázra 2023-ban 912 millió fo-
rinttal kell többet költenünk, mint 
tavaly. Mintegy ezermillió forinttal 
többet. Ez bődületes szám.

Tulajdonképpen 2023-ban elfűt-
jük és elvilágítjuk a város összes 
útépítésre, épületfelújításra, közös-

ségi beruházásokra szánt pénzét. 
Elégetjük.

Utak, parkolók, járdák építése 
helyett bölcsődét, óvodát, intéz-
ményeket fűtünk, közvilágítunk, 
és több mint 4000 gyermeknek és 
idősnek főzünk. Csak az étkeztetés-
ben 160 millió forintra nőttek azok 
a költségeink, amit nem hárítunk át 
a szülőkre.

Én és a kollégáim felelősséggel 
tartozunk ezért a városért. Nem 
hajhásszuk a népszerűséget, nem 
hajszoljuk a várost felesleges hite-
lekbe, hanem mindig addig nyújtóz-
kodunk, ameddig a takarónk ér. Ezt 
a Covid idején is így tettük és idén 
is így tesszük. Ebben az évben a 
Kossuth utca következő szakaszá-
nak újjáépítése, a volt Vasas-pálya 
teljes felújítása és az új móravárosi 
bölcsőde megnyitása fér bele. Ezek 
is nagy előrelépések. Ezeknek a be-
ruházásoknak az uniós pénze a vá-
ros számláján van. Emellett benyúj-
tottuk a Molnártelepi út felújítására 
a pályázatunkat, erre készülünk.

Minden olyan szolgáltatás, amit 
eddig nyújtottunk, 2023-ban is 
megmarad. Továbbra is támogat-
juk a kórházi szakrendeléseket, a 
civil, egyházi és sportszervezete-
ket, megtartunk, és színvonalas 
módon tartunk meg minden városi 
rendezvényt.

Váratlan, előre nem látható ki-
adásokra 300 millió forintot kü-
lönítettünk el. Ez a pénz a város 
biztonsági tartaléka. Kilencedik 
éve dolgozom az Önök bizalmából 
a város polgármestereként. Kérem, 
higgyék el, hogy pontosan tudom, 
hol vagyunk lemaradásban. Melyek 
a legrosszabb állapotban lévő útja-
ink, hol lehet nehezen közlekedni a 
járdán, mely külterületi utak álla-
pota kritikus. Ezek is sorra fognak 
kerülni, de nem ebben az évben. 
Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, a vá-
rosnak tartalékot kell képeznie. Ez a 
felelős döntés. 

Egy csődbe juttatott város veze-
tését vettük kézbe a kollégáimmal 
2014-ben. Voltunk már ennél rosz-
szabb, de sokkal jobb helyzetben is. 
Nem vagyok kétségbe esve, mert 
mára kellően erős alapokon nyug-
szik a város gazdasága, hogy más 
településekkel ellentétben, saját 
erőnkből is talpon tudjunk maradni. 
Nehéz év elé nézünk, sok lemon-
dással, de én és munkatársaim 
mindent meg fogunk tenni, hogy 
ebből Önök a legkevesebbet ve-
gyék észre és a város a megszokott 
rendben működjön.

Úgy, ahogy megszoktuk, ahogy 
szeretjük.

Csányi József
polgármester
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Igényelhetők  
a pedagógus díszdiplomák

A Kecskeméti Tankerületi Központ és Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata ezúton tájékoztatja a nyugdíjas pedagógusokat, 
az előzetes tervek szerint a díszdiplomák ünnepélyes átadására 
június 2-án, pénteken, a Móra Ferenc Művelődési Központban 
tartandó pedagógusnapi ünnepségen kerül sor. A dokumentumok 
benyújtási határideje: február 28. 

Az ünnepnapon átnyújtandó dísz-
diplomák igényléséhez szükséges 
adatlapok átvehetők Kiskunfél-
egyháza Város Polgármesteri 
Hivatal I. em. 26. számú irodájá-

ban, Görög Anitánál vagy letölt-
hető a www.kiskunfelegyhaza.hu 
oldalról is. A 76/562-030-as te-
lefonszámon további információ 
kérhető. 

Fogjunk össze az illegális szemét felszámolásáért!
Egy jobb időket megélt zöld színű Volvo bontás utáni ma-
radványait helyezte el valaki a Csanyi úton a napokban. Az 
eset nem egyedülálló. Portyáik során havi gyakorisággal 
találnak hasonló illegális, veszélyes hulladékot a mezőőrök 
– tudtuk meg Vakulya Lászlótól, a szolgálat vezetőjétől.

– Miután az összes pénzzé 
tehető elemet eltávolítják az 
autóról, az ismeretlen elkö-
vetők a külső városrészekben 
egyszerűen leteszik a fémte-
lenített szemetet. Az esetet 
minden alkalommal jelezzük a 
rendőrségnek annál is inkább, 
mert ez veszélyes hulladéknak 
minősül. Jelenleg is folyik ha-
sonló ügyben eljárás, remél-
jük, hogy az ügyészségi szak-
ban precedens értékű ítélet 
születik – mondta el Vakulya 
László.

A Mezőőri Szolgálat – ható-
ságokkal karöltve – Kiskunfél-
egyházán is sziszifuszi munkát 
végez az illegális szemét fel-
számolásáért. Mi, a Félegyházi 
Közlöny munkatársai szeret-
nénk segítségükre lenni ebben 

a saját eszközeinkkel, így a 
jövőben felületeinken közzé-
tesszük az illegális hulladékról 
készült fotókat azt remélve, 
hogy lesznek, akik informáci-
óval rendelkeznek az elköve-
tőkről. Ehhez kérjük az Önök 
segítségét! Fogjunk össze az il-
legális szemét felszámolásáért 
Kiskunfélegyházán!

Aki információval rendelke-
zik a fotókon látható zöld színű 
Volvoról, bontásának, vagy a 
hulladék elhelyezésének kö-
rülményeiről, vagy bármilyen, 
a város területén elhelyezett 
illegális szemétről, az jelezze 
Vakulya Lászlónak, a Mezőőri 
Szolgálat vezetőjének, az aláb-
bi elérhetőségek egyikén.

Telefon: 20/325-7471, email: 
vakulya59@gmail.com 

Pályázati felhívás rezi-
densek támogatására
Pályázatot hirdet Kiskunfél-
egyháza Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének 
Művelődési és Szociális 
Bizottsága általános orvo-
si oklevéllel rendelkező, és 
egészségügyi felsőfokú szak-
képzési rendszer keretében 
szakképzésben részt vevő 
szakorvosjelöltek számára.

Pályázatot nyújthat be:
Az a szakorvosjelölt, aki ha-

zai felsőoktatási intézmény által 
kiállított vagy honosított, vagy 
a külön jogszabály szerint elis-
mert általános orvosi oklevéllel 
rendelkezik, és egészségügyi 
felsőfokú szakképzési rendszer 
keretében olyan szakképzésben 
veszt részt, amely képzettség 
megszerzése elősegítheti Kis-
kunfélegyháza város egészség-
ügyi alapellátását vagy szakel-
látását, és vállalja támogatási 
szerződés kötését.

A támogatás keretében az 
önkormányzat által nyújtott 
juttatás:

A pályázat keretében az ön-
kormányzat legfeljebb az adott 
szakképzés jogszabályban meg-
határozott képzési időtartamára 
havi nettó 50 ezer forint támoga-
tást nyújt maximum 2 rezidens 
számára.

A pályázónak vállalnia kell, 
hogy szakorvosi képesítése 
megszerzését követő 1 éven 
belül a támogatásfolyósítás 
időtartamával megegyező ideig 
Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzatának egészségügyi alap-
ellátásában vagy a Bács-Kiskun 
Megyei Kórház Kiskunfélegyházi 
telephelyén, mint egészségügyi 
szolgáltatónál teljes munkaidejű 
foglalkoztatás keretében a szak-
képesítésének megfelelő szakor-
vosi tevékenységet végez.

A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2023. március 16.

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2023. március 31.

További részletek és pályázati 
űrlap a www.kiskunfelegyhaza.
hu honlapon.



  2023. február 17. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 5

Új csarnoképületet avatott az ISOTERV Kft.
Nagyszabású beruházás záróeseménye zajlott január 24-én, az Ipari Park-
ban található ISOTERV Kft. kiskunfélegyházi telephelyén. A vállalkozás a GINOP 
PLUSZ-1.2.1-21-2021-00339 azonosítószámon elnyert pályázatának eredménye-
ként az alábbi beruházási elemeket valósította meg: egy 1237 m2-es csarnoképü-
let létesült, amely mellett targoncák, targoncarámpa, hídmérleg és polcrendszerek 
beszerzése is megtörtént. 

A csarnokban megújuló energiát alkalmaznak, 
49,5 kWp névleges teljesítményű napelemes 
rendszer segítségével a raktárban felhasz-
nált áram majdnem száz százalékát megújuló 
energiából kívánják biztosítani. Mindezek mel-
lett a pályázat marketing-tanácsadást és kép-
zést is magába foglalt. A vállalat ügyvezetője,  

Rigó Ákos elmondta, hogy cégük az épületgé-
pészet légtechnikai részével foglalkozik, példá-
ul ipari épületek hőszivattyús berendezéseinek 
kivitelezése is a munkájuk részét képezi. A kivi-
telezés nagy eszközigényű, ezért a raktárhelyi-
ségek nagyon fontos szerepet játszanak náluk. 
A vállalat gördülékeny és eredményes munka-

végzése szempontjából elengedhetetlen volt 
egy új csarnok megvalósítása, illetve néhány 
eszköz beszerzése, ami a pályázat segítségével 
most megvalósulhatott.

Várják az ajánlásokat a kitüntető díjakra

Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata – a 10/2016. /
IV. 01./ önkormányzati ren-
delete alapján – lehetőséget 
kínál kitüntető cím, kitünte-
tő díjak és elismerő oklevél 
adományozására.

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

Az alábbi kitüntetések 
adományozhatók:

„Kiskunfélegyháza Város Dísz-
polgára” kitüntető cím,

„Kiskunfélegyházáért” kitüntető 
cím,  

„Petőfi Emlékérem” kitüntető 
cím,

„Kiskunfélegyháza Város Tiszte-
letbeli Polgára” kitüntető cím,

„Kiskunfélegyháza Város Ifjúsá-
gának Neveléséért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Köz-
művelődéséért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Köz-
szolgálatáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Egész-
ségügyéért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Szoci-
ális Ellátásáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Sport-
jáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Művé-
szeti Tevékenységéért” kitüntető 
díj,

„Kiskunfélegyháza Város Tudo-
mányos Munkáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Roma 
Közösségéért Végzett Munkáért” 
kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Köz-
biztonságáért” kitüntető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Gaz-
daságának Fejlődéséért” kitüntető 
díj,

„Kiskunfélegyháza Város 
Idősügyi Tevékenységéért” kitün-
tető díj,

„Kiskunfélegyháza Város Hagyo-
mányőrző és Hazafias Tevékenysé-
géért” kitüntető díj,

„ K i s k u n f é l e g y -
háza Város Képvise-
lő-testülete Elismerő 
Oklevele”.

A kitüntető díjak 
adományozását kez-
deményezheti bár-
mely választójoggal 
rendelkező termé-
szetes személy, ill. 
jogi személy vagy 
jogi személyiség nél-
küli szervezet, aki 
az Európai Unió va-
lamely tagállamá-

ban lakóhellyel vagy székhellyel 
rendelkezik.

A javaslattételre jogosult egy al-
kalommal kitüntetésenként csak 
egy személyre, közösségre tehet 
javaslatot.

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

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

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

Dr. Faragó Zsolt
        jegyző

Elhunyt 
Mayer 
Lászlóné

Mayer Lászlóné Marika rövid, 
gyógyíthatatlan betegség kö-
vetkeztében 2022. december 
21-én hunyt el otthonában, 
családja körében. A városban 
mindenki ismerte a segítő 
szándékú, köztiszteletben álló 
pedagógust. 2003-as nyugdí-
jazása után is aktívan részt 
vett a város kulturális életé-
ben: a Móra Ferenc Közmű-
velődési Egyesület tagjaként 
előadásokat tartott, zsűritag-
ként segítette a helyismereti 
vetélkedők, valamint a vers- 
és prózamondó versenyek le-
bonyolítását. Érzékenységére 
vall, hogy a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat munkáját is 
tevékenyen pártfogolta. Vég-
ső nyugalomra január 17-én 
helyezték a Felsőtemetőben, 
ahol Hajagos Gyula plébános 
celebrálta a gyászmisét. 



2023. február 17.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK6

Újabb nagyszabású összefo-
gás van kibontakozóban, a vá-
rosban. A vármegyei hírportált 
kereste meg Tamásiné Szikora 
Bettina, aki segítséget kért csa-
ládja számára. A megjelent írás-
ból megtudtuk, hogy Tamási Iza-
bella, a család kislánya súlyos 
betegséggel küzd. A diagnózis 
akut limfoid leukémia, amely 
miatt 5 hónapja folyamatos kór-
házi kezelést igényel a kislány. A 
család anyagi válságba került.

A segítségnyújtás ismét becsület-
kasszás sütivásár formájában va-
lósul meg városunkban, március 
7-én, kedden – tudtuk meg Bajzák 
Andreától, az önkormányzat ifjú-
sági referensétől. Hozzátette: a jó-
tékonysági esemény fő támogatója 
most is a Dél-100 Kft., az esemény 
fővédnöke dr. Ónodi Izabella ön-
kormányzati képviselő. Bajzák 
Andrea elmondta, hogy már a kez-
detekkor is nagy segítséget kapott a 
család a Zoono Kft.-től és Pammer 
Norberttől, aki sterilizálást aján-
lott fel a család számára, valamint 
a Soha ne add fel Lázár Bence Em-
lékalapítványtól, akik leukémiával 
küzdő betegeket segítenek, és akik 
150 ezer forintot utaltak a család-
nak. A Matkói Szabadidő Sporte-
gyesület és Török Tibor Zsolt, a 
magyar labdarúgó-válogatott által 

dedikált focilabdát ajánlotta fel li-
citre (szövetségi kapitány, edzők, 
játékosok aláírásával), az árverés 
kapcsán hamarosan részletekkel 
is szolgálunk. A segítő támogatók 
között van Kovács János cukrász-
mester és a médiatámogatók is. 
(Rádió Smile, Rádió 1 Sirius, Fél-
egyházi Közlöny, Szuperinfó, Petőfi 
Népe, Tandem Dekor.)

A segíteni szándékozók hamaro-
san 10 kihelyezett adománygyűjtő 
perselybe helyezhetik el hozzájáru-

lásukat. A perselyeket a következő 
helyeken találják meg: Tourinform 
iroda, Heni Virágszalon, Sirius Club, 
Torony ABC, Zolinho Egészségszi-
get, Nor-Bike Kerékpárszaküzlet, 
Anno Kávéház (Bubu teázó), Corso 
Divat, Wod Factory, Center Gym.

A sütivásár a megszokott két 
helyszínen valósul meg: a város-
háza előtt és a piac főbejáratánál. 
Az eseményt további jótékonysági 
akciók is követik majd, hiszen a 
Paintball és Airsoft Kiskunfélegy-

háza jóvoltából március 18-án egy 
nyílt napot szerveznek, amelynek 
teljes bevételét felajánlja Besz-
tercei Attila, valamint március 
25-én, szombaton a Kiskunfélegy-
házi Motorsport Egyesület Enduro 
Cross Országos Bajnokság Idény-
nyitó rendezvényén is adomány-
gyűjtés és sütivásár valósul meg, 
Szabó János és Sziládi Róbert 
jóvoltából.

A sütivásár és a gyűjtés részle-
teiről folyamatosan beszámolunk.

Sütivásár Izabelláért

Az év vármegyei iskolarendőre 
Fekete-Setény Tamara
Fekete-Setény Tamara rendőr zász-
lós, a Kiskunfélegyházi Rendőrka-
pitányság Rendészeti Osztályának 
munkatársa vehette át idén az év 
iskolarendőre díjat a kiemelke-
dő iskolarendőri tevékenységéért 
Bács-Kiskun vármegyében.

Fekete-Setény Tamara lapunknak el-
árulta, hogy az iskolarendőr egy egyen-
ruhás személyt jelent, aki adott isko-
lában rendszeresen foglalkozásokat 
tart. Hozzá a kiskunfélegyházi Platán 
Utcai Általános Iskola tartozik, de ter-
mészetesen más iskolákba is ellátogat 
rendszeresen. Iskolarendőrként a köz-
lekedésbiztonságra nevelés az elsődle-
ges feladata, ami elsősorban az alsós 
korosztályt érinti. Megtudtuk, hogy a 
közeljövőben a tanmenet része lesz a 
közlekedésre nevelés, amely által az 
iskolarendőrök teendői is gyarapodnak 
és nagyobb feladatuk lesz ezáltal. KEVE, 
vagyis Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk 

Egymásra!– ez a program neve, amelyben a 
pedagógus oktatja a tananyagot és a rendőr 
ellenőrzi a tanultakat. A program során a he-
lyes közlekedési magatartást sajátítják el a 
gyerekek. A rendőr zászlós elmondta, hogy 
néhány vármegye már alkalmazza, nálunk 
már pilot rendszerben fut a program.

Fekete-Setény Tamara az iskolarendőri fel-
adatai mellett elárulta, hogy szeret a diákok-
kal foglalkozni, hiszen nagyon közvetlenek a 
gyerekek, már szinte bizalmi viszony alakult 
ki köztük. Mindezek mellett nagyon tisztelet-
tudóak is, hiszen mindig tudják, hogy hol a 
határ.

– A díj nagyon váratlanul ért, nem számí-
tottam rá, hogy vármegyei szinten rám gon-
dolnak – nyilatkozta. – Előtte egy nappal tud-
tam meg, hogy nekem ítélték ezt a díjat. Jó 
visszajelzés volt, inspirál és nagyobb lendü-
letet ad. Sok tervem van már erre az évre és 
nemcsak iskolai szinten, de városi szinten is. 
Rögtön márciusban egy előadással kezdünk 
általános iskolásoknak. Városunkba érkezik 
Pintér József baleseti helyszínelő, aki egy 
nagyon érdekes előadáson mutatja be a mun-
káját. Ezt követően májusban egy mopedes 
vezetéstechnikai tréningre készülünk a Tes-
co-parkolójában, ami szintén nagyon izgal-
mas programnak ígérkezik – mondta el végül.

 Z. A.
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A közlekedők véleményét a 
lámpák átállítása után kér-
deztük a tapasztalatokról.

Nagyné Ta-
podi Tímea 
(37): – He-
tente csupán 
pár alkalom-
mal használ-
juk ezt az út-
keresztező-
dést, amikor 

a gyerekeket az iskolából az 
edzésre visszük. A délutáni, leg-
nagyobb csúcsforgalomban hirte-
len ellepik a várost az autók, ne-
hézkessé téve a haladást. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a 
Bajcsy utcára kanyarodásnál 
hosszabb zöld időt kapunk.

Szamosi Endre (78): – Sokat 
járok autóval a városban, és én 

kifejezetten 
ve s z é l ye s -
nek tartom a 
„telezöldes” 
megoldást , 
s z e r i n t e m 
meg kellene 
s z ü n t e t n i . 
Sokkal biz-

tonságosabb lenne, ha a Kecske-
mét felől érkező balra kanyaro-
dók és a szemből érkezők egymás 
után kapnának zöld jelzést. De 
még ennél is szerencsésebbnek 
tartanám egy körforgalom kiépí-
tését a főút és a Halasi, illetve a 
Szentesi út kereszteződésében. 
Meggyőződésem, hogy ezzel vég-
leg fel lehetne számolni a feltor-
lódásokat. Persze tisztában va-
gyok vele, hogy egy körforgalom 
megépítése költséges beruházás, 
de egyszer talán megvalósulhat.

Csőszi Vik-
tor (36): – A 
régi állapot 
már évek óta 
akut problé-
mát jelentett 
főként a dél-
utáni csúcs-

forgalom idején és piacnapokon. 
Ilyenkor akár öt lámpaváltást is 
igénybe vett, ha valaki a Móra-tér 
felől a Kossuth utcáig szeretett 
volna autóval eljutni. Ezeket a lám-
pákat szerintem úgy harminc évvel 
ezelőtt állíthatták be így, de azóta 
alapvetően megváltoztak a körül-
mények. Ideje volt már figyelembe 
venni ezt!  
Dr. Réczi László (45): – Én is 
rendszeresen járok autóval a vá-
rosban, így ismerem az ominózus 
kereszteződésben is a „telezöld” 
és a pirosra váltás ritmusából adó-

dó helyzetet. 
Véleményem 
szerint eddig 
sem (csak) a 
jelzéssel volt 
baj, hanem a 
közlekedés-
ben résztve-

vők hozzáállásával. Nagyon sokan 
nem figyelnek a másikra, nem tart-
ják be a szabályokat, és minden 
áron előnyhöz akarnak jutni a má-
sikkal szemben. Ebből adódik pél-
dául, hogy nem adják meg a szem-
ből érkezőnek az elsőbbséget, 
hanem az egyenesen érkezők elé 
vágva bekanyarodnak. Ez gyakran 
vezetett balesethez, aminek több 
alkalommal magam is szemtanú-
ja voltam. Remélem, hogy a hosz-
szabb zöldidő a gépkocsivezetők 
türelmére és szabálytiszteletére is 
jótékony hatással lesz.

Körkérdés – Biztonságosabb lett-e a közlekedés? 

Átprogramozták a jelzőlámpákat
Az önkormányzat kérésére az állami közútkezelő 
munkatársai – az aktuális helyi viszonyok figye-
lembevételével – átprogramozták a kiskunfélegy-
házi jelzőlámpákat – tudtuk meg Sipos Róberttól, 
az önkormányzat Városüzemeltetési és Közterü-
let-felügyeleti Csoportjának munkatársától.

– Tavaly sok lakossági észrevételt 
kaptunk a jelzőlámpák működé-
sével kapcsolatban. A közlekedők 
főleg azt kifogásolták, hogy a mel-
lékirányok (ezek az 5-ös főúton 
kívüli irányok: a Bercsényi utca, 
Kőrösi út, Kossuth Lajos utca, 
Bajcsy-Zsilinszky út, Halasi út és 
Szentesi út) forgalma – különösen 
a reggeli és délutáni időszakban 
– feltorlódik, és nem jutnak át az 
autósok egy lámpaváltással.

Mivel a jelzőlámpákat a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. üzemelteti, 
a hivatal tőlük kért tájékoztatást 
ennek okáról. Válaszukban ar-
ról számoltak be, hogy a lámpák 
vezérlésében aktív szerepet ját-
szó forgalomérzékelő detektorok 
meghibásodtak, ezért egy korábbi 
fix programon üzemelnek a jelző-
lámpák. Az önkormányzat ezek-
nek a fix programoknak a felül-
vizsgálatára és átírására kérte a 
közútkezelőt. Az autópálya, illetve 
az elkerülő utak elkészülte után 
ugyanis az 5-ös számú főút belte-
rületi forgalma csökkent, így nem 
igényel már olyan hosszú szabad 
jelzéseket a mellékirányok rovásá-

ra, mint korábban 
– magyarázza a 
szakember.

Az új programot 
gondos szakmai 
előkészítés, for-
galomszámlálás 
alapján a Közút-
kezelő készítette 
el a polgármesteri 
hivatal munkatár-
sai véleményének 
figyelembevételével. Az átírások 
megtörténtek, a program telepítése 
február elején fejeződött be. Ahogy 
azt a közlekedők már tapasztalhat-
ják, az új program a felsorolt mel-
lékirányokból lényegesen hosszabb 
idejű szabad jelzést ad.

Ebből adódóan remélhetően 
a kifogásolt probléma megoldó-
dott és könnyebbé vált az átjutás 
például az ötös számú főútról a 
Bajcsy-Zsilinszky utcára, balra 
kanyarodók számára. Sipos Ró-
bert szerint ezzel kapcsolatban 
érkezett a legtöbb lakossági jel-
zés, ugyanis bizonyos napsza-
kokban csak több lámpaváltásra 
sikerült az autósoknak átjutni, 

és a rendelkezésre álló rövid sáv 
gyakran telítődött. Az új program 
azonban a balra kanyarodóknak 
az eddigi 7 másodperc helyett 
20 másodpercnyi zöldidőt nyújt a 
Szeged felől érkezők „telezöldes” 
jelzésének pirosra váltása után. 
Ez a plusz idő elegendő arra, hogy 
a balra kanyarodó sáv teljesen 
kiürüljön.

Az önkormányzat munkatársa 
emlékeztet az elsőbbségi viszo-
nyok betartásának fontosságára a 
csomópontban, és hangsúlyozza: 
semmi szükség arra, hogy első-
ként kiugorva, szabálytalanul balra 
kanyarodjanak a gépjárművezetők, 
ugyanis a zöld idő végéhez köze-

ledve mindenkinek elegendő idő áll 
rendelkezésére az átjutáshoz.

A kívánatos természetesen az 
lenne, hogy ismét a forgalom befo-
lyásolja a jelzőlámpák működését, 
ezt azonban a magas költségek 
miatt egyelőre nem tudja finanszí-
rozni a közútkezelő. Sipos Róbert 
elmondása szerint arról tájékoz-
tatták az önkormányzatot, hogy 
a kérdést továbbra is napirenden 
tartják, és amint anyagi lehetőség 
nyílik rá, a meghibásodott forgalo-
mérzékelő detektorokat pótolják. 
A gyalogosok számára fontos in-
formáció, hogy átkelésnél a szán-
dékot jelző gomb megnyomása 
továbbra is szükséges. T. T.
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Nemrégiben adtunk hírt arról, hogy Kiskunfélegyháza Bank-
falu városrészében, a Kiskun utcában hamarosan ABC üzlet 
nyílik. Az Integrál Zrt. tulajdonában levő bolt a tervek szerint 
idén karácsony környékén várja majd a vásárlókat. Az épü-
letben egy körülbelül 300 négyzetméteres eladótér kap majd 
helyet, ahol a legkorszerűbb okosmegoldások alkalmazásával 
szeretnék növelni a vásárlási élményt. A beruházás 9-10 új 
munkahelyet fog teremteni. A környék lakóinak véleményét 
kérdeztük az üzletnyitásról.

L u k á c s 
Ádám (29): 
– Az új üzlet 
megnyitása 
k ö n n yebb é 
teszi a csalá-
dunk napi te-
endőit, mivel 
kényelmesen 

intézhetjük a bevásárlásokat a 
közelben. Ha valami hiányzik, 
nem kell túl messzire menni érte. 
Munkába menet gyorsan meg tu-
dom majd venni a reggelimet. A 
környéken élők számára is biztos 

jó hír, mert egy kis sétával egybe-
kötve akár el lehet intézni a vá-
sárlást is.

Gál István-
né Ildikó 
(58): – Én 
személy sze-
rint nagyon 
örülnék, ha 
megvalósul-
hatna ez a 
beruházás. 

Az utóbbi években a Bankfalu la-
kossága sokat gyarapodott, sok 
kisgyermekes család költözött 

ide. Nagy segítség volna, ha nem 
kellene autóba ülni a legapróbb 
bevásárlásokért is a jelenlegi 
üzemanyagárak mellett. Az új 
áruháznak biztosan nagy vásárló-
közönsége lesz, különösen akkor, 
ha az üzemeltetők szem előtt 
tartják a széles választékot és a 
vásárlóbarát árakat.

Horváthné 
Simon Edit 
(60): – Na-
gyon örülök a 
hírnek. A 
Bankfalu az 
utóbbi öt év-
ben hatalma-
sat fejlődött. 

Sok új ház épült, ahova gyerme-
kes családok költöztek. A magán-
személyek és az önkormányzat 
közösen szép rendezett környeze-
tet alakított ki: betonozott, köz-
művesített utcák, rendezett, virá-
gos udvarok, előkertek. A szülők 

miután elvitték a gyerekeket az 
óvodába, utána vásárolhatnak. A 
nyugdíjasok pedig a napi mozgást 
összeköthetik a bevásárlással. 
Ezzel kímélve a környezetet, hogy 
nem kell autóba ülni a napi 
szükségletekért.

Dósa László 
(55): – Hu-
szonhét éve 
élek a bank-
falui város-
részben a 
c s a l á d o m -
mal. Öröm-
mel hallot-

tunk arról, hogy az Integrál Zrt. 
boltot kíván nyitni a körzetünk-
ben. A környéken voltak már erre 
vonatkozóan próbálkozások vál-
lalkozók részéről, de azok az üz-
letek sajnos nem voltak hosszú 
életűek. Reméljük, ez most más-
képp lesz és beváltja a hozzá 
fűzött reményeket.

Körkérdés – Mi a véleménye a bankfalui ABC-építésről?

Karácsonyig felépülhet az Integrál Zrt. 
új ABC-je a Bankfaluban
Új ABC áruházat épít Kiskunfélegyházán az Integrál Zrt. A kor-
szerű üzlet a Bankfaluban kap helyet, a Kiskun utcán megvaló-
suló, külsőségeiben is környezetbe illő épületben – tudtuk meg 
dr. Horváth Sándor elnök-vezérigazgatótól, miután Csányi József 
polgármesterrel, dr. Faragó Zsolt jegyzővel és Szabó József ön-
kormányzati képviselővel a részletekről tárgyaltak.

Horváth Sándortól megtudtuk azt 
is, hogy a beruházással kapcsolat-
ban folyamatosan egyeztetnek a vá-
rosvezetéssel. Eltökélt szándékuk 
ugyanis, hogy a bevásárlási lehető-
ség mellett egy közösségi térrel is 
gazdagítsák a gyorsan fejlődő vá-
rosrészt. Az óvoda és az ABC kö-
zötti területen egy játszótér és mini 
pihenőpark kialakítását tervezik, 
amely fiatalok és idősek számára is 
ideális találkozási pont lehet.

– A polgármester és a jegyző 
úr vetette fel az igényt, hogy a 
Bankfalu intenzív fejlődése miatt 
szükség lenne a városrészben a 
bevásárlási lehetőség bővítésére. 
Van már egy kisebb üzletünk a kör-
nyéken, és mi is tapasztaljuk, hogy 
a térség óriási fejlődésen ment ke-
resztül: sok új ház épült, fiatalok, 
többgyermekes családok költöztek 
ide. Minden tekintetben alkalmas 
és érdemes ez a terület arra, hogy 
egy új áruháznak adjon helyet. Az 

épületben mintegy 300 négyzet-
méteres eladótér kap helyet, ahol 
a legkorszerűbb okosmegoldások 
alkalmazásával szeretnénk növelni 
a vásárlási élményt.

Terveink szerint – amennyiben 
rajtunk kívülálló körülmény nem 
merül fel – még idén karácsony 
előtt át is adjuk vásárlóinknak a 
beruházást, beleértve a környeze-
tében kialakított közösségi teret 
is. Döntésünkkor az üzleti érve-
ken túl társadalmi szempontokat 
is szem előtt tartottunk. Ezzel is 
igyekszünk kifejezésre juttatni Fél-
egyháza iránti elköteleződésünket, 
és elismerni a városvezetés azon 
igyekezetét, hogy helyzetbe hoz-
za, lehetőségekkel segítse a helyi 
vállalkozásokat – fogalmazott az 
elnök-vezérigazgató.

Ez lesz egyébként az Integrál 
Zrt. 19. üzlete. A többi Kiskunfél-
egyháza mellett a környező köz-
ségekben, valamint Kiskőrösön és 

Solton található. A beruházás 9-10 
új munkahelyet teremt, ami a fog-
lalkoztatás terén is tovább erősíti 
a már most is 450-500 főt alkal-
mazó cég pozícióit a városban.

Szabó József, a térség önkor-
mányzati képviselője szerint a 
színvonalas bevásárlási lehetőség 
megteremtésével a Bankfalu fejlő-
dése újabb szintet emelkedik.

– Képviselői munkám megkez-
dése óta elhivatott vagyok a város-
rész fejlődése mellett. Az úthálózat 
megújulása volt az egyik legége-
tőbb feladat, amit az építkezők, ide 
költözők nagy száma is indokolt. 
Feltett szándékom – és ez találko-

zik a városvezetés céljaival –, hogy 
mielőbb szilárd burkolatot kapjon 
minden utca a körzetemben. En-
nek szükségességét a lakossági 
fórumokon kapott visszajelzések 
évről évre igazolják, és egy új ABC 
iránti igény is felmerült.

Külön öröm, hogy a beruházás-
nak köszönhetően városrészi köz-
ponttal is gazdagodik a Bankfalu. 
Indokolt ez azért is, mert az örven-
detesen növekvő gyermeklétszám 
miatt egy-két éven belül szükséges 
lesz ismét kétcsoportosra bővíteni 
a leendő ABC mellett működő óvo-
dát – mondta el a képviselő.

 T. T.
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Megtartotta tisztújító közgyűlését január 27-én a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület. A városi könyvtárban rendezett ülésen 
a leköszönő Kapus Béláné Lenkét örökös tiszteletbeli elnökké, 
Kállainé Vereb Máriát egyesületi elnökké választották.

A határozatképes közgyűlés kez-
detén Kapus Béláné gondolatait 
Kállainé Vereb Mária tolmácsolta a 
megjelent tagoknak: – Az elmúlt 19 
év meghatározó ideje életemnek. 
Nyugdíjba vonulásom után léptem 
be az egyesületbe, így teljes erő-
bedobással tudtam tevékenykedni, 
ami nyugodtan mondhatom, hogy 
már akkor jól működő egyesüle-
te volt a városnak. Az évek során 
mindig újabb és újabb feladatok 
inspiráltak bennünket, jó volt azzal 
a lelkes kis csapattal együtt tevé-
kenykedni. Kívánom az egyesület-
nek, hogy az elkövetkező években 
is gazdagítsák, színesítsék a város 
kulturális életét.

A leköszönő elnök 
méltatása

Ezt követően Seres Antalné vá-
lasztmányi titkár méltatta Kapus 
Béláné munkáját és terjesztette 
elő örökös tiszteletbeli elnökké 
nyilvánítását. Elmondta: Kapus 
Béláné Lenke 19 éve tagja a köz-
gyűlésnek és 2004 óta tölti be 
az elnöki tisztséget. – Lenke az 
egyesületbe történő belépése után 
szakmai tudásával hamarosan a 
közösség meghatározó tagja és 
az irodalmi szekció vezetője lett. 
Fáradhatatlan munkabírásának 
köszönhetően innentől egymást 

érték a különböző alkalmakra, 
évfordulókra, összeállított vagy 
csak a felejtés ellenében az utó-
kor emlékezetének ébren tartá-
sára készült kiadványok. 2004-től 
2021-ig mintegy 15 munka fűződik 
a nevéhez – fogalmazott.  Hozzá-
tette: az ő irányításával végzett 
kutatások eredményeként ismer-
kedhetett a helyi és tágabb olva-
sóközönség a Móra-testvérek, a 
Móra-utódok, a Félegyházához 
kötődő Petőfi-kutatók és Fekete 
János munkásságával, valamint a 
város díszpolgárainak életművé-
vel. Nevéhez köthetők az általános 
és középiskolásoknak évente meg-
hirdetett Himnuszmondó verseny, 
a Móra-felolvasónap, a Remé-
nyi-díj megalapítása vagy a Móra- 
és Petőfi-emlékévek meghirde-
tése, emléktáblák elhelyezése az 
Ótemplom kertjében vagy a Móra 
Magyar Örökség-tábla elhelyezése 
a Móra-ház falán. Kiemelte: Lenke 
kiterjedt kapcsolatrendszert alakí-
tott ki a Móra-család élő tagjaival. 
Rengeteg időt és energiát fordí-
tott a szerteágazó szálak felkuta-
tására, a kutatásból megszülető 
Móra-családfa összeállítására. 
Munkájának köszönhetően már 
kétszer találkozhatott a Móra-ro-
konság a nagy elődök szülővárosá-
ban, közöttük azokkal, akik addig 
nem is tudtak egymás létezéséről.

Kállainé Vereb Mária 
az új elnök

A közgyűlés az elmúlt nyolc év 
munkáját bemutató képes beszá-
molóval folytatódott, majd az új 
vezetőség megválasztása követ-
kezett. A szavazás alapján elnök 
Kállainé Vereb Mária nyugalmazott 
könyvtárigazgató, elnökhelyettes 
Tóth Istvánné nyugalmazott kö-
zépiskolai tanár, ügyvezető elnök 
Fekete Beatrix könyvtáros tanár, 
jegyző Mrázné Rádi Mária nyu-
galmazott iskolaigazgató, választ-
mányi titkár Seres Antalné nyugal-
mazott tanár, könyvtáros.

Az esemény az új egyesületi el-
nök, Kállainé Vereb Mária beszé-
dével zárult.

– Nagy tisztelettel köszönöm 
meg minden kedves tagunk sza-
vazatát, aki úgy látta, hogy a jövő-
ben elnökként vihetem tovább azt 
a tevékenységet, amelyet elődeim 
felépítettek, megvalósítottak. Az 
alapító Fekete Pált ismertem, 
ismerhettem, az egyesület alaku-
lásakor már megosztotta velem a 
megalakítás gondolatát. Sokunkkal 
együtt hoztuk létre 1988-ban ezt 
a ma is működő civil, kulturális 
szervezetet, amelynek tagjai sokat 
tettek városunk kulturális életének 
színesítéséhez – mondta. Hangsú-
lyozta: szeretné a jövőben tovább 
vinni mindazokat a kezdeményezé-
seket, amelyek alapjait Kapus Bé-
láné Lenke vetette meg. – Nagyon 
fontosnak tartom, hogy a városi ön-
kormányzattal továbbra is jó kap-

csolatokat ápoljunk, legyenek közös 
programjaink, hiszen az a cél, hogy 
a város kulturális élete minél sok-
rétűbb legyen – tette hozzá.

Az egyesület 
2023. évi tervei

A Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület 2023-ban is aktív sze-
repet vállal a város kulturális 
életében. A tervek közül néhányat 
kiemelve: március 14-én Petőfi 
szavalóversenyt rendeznek kö-
zépiskolásoknak, április 12-én, a 
költészet napja alkalmából felol-
vasónapot tartanak Petőfi versei-
ből. Az Ótemplom-kertben április 
18-án emlékeznek Petőfi kutatóira: 
Reményi Ede hegedűművész ha-
lálának 125., dr. Szirák Ferenc 
születésének 125., dr. Kiss Ist-
ván születésének 140. és Fekete 
János halálának 15. évfordulója 
alkalmából. Az egyesület volt el-
nökének, dr. Fazekas Istvánnak 
szegedi sírjánál május 17-én he-
lyezik el a megemlékezés virágait. 
Július 19-én Móra Ferenc születé-
sének 144. évfordulója alkalmából, 
július 31-én Petőfi Sándor halá-
lának 174. évfordulója alkalmából 
koszorúznak. Október 5-én Fekete 
János helytörténészre, az egyesü-
let korábbi elnökére emlékeznek, 
december 7-én a 110 éve született 
és 25 éve elhunyt Szántó Piroska 
emléke előtt tisztelegnek kiállítás-
sal. Az év utolsó napján a Petőfi 
Sándor Emlékháznál koszorúznak. 

 G. E.

Új elnök a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület élén
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Értékőrzés Bense Zoltán célja a Batthyány iskolában

2023. január 21-étől Bense Zoltán a kiskunfélegyházi Batthyá-
ny Lajos Általános Iskola intézményvezetője. A pedagógus az el-
múlt két évben intézményvezető-helyettesként, augusztus 16-a 
óta pedig megbízott intézményvezetőként vett részt a nagymúl-
tú iskola munkájában, az oktató-nevelő munka szervezésében, 
irányításában. A tapasztalt tanár sokak biztatására döntött úgy, 
hogy megpályázza a pozíciót, amit már nem tervezett betölteni. 
Vezetői tervei mellett erről is beszélgettünk.

– A Batthyány iskolát minden-
ki ismeri Félegyházán. Mégis, 
arra kérem, mutassa be néhány 
mondatban az intézményt, ami-
nek a vezetésével most öt évre 
megbízták!  

– Az intézményben 405 gyermek 
tanul, magas szintű tanításukért, 
nevelésükért 37 pedagógus és 9 
fős technikai személyzet dolgozik. 
Az emelt szintű ének-zene oktatás 
– amelynek nagy hagyománya van 
az intézményben – a Kodály-mód-
szeren alapszik. Emellett emelt 
óraszámú matematikát és informa-
tikát is választhatnak a diákjaink. 
Az énekkarok, a csengettyűegyüt-
tes a városi ünnepségek, megem-
lékezések rendszeres résztvevői. 
A gyermekközpontú nevelés és 
oktatás mellett központi szerepet 
kap a hagyomány- és értékőrzés. 
2023 kiemelten fontos eszten-
dő lesz az iskola életében, május 
13-án ünnepeljük meg ugyanis az 
intézmény 50 éves születésnapját 
(1973. szeptember 29-én adták 
át rendeltetésének az iskolát). Én 
magam ennek az időszaknak több 
mint a felét töltöttem a Batthyány-

ban: 27. éve tanítok itt földrajzot. 
Intézményvezetőként a diákokkal 
való mindennapi kapcsolatról, a 
tanításról sem kell lemondanom. 
Mindig akad néhány különösen ér-
deklődő tanuló a 7-8. osztályosok 
között. Kitüntető öröm számom-
ra, hogy tanítványaim eddig há-
rom alkalommal nyertek országos 
földrajzversenyt. 

– Elevenítsük fel az idáig 
vezető út fontosabb szakmai 
állomásait! 

– A Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola földrajz-könyvtár szakán 
végeztem 1988-ban. Ezt követően 
a JATE-n tanultam és szereztem 
okleveles környezetvédő diplomát, 
majd 2001-ben közoktatás-vezető-
ként szakvizsgáztam a Budapesti 
Műszaki Egyetemen. Később, 2011 
júniusában a Szegedi Tudomány-
egyetem Természettudományi 
és Informatikai Kara Földrajzi és 
Földtudományi Intézet Természeti 
Földrajzi és Geoinformatikai Tan-
széke földrajztanár mesterképzési 
szakán szereztem okleveles föld-
rajztanári, középiskolai tanári dip-
lomát. Tagja vagyok a geográfusok 

legmagasabb szintű honi szakmai 
szervezetének, a Magyar Földrajzi 
Társaságnak. Mesterpedagógus-
ként közoktatási szakértőként is 
dolgozom. Számos, az Oktatási 
Hivatal által szervezett pedagó-
gus-továbbképzésen vettem részt.   

– Milyen vezetői célokat tűzött 
maga elé intézményvezetőként?

– Alapvetőnek tekintem, hogy az 
oktatás és nevelés során fejlesszük 
a ránk bízott gyermekek készsé-
geit, képességeit, intelligenciáját, 
hozzásegítve őket ezzel egy sikeres 
élet alapjainak lerakásához. Gyor-
san változó világunkban az isko-
lának törekednie kell az innovatív 
termékek és folyamatok haszná-
latára, a hatékony gyakorlatok és 
módszerek felkutatására és alkal-
mazására. A pedagógusnak meg 
kell tanítania diákjainak a helyes 
adatgyűjtést, irányt kell mutatnia 
a hiteles források kiválasztásában, 
az interneten elérhető informáci-
ók közötti eligazodásban. Fontos, 
hogy a gyerekek minél korábban 
felvérteződjenek az ehhez szüksé-
ges tudással. 

A Batthyány tantestületében 
szerencsém volt megtapasztalni, 
hogy alkotó csapatot, jó iskolát és 
tanári kart az egyének legjobb ké-
pességeire építve lehet felépíteni 
és fenntartani. Vezetőként a közös 
célok világos megfogalmazására, 
a folyamatos információáramlás-
ra megkülönböztetett figyelmet 
szeretnék fordítani. A hosszú, kö-

zösen eltöltött évek ösz-
szekovácsolták tantestü-
letünket, így szerencsére 
adott a nyugodt, elfoga-
dó, folyamatos kommu-
nikációra épülő légkör és 
az együttműködő közös-
ség. Úgy érzem, ez na-
gyon komoly erőforrása 
az intézménynek. 

Nem tervezek lényeges 
változásokat, inkább az 
iskola által képviselt érté-
keket szeretném megtar-
tani és tovább erősíteni, 
megőrizve a közösség 
hagyományait, értékeit 
és szakmai színvonalát. 
Ennek megfelelően, to-
vábbra is emelt óraszámú 
matematika és informati-
kaképzés történik az „a”, 
a Kodály-módszer szerin-
ti emelt szintű ének-zenei 
képzés a „z” osztályok-
ban. A jövőben is nagy fi-

gyelmet fordítunk az angol és a né-
met nyelvek oktatására, a hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók segítésére, valamint a sajá-
tos nevelési igényű és magatartási, 
beilleszkedési zavarokkal küzdő ta-
nulók fejlesztésére is.

– Az iskolán kívüli feladatai-
val hogyan egyezteti össze az új 
pozícióval járó kihívásokat?

– Meggyőződésem, hogy a szak-
mai és közéleti szerepvállalásaim 
erősítik egymást, kiépült kapcso-
latrendszerem az intézménynek is 
javára válhat. Én képviselői, tanári 
és intézményvezetői munkámra is 
szolgálatként tekintek. A döntést, 
hogy benyújtom a vezetői pályá-
zatot, nem egyedül hoztam meg. 
Nagyon sok támogatást és bizta-
tást kaptam családomtól, az iskola 
dolgozóitól, a munkaközösségek 
vezetőitől, a tantestület tagjaitól. 
Ez erőt ad a feladathoz és hitet ah-
hoz, hogy mindig lesznek segítőim. 

– Pedagógusként, igazgató-
ként mit tart az iskola legfon-
tosabb küldetésének? 

– Szent-Györgyi Albert szava-
ival válaszolnék: „Az iskola dolga, 
hogy megtaníttassa velünk, hogyan 
kell tanulni, hogy felkeltse a tudás 
iránti étvágyunkat, hogy megtanít-
son bennünket a jól végzett munka 
örömére és az alkotás izgalmára, 
hogy megtanítson szeretni, amit 
csinálunk, és hogy segítsen megta-
lálni azt, amit szeretünk csinálni.” 

 T. T. 
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Szalagavatók a félegyházi középiskolákban
Móra Ferenc Gimnázium

Február 3-án, pénteken a Móra Fe-
renc Gimnázium végzős diákjai is 
megkapták a középiskolás évek vé-
gét, a felnőtté válást szimbolizáló 
kék szalagot. A városi sportcsar-
nokban megrendezett szalagava-
tóra öt osztály diákjai vonultak be 
osztályfőnökeik vezetésével, hogy 
szeretteik jelenlétében éljék meg 
az ünnepélyes pillanatokat.

Az eseményen jelen volt Csányi 
József polgármester, valamint 
Rosta Ferenc alpolgármester, a 
gimnázium nyugalmazott igazga-

tója is. Dr. Kása Zsuzsanna intéz-
ményvezető köszöntőjében álmaik 
megvalósítására biztatta a végző-
söket, útravalóul pedig Koszto-
lányi Dezső szavait idézte: „Azt 
akarom, tisztán és fehéren, legye-
tek vígak és bársonyba-járók, a 
kezetekben egy nagy arany-érem s 
hódítsátok meg az egész világot.”

A rendezvényt zenés és táncos 
produkciók színesítették, felléptek 
többek között a Silver Step Tánc 
Stúdió növendékei. Az estét a vég-
zős diákok keringője zárta.

Mezőgazdasági szakképző

Immár a Kiskunfélegyházi Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari Szak-
képző Iskola és Kollégium végzős 
diákjai is büszkén viselik azt a kék 
szalagot, amire hagyományosan 
a középiskolás és a felnőttkor vá-
lasztóvonalaként tekintünk. 

Az intézményben töltött évek kö-
zelgő végét is szimbolizáló jelké-
pet a január 27-én, pénteken meg-
rendezett szalagavató ünnepségen 
hat osztály 104 diákja kapta meg. 

Az érettségi előtt álló diákokhoz 
Rózsa Pál igazgató intézett biz-
tató, kedves szavakat, miközben 
sok sikert kívánt a megmérette-
téshez. Az eseményen jelen volt 
Csányi József polgármester is, az 
emlékezetes pillanatokban osztoz-
tak a fiatalokkal szüleik, rokonaik, 
barátaik és iskolatársaik is. A nap 
fénypontja – a színvonalas műsor 
mellett – a végzős diákok keringője 
volt.

Közgazdasági technikum
Január 13-án, pénteken tartotta 
hagyományos szalagavató ünnep-
ségét a Kiskunhalasi SZC Kiskun-
félegyházi Közgazdasági Techni-
kuma. Ezen a babonásnak tartott 
napon tanárok, diákok, barátok és 
családtagok együtt ünnepelték a 
végzősöket.

A bevonulást és névsorolvasást 
követően a 11. évfolyamosok kö-
szöntötték a végzősöket és bemu-
tatták a tiszteletükre összeállított 
műsort. Beszédükben köszönetüket 
fejezték ki többek között az előttük 

álló jó példáért, a rengeteg segítsé-
gért és a számos boldog pillanatért, 
amit az évek során tőlük kaptak.

Tasi Judit, az intézmény igaz-
gatója útravalóul a következő gon-
dolatokat osztotta meg az ünnep-
lőkkel, ünnepeltekkel. – A szalag 
elválaszt és összeköt. Elválaszt a 
gyerekkortól, a diákélettől, és ezzel 
együtt átvezet a felnőtt lét világá-
ba. Azonban össze is köt, hiszen 
12 évfolyam minden osztályának 
diákja ugyanazért a célért küzd az 
elkövetkezendő hónapokban. 

Kossuth Lajos szakképző
Február 4-én, szombaton a Kis-
kunhalasi SzC Kiskunfélegyházi 
Kossuth Lajos Technikum, Szak-
képző Iskola és Kollégium diákja-
inak életében is eljött a várva várt 
esemény, a szalagavató. A városi 
sportcsarnok megtelt diákokkal, 
tanárokkal és rokonokkal.

Az ünnepség a szalagok fel-
tűzésével kezdődött. Majd Sza-
bó Péterné igazgató osztotta 
meg gondolatait a végzősökkel 
a középiskolás évekről, majd 

Pázmány Péter szavaival zárta 
beszédét: „Nemes szép élethez 
nem kellenek nagy cselekedetek. 
Csupán tiszta szív és sok, sok 
szeretet.”

Ezt követően zenés és táncos 
produkciók kápráztatták el a kö-
zönséget. Többek között fellép-
tek a Brilli-Art Studio növendé-
kei, Gönczöl Kamilla, a Remedy 
együttes énekesnője és a Silver 
Step Tánc Stúdió. A szalagavatót 
az angolkeringő zárta.
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Házasság hete
Idén tizenhatodik alkalommal ren-
dezik meg hazánkban a Házasság 
hetét a keresztény egyházak és ci-

vil szervezetek széles körű összefo-
gásával. A rendezvénysorozat célja, 
hogy felhívja a figyelmet a házas-
ság, a család értékeire és fontos-
ságára, valamint, hogy segítséget 

nyújtson a házasságra készülőknek, 
vagy a párkapcsolati problémákkal 
szembesülőknek. Összeállításunk-
ban félegyházi házaspárok történe-
teit ismerhetik meg. 

Juhászné Rigó Ágnes és férje, Juhász Miklós hitben és szeretet-
ben nevelik négy gyermeküket. A Házasság hete programsoro-
zathoz kapcsolódva szívesen mesélték el megismerkedésük kö-
rülményeit, amin – ez meggyőződésük – isteni áldás volt.

Miklós tizenegy évig vezette a 
félegyházi cserkészcsapatot, 
miközben a városi közéletben 
is részt vett. Jelenleg bodza- és 
birsalmatermesztéssel, valamint 
pályázatírással foglalkozik. Ági 
főállású anya, de az elesettek 
megsegítése mindig fontos volt 
számára. Végzettségét tekintve 
gyógypedagógus, manapság ön-
kéntesként betegeket látogat a 
városi kórházban és az idősek 
otthonában. Mindketten aktív 
tagjai a kiskunfélegyházi Sar-
lós Boldogasszony Templom – 
Ótemplom egyházközösségének.

– Hogyan ismerkedtetek 
meg?

– Látásból már korábban ismer-
tük egymást, ugyanabba az egy-
házközösségbe jártunk. 2005-ben 
visszaköltöztem Gödöllőről és pró-
báltam nyitott szemmel és szívvel 
járni, hátha rám talál az igaz sze-
relem. Nem kellett sokat várnom, 
2006 októberében isteni sugallatra 
elhívtam Ágit randevúzni és azóta 
is elválaszthatatlan kötelék tart 
össze bennünket. De nem ám va-
lami romantikus filmre ültünk be, 
hanem az 1956-os forradalom 
ötvenedik évfordulója alkalmából 
vetített előadásra. Utána pedig jót 
beszélgettünk a látottakról a kö-
zeli étteremben. Onnan már úgy 
mentem haza, hogy tudtam: ez a 

nő lesz a feleségem – idézte fel a 
kezdeteket Miklós.

– Sokat imádkoztam, hogy meg-
találjam a páromat – vette át a 
szót Ági, majd így folytatta: – Mik-
lóst már régebb óta ismertem, de 
csak futólag. Az egyházközössé-
günkben egész napos virrasztá-
sokat szerveztünk a tagokkal, ahol 
egy-egy órára Miklós lett a társam. 
A közös imádságokon kívül néha 
beszélgettünk is. Elhívott moziba, 
nagyon jól sikerült a találkozónk. 
A közösen eltöltött idő egyre csak 
gyarapodott. Erősödött bennem az 
érzés, hogy megtaláltam a társa-
mat. Körülbelül két hét múlva már 
a házasság gondolata is felmerült 
bennünk. 2007. január 1-jén Mik-
lós megkérte a kezemet, amire ter-
mészetesen igennel válaszoltam. 
Majd február 11-én a család előtt 
is megtörtént az eljegyzés.

– Hogyan teltek a jegyesség 
hónapjai? Mikor házasodtatok 
össze?

– Nagyon boldogok voltunk, hi-
szen az imáink meghallgatásra 
találtak – mesélte mosolyogva 
Ágnes. – Rendszeresen részt vet-
tünk lelkigyakorlatokon, tudatosan 
készültünk a közös életünkre. Az 
egyik ilyen alkalmon az volt a fel-
adat, hogy írjunk együtt egy imád-
ságot. Ez a fohász onnantól kezdve 
beépült a napi imarendünkbe. A 
várakozással teli hónapok után 
2007. szeptember 8-án, Szűz Má-
ria születésnapján házasodtunk 
össze.

– Mikor születtek a gyerekek?
– Bernadett 14 éves, Mária 13 

évvel ezelőtt anyák napi ajándék-
ként érkezett közénk. Miklós Lász-
ló 10 éves, Imre Antal pedig 5 éves 
elmúlt.

155 pár kötött házasságot 
2022-ben Félegyházán
A korábbi években tapasztalt 
esküvőbumm után 2022-ben is 
érezhető volt a Babaváró hitel és 
a CSOK hatása a házasságköté-
sek számának alakulásában, bár 
a számok mérséklődtek. A koráb-
bi évek 120-140 esküvője után 

2019-ben volt a csúcs, amikor 
214 pár kötötte össze az életét 
Kiskunfélegyházán. Ez a szám 
2020-ban 181, 2021-ben 195, 
tavaly pedig 155 volt – tudtuk 
meg Csányiné Mészáros Ágnes 
anyakönyvvezetőtől.

– A járványhelyzet éveiben ke-
vesen mertek nagy lakodalmat 
tervezni. 2022-ben viszont a szűk 
családi körben megrendezett 
bensőséges ceremónia mellett 
újra tartottak nagy létszámú es-
küvőket is a városban. A patinás 

szecessziós városháza 195 főt 
befogadó díszterme és a 20 fős 
házasságkötő terem közkedvelt, 
méltó helyszíne a szertartások-
nak, de a párok közül egyre töb-
ben külső helyszínen álmodják 
meg a ceremóniát. Kiskunfélegy-
háza közigazgatási területén is 
van erre lehetőség, és egyre több 
pár ragaszkodik ahhoz, hogy a 
boldogító igent itt mondhassák ki 
az anyakönyvvezető előtt – tudtuk 
meg. 

„A hit és a szeretet, ami megtart bennünket”
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– A négy gyerek és a napi el-
foglaltságok mellett hogyan jut 
időtök egymásra, magatokra?

– Egy házasságban sok min-
denről le kell mondani a férjnek 
és feleségnek, ezért tudatosan 
figyelünk arra, hogy legyenek fel-
nőtt programjaink is. Egymás el-
foglaltságait támogatjuk, segítjük. 
Rendszeresen részt veszünk háza-
soknak szervezett egyházi esemé-
nyeken, kirándulásokon. Szeretünk 
fürdőbe, színházba, moziba járni. 
A családi nyaralások is feltöltenek. 
A két nagyobbal túrázni szoktunk. 
De a gyerekek élvezik a cserkész-
táborok hangulatát is.

– Mi az élethosszig tartó há-
zasság titka?

– A hitünk és a szeretetünk 
megtart bennünket. A közös esti 
imában hálát adunk a napi örömö-
kért, át tudjuk gondolni és kicsit 

le tudjuk tenni a nehézségeket. 
Olykor adódhatnak nézeteltérések 
a családon belül, vagy közöttünk, 
– amelyek véleményem szerint 

az egyéni önérzetből vagy önzés-
ből eredhetnek – azonban az ön-
vizsgálat és a másik tanácsainak 
figyelembevétele új nézőpontot 

tárhat elénk. Mind a ketten tö-
rekszünk az egyezségre, a nyílt 
kommunikációra.  

 V. B. 

„A hit és a szeretet, ami megtart bennünket”

Az esküt komolyan kell venni!
Hidegné Kohajda Edina és Hideg 
János László pedagógus házas-
pár. Három gyermeket nevelnek, 
akik közül az ikrek, Zita és Ba-
lázs a birkózás szerelmesei. A 
család mindig lendületben van, 
lüktet, dolgozik, versenyekre jár, 
összetart, és nagyon működik. 
A házasság hete apropóján be-
szélgettünk velük.
A szülők szerelmének története 
egy nagyon erős barátsággal kez-
dődött. A Kossuth iskolában ta-
lálkoztak először, ahol mindketten 
tanítani kezdtek. Megismerkedé-
sük után két évvel iskolai kirándu-
lásra vitték a diákokat Erdélybe, 
és tábor 10 napja alatt a napnál is 
világosabbá vált számukra, hogy 
együtt képzelik el a folytatást. Er-
dély és az iskola ma is nagyon fon-
tos szerepet tölt be az életükben, 
mindkét helyszínre hálás szívvel 
gondolnak. 

A 2006-ban megkötött házasság 
után 2007-ben megszületett első 
gyermekük, Boglárka, akit 2009-
ben az ikrek követtek. Hivatásuk 
eközben is fontos része maradt 
az életüknek. Idén végzős osztály-
főnökök mindketten. Diákjaikról 
– akikkel nagyon jó kapcsolatot 
ápolnak – most is szeretettel be-
szélnek. Bevallják: otthon is sok-
szor téma az iskola, előfordul, hogy 

a gyerekek szólnak rájuk: kapcsol-
janak át „otthoni üzemmódba”. 

Az ikrek elhivatott sporttevé-
kenysége tűpontos logisztikát kí-
ván meg a családtól. A Kiskunfél-
egyházi Birkózó Sportegyesületben 
egy rendkívül összetartó közösség 
tagjai. Egy igazi nagycsaládé, aho-
vá szívesen járnak. A gyerekekkel 
együtt a szülők is szerves részévé 
váltak az edzéseknek, versenyek-
nek, táboroknak, és az egyesülettel 
kapcsolatos eseményeknek. Kevés 
szabadidővel élik az életüket, de ők 
ezt egyáltalán nem bánják. Családi 
nyaralásaikat az ikrek edzőtábora-
inak helyszínére szervezik. Edina 
nevetve meséli, hogy ha véletlenül 
akad egy szabad délutánjuk, már 

arra gyanakszik, hogy bizonyára 
elfelejtettek valamit. 

Borit, a legidősebb gyermeket 
nem a sport hozza lázba, bár a tá-
volabbi versenyekre ő is szívesen 
tart a családdal. Ő az olvasásért 
rajong. Több száz oldalt olvas na-
ponta, kiválóan beszél angolul, és 
nyitott minden ismeretre. 

Edina és János nem bővelked-
nek kettesben töltött időben, de 
igyekeznek hétköznap is kiszakíta-
ni maguknak egy-egy órát. János 
néhány hónapja életmódot váltott, 
és naponta legalább 10 kilométert 
gyalogol. Ettől nem tekint el akkor 
sem, ha éjfélig kell sétálnia. Edina 
kedvencei az orchideák, amiből 
nagyjából 100 cseréppel gyűjtött 

össze az évek alatt. Azt mondja, a 
szeretgetésükkel, gondozásukkal 
töltött idő az ő feltöltődése, énideje. 

Sok állattal élnek együtt: kutya, 
macska, hörcsög, fehéregér, dísz-
halak és madárpók is van otthon. 
Így előfordul, hogy feszes napirend-
jük azért csúszik, mert éppen álla-
tot kell etetni, vagy virágot locsolni. 

Egyetértenek abban, hogy nem 
kell túlgondolni a dolgokat. A há-
zasságban sem. 

– Teljesen átlagos házaspár va-
gyunk. Vannak morgások, de ha-
gyunk egymásnak teret. Nem kor-
látozzuk a másikat, ő tolerálja az 
én szenvedélyemet, ahogyan én is 
az övét – mondja Edina. 

János elárulja: komoly céljai 
vannak a gyaloglással, egészen Ko-
rondig szeretne menni egy 10-12 
napos túra keretében. Igaz, ennyi 
időre még soha nem hagyta magá-
ra a családot.

Harmónia és elégedettség su-
gárzik róluk, még ha annyira kü-
lönbözőek is! Egyikük hangos, a 
másik halk. Egyikük tacskó- és 
orchideakiállításokra szeret járni, 
másikuk inkább színházba. János 
hirtelen felfortyan, majd gyorsan 
megbékül, míg Edina rágódik a 
dolgokon több napon át. Mégis így 
kerek a kapcsolatuk. A most háza-
sulandóknak türelmet kívánnak, 
és azt tanácsolják, hogy az esküt 
komolyan kell venni. A többi megy 
magától…

 Zakar Anita
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A családdal töltött idő mindig ünnep
Buszlai Istvánné Drozdik Klá-
ra és férje, Buszlai István idén 
ünneplik ötvenedik házassági 
évfordulójukat. Fél évszázada 
tartó szövetségükről kérdez-
tük őket.

– Hogyan ismerkedtek meg?
– A középiskola befejezése után 

Budapesten elvégeztem egy két-
éves laborasszisztensi képzést, 
majd visszatértem Félegyházára, 
de már nem egyedül – kezdte 
Klári. 

– Az érettségit követően nem 
vettek fel a főiskolára, így egy 
évig Felsőgödön dolgoztam, mi-
közben felvételi előkészítőre 
is jártam, mert a Villamosipari 
Műszaki Főiskolára való bejutás 
volt a célom. Klári nagynénjénél 
laktam már két hónapja albérlet-
ben, amikor a leendő feleségem 
a laborasszisztensi képzés felvé-
teli idejére megérkezett hozzánk. 
A nagynéni megkért, hogy legyek 
Klári kísérője és menjek be vele 
Óbudára, a felviteli helyszínére. 
Azonban én épp olyan járatlan 
voltam a fővárosban, mint ő. A jól 
sikerült felvételit követően boldo-
gan gyalogoltunk vissza a Nyugati 
pályaudvarhoz, ahonnan vissza-

utaztunk Felsőgödre. Olyan jól si-
került ez a kirándulás, hogy már 
a Gellért-tértől kézen fogva men-
tünk tovább. Már akkor éreztük, 
hogy ez a kapcsolat komolyabbra 
is fordulhat. Ez 1970-ben történt 
– idézte fel első közös történetü-
ket István.

– Hogyan alakult ezután a 
közös életük?

– Felvettek a képzésre és Bu-
dapesten laktam albérletben. Rá 
egy évre István is beköltözött a 
fővárosba, de egy másik lakásba. 

Akkoriban nem volt szokás össze-
költözni a házasság előtt.

– Az én tervem az volt, hogy 
miután lediplomázom, összehá-
zasodunk Klárival. Ő viszont nem 
osztotta ezt az elképzelést, így 
1973. augusztus 11-én összehá-
zasodtunk. Ezután egy évig – már 
közösen – a felsőgödi nagynéninél 
laktunk. 1974-ben Kiskunfélegy-
házára költöztünk. Klári a kórház 
laborjában helyezkedett el, engem 
pedig felvettek a Lenin Tsz-hez, és 
a feleségem szüleihez költöztünk. 

Később a gyümölcsfeldolgozó 
üzem vezetésére kaptam megbí-
zást. 1980-ban születtek meg az 
ikerlányaink. Mindketten a buda-
pesti élelmiszeripari egyetemen 
végeztek, egyikük Bőcsön él a 
családjával, másikuk változatlanul 
a gyümölcsfeldolgozó üzemben 
dolgozik. Mindkettőjüknél két-két 
kislány unokánk van. 

– Mi tartotta össze a házas-
ságukat több mint fél évszáza-
dot át?  

– Törekedtünk arra, hogy tü-
relmet, megértést és tiszteletet 
adjunk egymásnak. Apróbb ösz-
szezörrenések persze vannak, 
de az igazán fontos kérdésekben 
mindig egyet értünk. Mire megö-
regedtünk, megtanultunk alkal-
mazkodni egymáshoz. 

– Mivel telnek a nyugdíjas 
évek?

– A családdal töltött idő min-
dig ünnep számunkra. Szeretünk 
rendezvényeken, kirándulásokon 
részt venni. Kedvencünk a zemp-
léni és a bakonyi hegyvidék. Az ol-
vasás is központi szerepet tölt be 
az életünkben. Klári rendszeresen 
eljár tornázni, én kertészkedek, 
és naponta teszünk közös sétát a 
környező utcákban.   V. B. 

Amikor két ember úgy dönt, 
hogy megőrzi egymást
A házasság jó kaland – mondja Feketéné Csikós Szilvia mentál-
higiénés szakember, a félegyházi Borostyán Ház alapítója. Vé-
leménye szerint a szövetségnek, amit társunkkal kötünk, óriási 
megtartó ereje van a változásokkal tele világunkban, erőt ad 
az élet megpróbáltatásaival szemben. Mint állítja, a házasság-
ban fejlődhetünk, növekedhetünk és gyógyulhatunk még ak-
kor is, ha az korántsem mindig fenékig tejfel, vagy rózsaszín 
szappanbuborék. 

– Minden házasság, párkapcso-
lat más és más. Létezik mégis 
egy közös „forgatókönyv”?

– Egy párkapcsolat a maga 
természeténél fogva folyamatos 
változáson és több életcikluson 
megy keresztül. A pár tagjai kü-
lön-külön is változnak, így egyér-
telműen a kapcsolat is állandóan 
változik. A párnak időről-időre 
szembesülnie kell új élethelyze-
tekkel, kihívásokkal, feladatokkal, 
amelyek egy része előre látható, 

mint például a gyermek születé-
se, költözés, gyerekek kirepülése, 
másik része váratlanul jelentke-
zik, így a munkahelyváltás, vesz-
teség, gyász. A nehézségekre, 
krízisekre különbözőképpen rea-
gálunk. Viszont fontos tudni, hogy 
ezek – beleértve a párkapcsolati 
kríziseket is – megoldhatók. 

– Mi segíthet ezekben a 
helyzetekben? 

– Először is az önismeret, a 
magunk felé fordított figyelem, 

hiszen rendben levő emberek 
tudnak rendben levő párt alkot-
ni. Azután jöhet a kapcsolatunk, 
az elköteleződés megerősítése, s 
néhány igazán fontos fűszer, mint 
az odafigyelés, megértés, jelenlét, 

kommunikáció, feltétel nélküli 
elfogadás, gondoskodás, együtt 
töltött minőségi idő. S az, hogy 
megismerem a párom szeretet-
nyelvét, tehát, hogy úgy fejezem 
ki felé a szeretetemet, ahogyan 
az számára a legjobb. A jól műkö-
dő házasság nagyon sok belefek-
tetett időt, figyelmet és energiát 
igényel, de megéri. 

– Még ha mindezt meg is 
tesszük, a legjobb párkap-
csolatban is jöhetnek olyan 
életszakaszok, amikor úgy 
érezzük, hogy nem megy 
tovább.  

– Ilyenkor érdemes segítséget 
kérni, hiszen oly sok szakember 
dolgozik a kapcsolatok megmen-
tésén. Egy terapeuta segíthet 
átlendülni a krízisfolyamaton. 
A házasság ugyanis nem azért 
működik sokáig, mert arra ren-
deltetett. Azért tart sokáig, mert 
két ember úgy döntött, hogy meg-
őrzi egymást, küzd egymásért, és 
tesz azért, hogy a házasságuk jól 
működjön. 
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Platános győzelem

A Bugaci Rigó József Általános 
Iskola idén újból megrendezte 
a Virág Mónika Történelemver-
senyt, amelynek témája ebben 
az évben István király és kora 
volt. A versenyen 8 csapat mérte 
össze tudását, amelyen a Platán 
iskola csapata, a Platanus Rex I. 
helyezést ért el. 

Előzetes feladatként csapat-
zászlót és csatakiáltást kellett 

készíteni. A diákok változatos 
elméleti és gyakorlati feladatokon 
keresztül bizonyították be, hogy 
ezen a vetélkedőn ők ismerték 
legjobban István királyt és korát.

A csapat tagjai: Bartelmess 
Emma, Faragó Anna, Kordás 
Dániel és Vízhányó Janka, fel-
készítő tanáraik: Takácsné Med-
veczki Zsuzsanna és Tarjányi 
Xénia voltak. 

Zöldenergia-képesség
120 millió forint támogatást nyert el Kiskunfélegyháza a me-
gyei önkormányzat által koordinált TOP Plusz programból. Az 
erről szóló támogatási szerződést február 13-án, hétfőn a Vár-
megyeházán írta alá ünnepélyes keretek között Csányi József 
polgármester és Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat elnöke.

Csányi Józseftől megtudtuk: az 
elnyert, vissza nem térítendő 
összegből további intézmények: a 
központi konyha, a könyvtár és a 
fűtőmű kapnak 50-50 kW-os nap-
elemrendszert. A támogatás a 
beruházás 100 százalékát fedezi, 

tehát nem igényel önkormányza-
ti önerőt. A polgármester hang-
súlyozta, hogy az önkormányzat 
a jövőben is minden adódó le-
hetőséget kihasznál a megúju-
ló energiák széles körben való 
alkalmazásáért. 

Enyhe tél, nagy károk?
A hó lenne az ideális, de az esőnek is nagyon örülnek a mezőgaz-
daságban – mondta el érdeklődésünkre Kis-Czakó Máté mező-
gazdasági mérnök, gazdálkodó, aki szerint a legnagyobb gond az, 
hogy elmúlik a tél igazán hideg, fagyos időjárás nélkül. Ez pedig 
kedvez a gombáknak, a kórokozók szaporodásának.

– A január hóval és 
akár mínusz 20 fokos 
faggyal telt el azelőtt. 
Idén a csapadék eső 
formájában érkezett, 
és a mértéke – az 
extrém aszályos nyár 
után – még mindig 
nem mondható ele-
gendőnek. A falusi 
emberek a kút gyű-
rűin mérik évtizedek óta a föld 
vízzel telítettségét. Jelenleg a 
kútban fél gyűrűvel van több víz, 
mint amikor az aszályos ősz be-
köszöntött. Míg évekkel ezelőtt 
a hétgyűrűs kút ötödik gyűrűjéig 
állt a víz ilyenkor, addig ma – még 
ennyi lehullott csapadék után is 
– mindössze két és fél gyűrű ma-
gas a vízszint. A föld nem tudott 
még telítődni, a szikes gyepeken 
megáll ugyan a víz, de két-három 
nap múlva el is tűnik – fejtette ki 
a gazda.

Megtudtuk azt is, hogy az eddig 
lehullott csapadék miatt biztosan 
lesznek kukoricatáblái ebben az 
évben is. Az őszi vetésnek kiváló 
a víz, viszont az enyhe időjárás, a 
fagy hiánya nagy károkat okoz az 
árpában. A vetésben a zöld és a 

sárga minden árnyala-
ta megtalálható, mert 
szenved a növény a 
gombabetegségek-
től. Az árpa érzékeny, 
könnyen megbetegedő 
növény. Az előzetes 
számítások szerint 
a jó termés érdeké-
ben kétféle gombaölő 
szerrel kell védekezni 

majd, aminek az ára sajnos nagyon 
magas. Szerencsére a búza ellen-
állóbb, a gazdák java már német 
búzafajtákat alkalmaz.

Sajnos, a mostani tél is bebi-
zonyította, hogy a mezőgazdaság 
nagymértékben kiszolgáltatott az 
időjárás viszontagságainak. Sem-
mit nem lehet prognosztizálni, az 
elszabadult árak is fokozzák a bi-
zonytalanságot. Kis-Czakó Máté 
elmondta, hogy a támogatások 
is elmaradoztak, a megállapított 
aszálykár kifizetése is várat ma-
gára. Bár a műtrágyaárak terén 
némi enyhülés tapasztalható, még 
így is szinte megfizethetetlen: kö-
rülbelül 400 ezer forinttal kell szá-
molni a korábbi, 2021-ig érvényes, 
százezer forint tonnánkénti árral 
szemben. 

Ingatlanfejlesztés 
a Kossuth iskolában
A gépészeti szakmák oktatására szolgáló helyiségeket és műhe-
lyeket korszerűsítették egy projekt keretében a Kiskunfélegyházi 
Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban. A 
beruházás 11 helyiséget, összesen mintegy 700 négyzetméter 
hasznos alapterületet érintett. A kialakított modern oktatási kör-
nyezet nagymértékben javítja a szakmai képzés színvonalát. 

Az ingatlanfejlesztési átadó ünnep-
séget még múlt év decemberben 
rendezték meg. Itt Papp Gyula 
főigazgató ismertette, hogy a pá-
lyázat jóvoltából 97 millió forint 
összegben újították fel az épületet, 
102 millió forint értékben gépeket, 
eszközöket szereztek be és 250 fő 

külső gyakorlati helyen dolgozó ok-
tató kapott továbbképzést. Minden 
adott ezáltal, hogy egy csúcsbe-
rendezésekkel felszerelt oktatási 
központ kezdje meg működését 
ebben az épületben, továbbá, hogy 
sok sikeres vállalkozót adjanak a 
jövőnek.
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„Első naptól azt érzem, hazaérkeztem”
25 éve szolgálja a város kulturális életét Kovács-Csonka Szilvia, 
a Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója. Ebből az alkalom-
ból kérdeztük hivatásról, mérföldkövekről, tervekről.

– Szüleim fiatal házasok 
voltak, amikor Kiskunfé-
legyházára költöztek, mert 
édesapám itt helyezkedett 
el gépészmérnökként az Áp-
rilis 4. Gépipari Műveknél, 
édesanyám pedig a polgár-
mesteri hivatalban dolgozott 
nyugdíjazásáig.  Én már itt 
születtem, és érettségiig itt is 
tanultam.

– Mikor dőlt el, hogy 
különösen erősen kö-
tődsz a kultúrához, 
programszervezéshez?

– A Móra Ferenc Gimnázi-
umban érettségiztem, az ott 
töltött évek meghatározóak 
voltak számomra. Itt ismer-
kedtem meg Rekedt Gréti 
barátnőmmel, akivel nagyon 
hasonló volt az érdeklődési 
körünk és a szervezés iránti 
ösztönös igényünk. Imádtuk 
a szépet zenében, irodalom-
ban, művészetekben… és 
szerettünk ennek teret adva 
örömöt szerezni másoknak. 
Szerencsénkre abban a vég-
telenül elfogadó közegben 
ösztönzést kaptunk ehhez. 
Nagyon sokat köszönhetünk 
Kapus Béla karnagy úrnak, 
aki a „jobbkezeivé” fogadott ben-
nünket. Megtanultunk gitározni, és 
gyakran volt módunk kísérni az ál-
tala vezényelt nagykórust.

– Ezek az élmények ki is je-
lölték a pályaválasztás irányát?

– Nem igazán tudtam érettségi 
után, hogy hova tovább, édesapám 
viszont ragaszkodott a tovább-
tanuláshoz. Végül ő talált nekem 
Békéscsabán egy kétéves idegen-
forgalmi képzést, amit elvégezve 
angol nyelvi idegenvezető lettem. 
Kikerülve az iskolapadból, 1997-
ben a Batthyány iskolában kaptam 
lehetőséget iskolatitkárként, és 
kiélhettem a szervezői vénámat. 
Itt elkezdtem munka mellett, leve-
lezőn a tanítóképző főiskolát, amit 
már a Móra Ferenc Művelődési 
Központ dolgozójaként fejeztem 
be.

– Némi vargabetű után úgy 
érezted, hogy célba értél?

– Darabos Andrea igazgatónő 
adott lehetőséget, hogy elinduljak 
a pályán. 1999. július 1-jén kezd-
tem a munkát az intézményben és 

a novemberben, a Márton-napon 
megrendezett első Libafesztivált 
már én konferálhattam. Imádtam! 
Ahogy az eltelt idő minden egyes 
napját ebben az intézményben. 
Első naptól azt érzem, hogy haza-
érkeztem! Végtelenül hálás vagyok 
Darabos Andreának, mint men-
toromnak, aki minden lehetséges 
és szükséges lépcsőfokot végig 
járatott velem: voltam kézműves-
foglalkozás-vezető, gyermek- és 
felnőttprogram-, illetve táborszer-
vező. Egyre komolyabb feladatokat 
kaptam és mindvégig nagy-nagy 
bizalmat. Szerettem volna ennek 
megfelelni, ezért elvégeztem a Ju-
hász Gyula Tanárképző Főiskola 
művelődésszervező szakirányát, 
amit egy felsőfokú OKJ-s kép-
zéssel kiegészítve közművelődési 
szakember I. képesítést szerez-
tem. 2006-ban diplomáztam, és 
akkor ismerkedtem meg a férjem-
mel is.

– Ezzel egy új fejezet 
kezdődött…

– 2007-ben összeházasodtunk, 

2008-ban megszületett Benedek 
fiunk, majd 2011-ben jött Zsófia, 
2013-ban pedig Boglárka lányunk. 

Hét évet töltöttem otthon, de ez 
egyáltalán nem jelentette azt, 
hogy ez idő alatt kerültem volna 
a szakmai kihívásokat. A Félegy-
házi Táncszínház elnökeként fo-
lyamatosan szerveztem táborokat, 
előadásokat.

– Hogy kezdődött ez a máig 
tartó, igazi szerelemprojekt az 
életedben?

– 2004 októberében alapítottuk 
meg a Félegyházi Táncszínházat 
10 alapító taggal, akik közül töb-
ben – közöttük Kasza Ákos és az 
édesapám – sajnos már nem élnek. 
Ákos a Padkaporos Táncegyüttes 
oszlopos tagjaként szeretett volna 
egy egyesületet létrehozni. Ő, mint 
elnök kért fel a titkári teendőkre, 
édesapám pedig az egyesület gaz-
dasági vezetője lett. A tíz alapító 
akkor abból a „magból” került ki, 
akiket méltán nevezhettünk a fél-
egyházi kulturális élet és közmű-
velődés mozgatórugóinak, közöt-
tük például Vas Lacival, Lantos 
Szabolccsal, Darabos Andreá-
val, Jankovszki Ferenccel… Ez a 

nagyszerű közösség a gyesen töl-
tött évek alatt is teret adott a szer-
vezőkészségemnek és cselekvési 

vágyamnak. Kéthónapos volt 
Zsófi lányom, amikor a nyári 
tábort én már szerveztem. 
Életem kiemelkedően fontos 
mérföldköveként tartom szá-
mon a táncszínház 10 éves 
jubileumi gálaműsorát 2014 
októberben, amit már három 
gyerek mellett, a másfél éves 
Boglárkával töltött gyes alatt 
szerveztem meg a Constanti-
num sportcsarnokában.

– Nem sokkal ké-
sőbb vissza is tértél az 
intézménybe, de már 
tagintézmény-vezetőként.

– 2015-ben merült fel ben-
nem az igény, hogy vissza-
jönnék dolgozni. Akkor kap-
tam a tagintézmény-vezetői 
felkérést. A művelődési köz-
pont abban az időben össze 
volt vonva a könyvtárral, 
és Kállainé Marika volt az 
igazgató. Ő lett a következő 
mentorom. Rendkívül sokat 
tanultam tőle, így amikor 
2016. január 1-jével a két 
intézményt ismét szétvá-
lasztották, és a Móra Ferenc 
Művelődési Központ önálló 
lett, alkalmasnak éreztem 
magam arra, hogy megpá-
lyázzam az igazgatói állást. 

2016. január 1. óta vagyok veze-
tő. Az azóta eltelt időben sokat 
fejlődött, változott az intézmény 
és a szakmai csapat is. Jelentős 
szakmai eredménynek tekintem a 
Minősített Közművelődési Intéz-
mény cím elnyerését, amit sze-
retnénk továbbra is megtartani, 
ezért jövőre újra megpályázzuk. 
Felmérhetetlenül sok segítséget 
kapok munkatársaimtól, közöttük 
helyettesemtől, Bodor Mariann 
igazgatóhelyettestől. Ő a jobb ke-
zem és támaszom a munkában. 
Rendkívül büszke vagyok az itt dol-
gozó csapatra, amelynek minden 
tagja hittel, szeretettel és alázattal 
van ebben a házban. Én jelenleg a 
mesterképzést végzem Szegeden, 
az egyetemen. Júniusban diplo-
mázom kulturális mediátorként. 
Ehhez felbecsülhetetlen segítséget 
kaptam és kapok a mai napig. Ott-
hon a férjemtől és a két nagyma-
mától, az intézményben pedig he-
lyettesemtől és munkatársaimtól. 
Ők az én háttérbázisom.

 Tóth Timea
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Közösségépítő a városi mozi

A Petőfi Mozi nemcsak szóra-
kozási lehetőség, hanem helyi 
érték is, amit meg kell őrizni 
– vallja Reményi Richárd üze-
meltető, akit a tavalyi évről és 
az idei tervekről kérdeztünk.

– Hogyan értékeli a 2022-es 
évet?

– Az ébredések éve volt, mert a 
mozi kezd visszatérni a pandémia 
előtti szintre. A 2014-es megnyi-
tás óta folyamatosan emelkedett 
a látogatottság, a 2019-es év volt 
a csúcs. A tavalyi év nagyjából a 
2016-os időszaknak felel meg, a 
2019-es évhez viszonyítva körül-
belül 35%-os visszaesést tapasz-
taltunk. A rezsiköltségek és az 
áremelések miatt sok kihívással 

néztünk szembe, de a likviditással 
nincs gond. Tavaly nagyon népsze-
rű film volt a Top Gun: Maverick, a 
Beugró a Paradicsomba és az Ava-
tar: A víz útja. 

– Az anyagi kihívások ellené-
re is jótékonykodott a mozi.

– Fontosnak tartom, hogy ne 
csak az anyagi oldalát nézzük a 
dolgoknak, hanem az emberit is. 
Ha tudunk és van lehetőségünk, 
akkor segítünk másoknak. Fontos, 
hogy megmutassuk ilyen módon 
is részt tudunk venni a város éle-
tében. A várossal közös rendez-
vényünk a Mikulás Mozi, tavaly a 
Tündéri Bajkeverőt nézhették meg 
ingyen az óvodások, akiket a városi 
Mikulás is meglepett egy kis aján-
dékkal. Emellett minden évben egy 

nagysikerű film jegybevételét fel-
ajánljuk egy rászoruló félegyházi 
család megsegítésére. Így volt ez 
tavaly is.

– Milyen tervekkel vágnak 
bele az idei évbe?

– Mindenképpen pozitívan ál-
lunk a kihívások és az új év elé. 
Persze azzal is számolunk, hogy a 
megemelkedett rezsiárak miatt az 
emberek először a szórakozáson 
fognak spórolni. Az áremelkedés 
miatt a tervezett beruházások 
tolódnak, így a széksorok cseréje 
és az előtér felújítása is. A műsor 
összeállításánál idén is fő szem-
pont a frissesség, hogy minél 
újabb filmeket vetítsünk, ugyan-
akkor figyelünk a helyárakra is. 
A környéken lévő plázamozikhoz 

képest jóval alacsonyabb áron le-
het ugyanazt a filmet, ugyanolyan 
kép- és hangminőségben meg-
nézni nálunk. Ráadásul itt nincs 
zsúfoltság, mint egy több termes 
mozi esetében.

– Milyen filmekre számíthat 
idén a közönség?

– Vannak ígéretes filmek az idei 
szezonra, februárban új Marvel 
film kerül a vászonra, A Hangya 
és a Darázs: Kvantumánia, év vé-
gén pedig jön a nyolcrészes Ava-
tar újabb epizódja. Mindenki talál 
majd kedvére valót 2023-ban is, 
lesznek vígjátékok, animációs-, 
gyerek-, sci-fi és horrorfilmek is.

– Ön szerint minek köszönhe-
tő a mozi népszerűsége?

– Félegyházán 100 éves hagyo-
mánya van a mozizásnak, a város 
életének szerves része. A félegyhá-
ziak szeretik a mozijukat és bízom 
benne, hogy úgy, ahogy a korábbi 
években, idén is látogatják majd 
az előadásokat. Remélem, a mozi 
közösségépítő ereje sokakat vonz 
majd, hiszen teljesen más élmény 
3D-ben nézni egy filmet, vagy má-
sokkal együtt nevetni egy poénon, 
mint otthon a tévé előtt ülve. Ahhoz 
hogy a mozi továbbra is működjön 
nem elég az én elszántságom, az 
is kell, hogy a város lakói eljöjjenek 
szórakozni. Ezúton is köszönöm 
a félegyháziak kitartását és a be-
lém vetett több éves bizalmukat. 
A mozi értékét csak együtt tudjuk 
megőrizni. 

 G. E. 

Tárlat kiskunfélegyházi alkotók munkáiból
Petőfi Sándor születésének 
és a Himnusz megírásának 
200. évfordulójához kapcso-
lódó alkotásokból nyílt kiállí-
tás január 20-án, a Móra Fe-
renc Művelődési Központban. 
A mintegy 30 alkotásból álló 
tárlat az 1823-as év esemé-
nyeire, témáira emlékezik.

Immár 5. alkalommal rendezték 
meg a Móra Ferenc Művelődési 
Központban a Válogatás kiskun-
félegyházi alkotók munkáiból 
című kiállítást. A tárlat témáját 
idén a Petőfi 200 emlékévek és a 
Himnusz megírásának 200. évfor-
dulója adta. A kiállítás február 21-
éig látogatható.

A tárlat megnyitóján Feledy 
Balázs művészeti író a 200 évvel 
ezelőtti eseményeket idézte fel. 
Elmondta: 1823 nemcsak Petőfi 

Sándor és Madách Imre születé-
sének, valamint a Himnusz megí-
rásának éve, hanem a képzőművé-
szetben is jelentős dátum. Ebben 
az évben született Ligeti Antal 
festőművész, Csontváry Kosztka 
Tivadar elődje. Ifj. Markó Károly, 
Munkácsy Mihály és Benczúr 

Gyula festőművészek születése is 
erre az időszakra tehető.

– Felmerül a kérdés, hogy 200 
év után lehet-e ezekhez a jubile-
umokhoz valamilyen kortársmű-
vészeti alkotásokkal kapcsolódni? 
Ha lehet, mit érdemes ebből meg-
festeni, megmintázni, és milyen 

szempontok lehetnek az alkotás 
során? Az emlékezés a legfonto-
sabb, de ugyanilyen fontos a fan-
tázia, a látomások, az empátia, 
a kreativitás, az alkotóerő és a 
tehetség. Emlékezzünk főhajtás-
sal és ezekkel a művekkel a 200 
évvel ezelőtt történtekre, amely-
ből tulajdonképpen kihajtott a 
magyarság nagy fejlődése. Ennek 
művészeti lenyomata itt látható 
a kiállításon – fogalmazott. Hoz-
zátette: színvonalban és techni-
kában is sokféle a tárlat, vannak 
kitűnő hivatásos művészi teljesít-
mények és műkedvelő alkotások 
is. A kiállításon akvarellmunkák, 
kollázsok, zománcok, dombor-
művek, kerámiák, fotográfiák, di-
gitális nyomatok, tűzzománcok, 
selyemfestéssel készült alkotás, 
pasztellek és szobrász munkák is 
megtekinthetők.
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Nehéz év vár a szállítmányozókra 

30 éve alapította a Rollsped Kft.-t 
Szűcs-Szabó Sándor. A félegyházi 
cég ma 78 autóval végzi szállítmá-
nyozási tevékenységét, és komoly 
tapasztalatokkal rendelkeznek úgy 
a belföldi, mint a nemzetközi fuva-
rozás terén. Az ügyvezetőt az ak-
tuális helyzetről, a szállítmányozás 
helyzetéről és a szakma kilátása-
iról kérdeztük. Mint fogalmazott, 
az energiaválság az ő szakmájukat 
azonnal megütötte, hatalmas válto-
zást és költségemelkedést hozott. 
De nem ez volt az első kritikus idő-
szak számukra, túl vannak már né-
hány erőt próbáló éven.  

– A rendszerváltozás után, a ki-
lencvenes évektől kinyílt a világ a 
vállalkozók előtt. Mindenki próbált 
a saját lábára állni, erős gazdasá-
gi behatások nem érték a fuvaro-
zócégeket sem. Az első nehezebb 
időszak 2004, az uniós csatlakozás 
éve volt. Az EU-s piacra kerülés ho-
zadékaként a fuvardíjak csökken-
tek, ekkor sok mindent újra kellett 
értelmezni. Ezt követően igazi mé-
lyütésként érkezett a 2008-2009-
es pénzügyi válság, ami sok vál-
lalkozót kényszerített térdre: ötből 
négy szereplő elhagyta a szakmát. 
A fuvarozás az építőipar mellett a 
másik nagy vesztese volt ennek az 
időszaknak. Ebből kilábalni nagyon 
nehéz volt, de akinek sikerült, arra 
egy nyugodt, növekedést és hala-
dást hozó évtized várt. A 2020-as 
világjárvány volt a következő sokk. 
Amikor pedig végre megtörtén-
hetett volna a visszarendeződés, 

megérkezett az energiaválság – 
foglalta össze az elmúlt évtizedek 
tendenciáit Szűcs-Szabó Sándor. A 
Magyar Közúti Fuvarozók Egyesü-
lete árufuvarozói tanácsának tagja 
a jelenről és a kilátásokról úgy fo-
galmazott, hogy a küzdelmes idő-
szakra az ágazat további erőtarta-
lékok mozgósításával reagált. Mind 
mondta, a pandémiát megelőző 
bőségesebb esztendőknek köszön-
hetően a cégeknek kitart még a lik-
viditása, és az energiaválság kellős 
közepén is mindent megtesznek a 
fejlődésért, a gazdaság működé-
séért. A rendkívüli körülmények 
ellenére is kijelenthető, hogy si-
keres és pénzügyi szempontból jó 
év volt 2022, amikor volt fuvar, és 
még némi emelést is érvényesíteni 
tudtak a fuvardíjakban. 

A cégvezető szerint a 2023-as 
esztendő már nem kecsegtet eny-
nyi jóval. A sofőrhiány immár eu-

rópai szintű probléma, összesen 
50 ezer gépkocsivezető hiányzik 
az ágazatból. Egy egész generáció 
kiesett az utánpótlásból, így nincs, 
aki átvenné most a kormányt. Egy 
jogosítvány megszerzése egymillió 
forintba kerül, amit nagyon sokan 
nem engedhetnek meg maguknak. 

Az útdíjak mértéke ugyancsak 
sújtja a fuvarozókat. A nagy teher-
autók kilométerarányos autópálya 
útdíjat fizetnek. Hazánk a harmadik 
legdrágább az útdíjak tekintetében 
Svájc és Ausztria után. Ezek a költ-
ségek az egységnyi fuvardíj 22-25 
százalékát teszik ki jelenleg. Ehhez 
jön hozzá az aktuális üzemanyagár, 
ami – a korábbi 2-3 százalékos éves 
ingadozáshoz képest – ma már 
hullámokban és hatalmas mérték-
ben változik. Emiatt úgynevezett 
üzemanyag klauzulát vezettek be 
és egy bázisfuvardíjhoz igazítják 
az árat, az aktuális üzemanyagárak 

figyelembevételével. Szűcs-Szabó 
Sándor hozzátette: minden áru-
fuvarozónak és szállítmányozó-
nak fájó pont, amikor azt hallják, 
hogy az áremelkedést a fuvardíjak 
emelkedése okozza. Mint mondta 
a KFX, vagyis a Közúti Fuvarozási 
Árindex tanulmányozásával – ami 
tartalmazza, hogy mekkora költ-
ségnövekedés jelentkezett az elmúlt 
évekhez képest – bárki számára vi-
lágossá válhatnak a tények.

– Ami a 2023-as évet illeti, már 
januárban bebizonyosodott, hogy 
a tavalyi esztendőt jellemző gaz-
dasági lendület, kitartás elfogy. 
A belföldi fuvarozást már 20-30 
százalékos visszaesés jellemzi, a 
szállítandó árukból ennyivel ke-
vesebb van jelen a piacon. A ten-
dencia nemcsak belföldön érvé-
nyes, a nemzetközi fuvarozásban 
is megjelent már. Megbízói körünk 
is megerősítette, hogy a jelen pro-
jektjei között lesz visszaesés. Új 
dolgokban gondolkodnak, amit 
talán megmentheti az ágazatot, és 
lehetséges, hogy az autóipar húzza 
ki a gazdaságot az idei bajból. Ez 
az a terület, ami miatt szerencsére 
minden autónk megy, vagyis foglal-
koztatott a cég. Gazdasági vissza-
rendeződés várható idén és lesz 
visszaesés is, aminek a mértékét 
és mélységét megjósolni nem le-
het. Én bízom a legjobbakban, és 
az elmúlt 30 év tapasztalatában, 
valamint a kollégák, a csapat tel-
jesítményében, amire idén is biz-
tosan számíthatok – mondta el 
Szűcs-Szabó Sándor. Z. A.
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Új helyen a Zolinho Egészségsziget
Ünnepélyes keretek között mu-
tatta be új rendelőjét Kürtösi 
Zoltán, a Zolinho Egészségszi-
get tulajdonosa. Januártól az 
Egészségközpont III. emele-
tén, a 315-ös rendelőben fo-
gadja a segítségre szorulókat.

A megnyitón elmondta, hogy ha-
talmas öröm számára, hogy ilyen 
csodálatos környezetben dolgoz-
hat és fogadhatja innentől a pá-
cienseket. Köszönetet mondott 
mindenkinek, aki segítségére volt 
ebben és lehetővé tette, hogy ez az 
álma valóra válhasson.

Kürtösi Zoltán csontkovács, 
manuálterapeuta, sportmanuálte-
rapeuta, SMT csontkovács 2020 
nyarán indította el vállalkozását. 
Saját reumatikus fájdalmai miatt 
keresett alternatív gyógyítókat, 
akik segítségével panaszaitól mű-
téti eljárás nélkül megszabadulhat. 
Nála bevált az alternatív gyógy-
mód és ekkor határozta el, hogy 
mindent szeretne erről a szakmá-
ról megtanulni, hogy a későbbiek-
ben ő is tudjon segíteni másokon. 
Hosszas tanulási folyamat ered-
ményeként ma már a szakterületét 

képezi a csontkovácsolás, köpölyö-
zés, Triggerpont-masszázs, kinezi-
ológiaitapasz-felhelyezés, fascias 
izomcsoport kezelése valamint az 
S.I-terápia. Mindezek mellett Batz 
egyedi talpbetétek is rendelhe-
tők nála és BEMER terápiával is 
foglalkozik.  

Kürtösi Zoltán nagyon fontosnak 
tartja, hogy az emberek fejében 

évtizedek óta élő rémtörténetektől 
rugaszkodjunk el, ami a csontko-
vácsolásról szól. Ez egy fájdalom-
mentes eljárás, amit ma már na-
gyon finoman, pontos anamnézis 
felvétele után végeznek el. A keze-
lés során egyetlen, teljesen fájda-
lommentes roppantással próbálják 
a degeneratív elváltozást pozitív 
irányba módosítani. Megtudtuk, 

hogy a pácienseinek 
többsége ízületi bántal-
makkal érkezik hozzá. 
Sportolók, ülőmunkát 
végzők, fokozott fizi-
kai megterhelés vagy 
éppen mozgásszegény 
életmód miatt kialakult 
problémák sokaságával 
találkozik. Ínhüvelygyul-
ladás, teniszkönyök, 
kéztőalagút-szindróma, 
„becsípődések”, leta-
padások, hosszú ideje 
tartó derék, váll- vagy 
térdfájdalom esetén.

Végezetül elárulta, 
hogy szerencsére so-
kan keresik őt, a pá-
ciensek száma egyre 
gyarapszik. Az elmúlt 

időszakban a segítségnyújtás egy 
másik formája is nagyon közel ke-
rült hozzá: szívesen vesz részt vá-
rosi jótékonysági akciókban, ahol 
olykor saját idejét és munkáját 
ajánlja fel. 

További információ: 
www.facebook.com/zolinhoe-

geszsegsziget vagy https://zolin-
ho.hu/ Z. A. 

Borostyán Ház – a testi-lelki egészségért
A Borostyán Ház váro-
sunk és a térség első 
és egyedülálló terá-
piás központja. 2021 
februárjában nyitotta 
meg kapuit, jelenleg 
Kiskunfélegyháza vá-
ros központjában, a 
Móra-téren fogadják a 
hozzájuk segítségért 
fordulókat: gyereke-
ket, felnőtteket, csalá-
dokat egyaránt.

Számos alkalommal elő-
fordul, hogy a magánéletünkben, 
családi életünkben vagy a munka 
területén nehéz időszakot, krízi-
seket, válságokat élünk meg, és 
úgy érezzük, hogy nem bírunk 
el vele egyedül. Olyan jó lenne 
ilyenkor valaki, aki mellettünk áll, 
aki megérti, hogy min megyünk 
most keresztül, aki átsegít ezen 
a helyzeten! Szükség lenne olyan 
emberre, aki látott már ilyet, aki 
tudja, hogy mi történik ilyenkor 
odabenn, legbelül, a lelkünkben.

A nehézségek oly sokfélék le-

hetnek: kapcsolati problémák, 
családi konfliktus, munkahelyi 
problémák, kiégés, életkezdeti 
vagy életútközepi válság, gyer-
meknevelési vagy párkapcsolati 
nehézségek, veszteség, gyász, 
krízisek, testi tünetet produkáló 
betegségek.

Sokszor ezek a nehézségek 
szinte lebilincselnek. Felszaba-
dító tud lenni ilyenkor egy külső 
segítség, aki előremozdít abban, 
hogy minél hamarabb kikerüljünk 
a krízishelyzetből, hogy mihama-

rabb megoldódjanak a problémák, 
a nehézségek, hogy az élet köny-
nyebben menjen tovább.

A Borostyán Ház magasan kép-
zett segítő szakemberek színes 
palettáját nyújtja felnőttek, gyere-
kek és családok számára. A szol-
gáltatások között megtalálható: 
– pszichológus, 
– mentálhigiénés szakember,
– család- és párterapeuta, 
– meseterapeuta, 
– mozgásterapeuta
– coach, 

– reflexológus, 
– craniosacralis terapia,
–  access bars 

kezelések,
– gyermekjóga,
– thai masszázs
– hangtálkezelések
 

Mindegyik szolgálta-
tás a családokért, az 
egyénekért, a testi, lel-
ki egészségért hivatott 
tenni. Az egyéni terápi-
ák, kezelések és segítő 
beszélgetések mellett 

előadásokat, workshopokat, önis-
mereti csoportokat, női elvonulá-
sokat és táborokat is szerveznek 
a ház szakemberei.

A Borostyán Házat felkeresők a 
legtöbb esetben maguk választ-
ják a számukra szükséges utat, 
terápiát és segítőt. Amennyiben 
nehéz lenne a választás, egyé-
ni állapotfelméréssel térképezik 
fel a hozzájuk forduló személyes 
helyzetét és egyedileg ajánlanak 
terápiát, kezelést, avagy segítő 
beszélgetést.
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Szülöttére, Móra Ferencre 
emlékezett Félegyháza
1934. február 8-án bekövetke-
zett halálának 89. évforduló-
ján, számos helyszínen emlé-
kezett meg szülővárosa Móra 
Ferencről. 

„Engem Félegyháza tett íróvá”
Koszorúzással vette kezdetét a 

Móra Ferenc Emléknapok a Mó-
ravárosban február 7-én, kedden 
délelőtt. A Móra-szobornál szer-
vezett ünnepségen megjelenteket 
Wolnerné Vidéki Szilvia, a Platán 
Utcai Általános Iskola intézmény-
vezető-helyettese köszöntötte, 
majd dr. Réczi László, a körzet 
önkormányzati képviselője mon-
dott beszédet, amelyben Móra 
Ferenc Kiskunfélegyházáról val-
lott gondolatait idézte: „Más író-
nak is van születési helye, más író 
is szereti szülővárosát, de nekem 
Félegyháza több, mint más írónak 
születési helye, több mint emlék. 
Engem Félegyháza tett íróvá – 
amit le sem szeretnék tagadni –, 
a magyar nyelvem is Félegyháza 
adta, józan világnézetemet is Fél-
egyháza adta, és ezenkívül minden 
benne van Félegyházában, ami ne-
kem kedves: A Daru utca, gyermek-
korom. Nekem Félegyháza jelenti 
apámat, az ő derűjét és az anyám 
simogató kezét, jelenti azt a hűsé-
get, amely elkísér a sírig: mindent 
jelent nekem…“ 

–  A helyi értékek és Móra Ferenc 
emlékének ápolása érdekében 
kiemelkedő jelentőségű a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület, 
a Móra Ferenc Társaság, a Móra 
Ferenc Gimnázium és az önkor-
mányzat is, amely segítséget nyúj-
tott 2019-ben, hogy ezt a szobrot 
itt felállíthattuk és emlékezhetünk 
Móra Ferencről – zárta szavait a 
képviselő.

Az ünnepi műsorban közremű-
ködtek a Platán Utcai Általános 
Iskola tanulói. A megemlékezés zá-
rásaként a megjelentek elhelyez-
ték az emlékezés koszorúit.

Felolvasással 
tisztelegtek

A szép hagyományt folytatva, idén 
is megrendezték a felolvasó dél-
utánt felnőtteknek és iskolásoknak 
is a Petőfi Sándor Városi Könyvtár-
ban, a Móra Ferenc Emléknapok 
programjainak részeként. A Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesü-

let, a Móra Ferenc Társaság és a 
Nyugdíjas Pedagógus Klub tagja-
inak részvételével ezúttal az Egy 
cár, akit várnak című Móra-kö-
tetből választottak történeteket a 
megjelentek.

Kállainé Vereb Mária nyugal-
mazott könyvtárigazgató, a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesü-
let elnöke megnyitó beszédében 
elmondta, hogy az eseményt az 
egyesület örökös tiszteletbeli elnö-
ke, Kapus Béláné kezdeményezte 
évekkel ezelőtt azzal a szándékkal, 
hogy a fiatalok mellett a felnőtte-
ket is megszólítsák és vonják be a 
programba.

Másnap a diákok következtek. A 
mostani alkalomra az alsós kor-
osztálynak a Kincskereső kisköd-
mönt ajánlották felolvasásra, a 
felsősök pedig szabadon választ-
hattak az író műveiből. A város 
összes általános iskolája képvisel-
tette magát az eseményen. 

Főhajtás a Daru utcán

Az évforduló napján a város veze-
tői, a kulturális és civil szervezetek 
képviselői, valamint a Móra Ferenc 
Gimnázium diákjai rótták le tiszte-
letüket koszorúk és virágok elhe-
lyezésével a Daru utcai Móra-szo-
bornál. Az eseményen Keresztes 
Tünde kulturális referens Móra 
Ferenc életrajzából idézett fel fon-
tos eseményeket. Végezetül Al-
mási Emerencia, a Móra Ferenc 
Művelődési Központ munkatársa 
Juhász Gyula: Móra Ferencnek 
című versét szavalta el.

Fejét félegyházi  
földre hajtotta

Délután a Móra-téri Móra-szobor-
nál tartottak koszorúzási ünnepsé-
get. Itt Kovács-Csonka Szilvia, a 
Móra Ferenc Művelődési Központ 
igazgatója méltatta az írót, kiemel-

ve, hogy soha nem tért le arról 
az útról, amelyiken Félegyházán 
elindult. Hű maradt írói célkitűzé-
séhez: „nem tudok más sípot fúj-
ni, mint amit a kiskunok földjén a 
bölcsőmbe tettek…” – idézte.

Az eseményen beszédet mon-
dott dr. Tarjányi József, a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület 
tiszteletbeli tagja és a Móra Ferenc 
Társaság tagja.

– Miután ma Móra Ferenc halá-
lára emlékezünk, ne felejtsük, hogy 
városunk díszpolgára már nagybe-
tegen végrendeletet írt, ebben kérte, 
halála után vigyék haza, a félegyházi 
akácok alá. Végrendeletét figyelem-
be nem véve, Szegeden temették el 
a belvárosi temetőben. Félegyhá-
zán gyászközgyűlésen határoztak, 
hogy a félegyházi temetésre egy dí-
szsírhelyen később kerül sor. A vá-
ros népes küldöttségének tagja volt 
Szép Lászlóné tanítónő, aki egy fe-
kete dobozban félegyházi földet vitt 
magával. A gyászszalaggal átkötött 
fekete dobozt Móra Ferenc feje alá 
helyezték el, így elmondhatjuk, fejét 
félegyházi földre hajtva került örök 
nyugalomra – emlékeztetett dr. Tar-
jányi József.

Az ünnepség végén elhelyezte a 
megemlékezés koszorúit Kiskun-
félegyháza Város Önkormányzata, 
a Móra Ferenc Gimnázium, a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület, 
a Móra Ferenc Társaság Kiskunfél-
egyháza Egyesület, a Petőfi Sándor 
Bajtársi Egyesület, a Veled a Váro-
sunkért Egyesület valamint a vá-
ros általános iskoláinak képviselői.

A Móra Emléknapok rendez-
vényei Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata, a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület, a Móra 
Ferenc Művelődési Központ és a 
Móra Ferenc Társaság szervezésé-
ben valósultak meg.
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Februári programajánló
A félegyháziak a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtárban hasznosan 
tölthetik el szabadidejüket. Az 
olvasás mellett ismeretterjesztő 
előadásokat hallgathatnak és min-
den hónapban új kiállítást tekint-
hetnek meg.

Február 21-én, kedden 10 órára 
a Betűbölcsi újabb foglalkozására 
várják nemcsak a kismamákat, 
hanem azokat is, akik az Egész-

ségfejlesztési Iroda munkatársai-
tól szeretnék megtanulni, esetleg 
feleleveníteni az otthoni újraélesz-
tés lépéseit, ami az egészségügyi 
eszközfejlesztés tükrében általá-
ban 5 évenként frissül.

Február 1-jén nyílt meg a bib-
liotékában Sáros Miklós DE-
MOMODE kiállítása, amelyen a 
képzőművész az újrahasznosí-
tott faalapanyagokat részesítette 

előnyben. A Hor-
váth Endre-díjas 
alkotóval 22-én, 
szerdán 17 órakor 
személyesen talál-
kozhatnak a művé-
szetkedvelők, hiszen 
tárlatvezetést tart, 
amin beszél az al-
kotás folyamatáról, 
a különböző általa használt tech-
nikákról, a tárlat kialakulásáról, 
szellemiségéről.

Február 23-án, csütörtökön 
17 órakor folytatódik a könyvtár 
egyik legnépszerűbb sorozata, a 
Földrajzi szabadegyetem. Az est 
előadója Sárpátki Zsuzsanna, 

ismertebb nevén 
Female Yeti, aki 
2015-ben elhatá-
rozta, hogy világgá 
megy, feladja angli-
ai szuper állását a 
BBC-nél. 100 pont-
ból álló bakancs-
listát készített, 
melynek 53. pont-

ja: Megmászni egy 8 ezrest. Ez 
neki 2021-ben sikerült, feljutott 
a Föld nyolcadik legmagasabb 
hegyére, a Himalájában található 
Manaszlura. A program házigaz-
dája Bense Zoltán hegymászó, 
földrajztanár. Támogató a Nem-
zeti Kulturális Alap.

KÖNYVTÁRSAROK

Télbúcsúztató 
farsangi mulatság 

A téli hónapok jókedvű elbúcsúztatásaként télűző 
városi farsangot szervez a Móra Ferenc Művelődési 
Központ és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 
február 18-án, szombaton 15 órai kezdettel.

A hagyományok-
hoz híven idén is 
megrendezik a 
Télűző Városi Far-
sangot, ami a népi 
szokások és hiedel-
mek nyomvonalán 
szeretne egy em-
lékezetes délutánt 
nyújtani városunk apraja-nagyjának. Az esemény most is a 
sokak által kedvelt felvonulással fog kezdődni, amely a Kos-
suth ABC-től indul 15 órakor a Petőfi-téren álló máglyához. 
A Kossuth ABC-nél való gyülekezés során természetesen 
senki sem fog unatkozni: itt mindenki megcsodálhatja a töb-
bi résztvevő színes farsangi öltözékét és megírhatja saját 
búcsúcéduláját. A búcsúcédula célja, hogy számot vessünk 
az elmúlt időszak szomorúságairól, majd ezeket a Télbo-
szorkával együtt máglyára vessük. 

A maskarás felvonulás 15 órakor indul útjának a Langa-
léta Garabonciások vezetésével. A szelíd óriások mókás 
verscsokrai és történetei most is sok arcra fognak mosolyt 
csalni, kiemelkedő alakjuk mutatja az utat a tűz melegéhez. 
A Petőfi-térre érve elsősorban a gyermekeké lesz a fősze-
rep: a legbátrabbak részt vehetnek egy híres farsangi mese 
történéseiben, bebizonyítva, hogy a legkisebb erő is sokat 
jelenthet a világban. Az előadás után kezdődik el a Télbo-
szorka táncoltatása, aki a zene ritmusára egyre közelebb és 
közelebb kerül a lángokhoz. A hiedelem szerint a Télboszor-
ka elégetésével a rossz szellemek mellett az égbe szállnak 
megbánt emlékeink is. Ennek örömére a farsangi délutánt 
egy közös tánc zárja, amit a Padkaporos Táncegyüttes fürge 
lábú tagjai fognak vezetni. A máglya körüli táncba kicsik és 
nagyok egyaránt becsatlakozhatnak, hogy együtt, jókedvben 
búcsúztassuk el a telet a februári naplementében. 

KULTÚRSAROK

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

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

Február 17., péntek 
17-től 19 óráig NŐSZIROM – Női 

önismereti kör
Téma: Egyensúly

Előjelentkezés szükséges: 76/466-843
Művelődési központ 

Február 18., szombat
9-től 14 óráig V. Mezgé Farsangi 

Disznótor
Könyvtár mögötti parkoló

15 óra Télűző városi farsang
Jelmezes felvonulás a Kossuth ABC-től

Télboszorka-égetés a Petőfi-téren

Február 20., hétfő 
18 óra QUIZNIGHT – Kocsmakvíz

Nevezési díj 5000 Ft/csapat
Asztalfoglalás szükséges: 76/466-843

Művelődési központ

Február 21., kedd 
10 óra Betűbölcsi, a városi könyvtár 

baba-mama klubja
Vendégek: az Egészségfejlesztési Iroda 

munkatársai
Téma: Újraélesztés, életmentés otthon

Városi könyvtár

Február 23., csütörtök 17 óra
A Földrajzi szabadegyetem sorozat 

vendége Female Yeti (Sárpátki 
Zsuzsanna) hegymászó. Előadásának 
címe: 8000-es expedíció, tabuk nélkül. 

Az est házigazdája Bense Zoltán 
hegymászó, földrajztanár. Támogató a 

Nemzeti Kulturális Alap
Városi könyvtár

Február 24., péntek 
11 óra Megemlékezés a Kommunizmus 

Áldozatainak Emléknapja alkalmából
Vasútállomás előtt, a Návay-szobornál

20 óra Leander Kills koncert
Rocktár

Február 25., szombat 
9.45 A Szervdonor Családokért 

Alapítvány találkozója 
Városi könyvtár

Február 25-26., szombat-vasárnap
A Bugaci Tanyaszínház „Kultúrprojekt” 

című színházi előadása
Belépőjegy 2500 Ft
Művelődési központ
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Parkinson-kórral is van esély  
a minőségi életre
Fejes Sándornál, az éjszakai 
klubok elismert lemezlovasánál 
körülbelül tíz évvel ezelőtt di-
agnosztizálták a Parkinson-kór, 
vagyis más néven a reszkető 
bénulás első tüneteit. Az állan-
dó gyógyszeres kezelés ellené-
re is rosszabbodott az állapota. 
Budapesti kezelőorvosa múlt év 
szeptemberében ajánlott neki 
egy speciális műtéti eljárást, 
aminek elvégzésével számot-
tevően javulhat az ilyen jellegű 
betegek állapota.

Két évvel ezelőtt, a Szegedi Ideg-
sebészeti Klinikán alkalmazták az 
országban először a beavatkozást, 
aminek lényege, hogy az agyat he-
lyes működésre stimulálja a négy 
darab behelyezett dióda, illetve a 
mellkasba beépített pacemaker. 
Ez a mobil alkalmazással műkö-
dő egység folyamatosan érzékeli 
és rögzíti a beteg agyhullámait, 
jeleket küld az agynak, ha szükség 
van rá. A kutatások azt bizonyítják, 
hogy akár öt évig is el lehet hagyni 
a gyógyszeres kezelést az operáció 
után.

Sándor január közepén esett át 
a nyolcórás műtéten, aminek nagy 
részében ébren kellett lennie ah-
hoz, hogy a milliméter pontosság-
gal behelyezett huzalok a legjobb 
helyre kerüljenek. A zenész azért, 

hogy másoknak is reményt adjon 
a minőségi életre, szívesen mesélt 
az átélt tapasztalatairól, a műtét 
lefolyásáról.

– Hogyan kezdődött nálad a 
betegség?

– Körülbelül tíz évvel ezelőtt 
enyhe, akaratlan remegést vet-
tem észre a bal kezemben. Ez az 
idő előrehaladtával csak rosszabb 
lett. Eleinte nem tudták mi a ba-
jom, majd egy gépi vizsgálat során 
kiderült, hogy Parkinson-kórban 
szenvedek. Ez a betegség jelen ál-
lás szerint nem gyógyítható, csu-
pán szinten tartható gyógyszeres 
kezeléssel.

– Hogyan teltek az elmúlt évek 
a betegség tükrében?

– A diagnózis megállapítása után 
Budapestre jártam rendszeres el-

lenőrzésekre és a szakorvos által 
felírt gyógyszereket szedtem. Azon-
ban, néhány éve már a munkám és 
a biztonságos közlekedésem rová-
sára ment az állapotromlásom, így 
tavaly szeptemberben dr. Takács 
Annamária, a kezelőorvosom ja-
vasolta ezt a műtétet. Interneten 
utánanéztem és jelentkeztem a 
Szegedi Idegsebészeti Klinikán  
dr. Kis Dávid adjunktushoz, aki az 
országban két évvel ezelőtt első-
ként végzett ilyen agyműtétet.

– Hogyan zajlott az operáció?
– Rögzítettek a koponyámhoz 

egy keretet, amivel később a mű-
tőasztalon fixálták a fejemet. Éber 
állapotban felnyitották több helyen 
a csontot, majd mérnöki pontos-
sággal behelyezték az elektromos 
stimulációval működő diódákat. 

Eközben folyamatosan kérdéseket 
tettek fel, amire válaszolnom kel-
lett. Erre azért volt szükség, mert 
tudniuk kell, hogy jó helyen vannak 
a szálak. Ez a néhány óra nagyon 
nehéz volt számomra. Állandó fáj-
dalom és akaratlan mozgások vál-
tották egymást. A műtét végén el-
altattak és betették a mellkasomba 
a vevőegységet, ami egy mobiltele-
fon méretű, applikációval működő 
szerkezet. Ez szinkronizálja, rögzíti 
és segíti az agyhullámokat a megfe-
lelő működésre.

– Csupán néhány nap telt 
el, mióta hazaengedtek a kór-
házból. Milyen tapasztalataid 
vannak?

– Még kicsit remegek, de nem 
olyan intenzíven, mint a műtét 
előtt. Hozzávetőlegesen két-három 
hét kell ahhoz, hogy újra beinduljon 
a reszketés, addig ki van kapcsol-
va a mellkasi egység. Ezt követő-
en vissza kell mennem a klinikára, 
ahol beüzemelik és megtanítanak 
engem és a családtagjaimat is a 
mobilra letöltött program ellenőr-
zésére, használatára.

– Milyen terveid vannak a jö-
vőre nézve?

– Azért jelentkeztem a műté-
ti várólistára, mert egyrészt nem 
szerettem volna a családtagjaim 
terhére lenni az után, hogy romlik 
az állapotom, illetve szeretnék még 
diszkózni. Ez az életem, ebben ér-
zem jól és teljesnek magam. Arról 
nem beszélve, hogy senki sem kí-
váncsi egy remegő kezű aggastyán-
ra a bulikban.

 V. B.

Három alkalommal állhatott 
a dobogó legfelső fokán a 
kiskunfélegyházi Kis Roland 
február elején, a Budapes-
ten rendezett U16-os fedett 
pályás atlétikai országos 
bajnokságon.  

Edzője, Juhász István Zoltán 
elmondta, hogy tényleg hatalmas 
dolgot tett le Roland az asztal-
ra, hiszen egyedül Győr tudott 
több éremmel hazatérni az OB-
ról, viszont ők több versenyzőt 
is felvonultattak a megmérette-
tésen. A második a KARC lett, 
amit Roland egyedül összehozott 
a megszerzett három éremmel, 
így ő lett a bajnokság egyetlen 
triplázója. 

A verseny utáni napon születés-

napját ünneplő atléta így nyilatko-
zott a versenyről: – Úgy szereztem 
magamnak születésnapi örömö-
ket, hogy elértem a célom és ez 
nagy boldogsággal tölt el – mond-

ta Kis Roland. Hozzátette: – Két 
héttel már a verseny előtt csak 
az lebegett a szemem előtt, hogy 
ezt meg kell nyerni, teljesíteni kell 
az edzőmnek, a városnak és saját 

magamnak. Hittem abban, hogy 
sikerülni fog. 

– Rolanddal szerencsém van, 
mert ritkán adódik össze olyan 
tehetség, mint ő. Olyan frekven-
ciával, olyan gyorsasággal ren-
delkezik a maga 191 centiméteré-
vel, ami a világon is egyedülálló. 
Óriásit lépett mentálisan is előre 
és mára már komolyan odafigyel 
a dolgokra. Nagyon céltudatos. 
Szerintem Félegyházának még 
olimpikonja is lehet Roland – nyi-
latkozta az edző. Megtudtuk azt is, 
hogy ez az év átmeneti év Roland 
számára, egyedül a nyár tartogat 
egy nemzetközi versenyt: Koreá-
ban, ahol 100 méteren indul majd. 

A tervekről óvatosan nyilatkoz-
nak, a jövő év nagyobb gátmagas-
ságot jelent, és ha a szinteket tel-
jesíti Roland, akkor korosztályos 
Európa-bajnokságon valamint 
ifjúsági olimpián is indulhat majd.

 Z. A. 

Háromszoros bajnok Kis Roland
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Futásból nem lesz hiány
A tavalyi gazdag kínálat idén to-
vább bővül: számos versenyen, 
megmérettetésen vehetnek részt 
a sportolni vágyók Kiskunfél-
egyházán. Kérdésünkre Németh 
László, a Jogging Plus Sporte-
gyesület elnöke elmondta, hogy 
az edzések elindultak, készülnek 
a szezonra, nagyon sűrű lesz a 
versenynaptáruk az előrejelzések 
szerint. Megtudtuk, hogy a tavaly 
sikeresen elindított félmaratoni – 
21 kilométeres – távot május 27-
én, a Kiskun Kupa futóversenyen 
teljesíthetik az érdeklődők. Emel-
lett készülnek a Libafesztivál ese-

ményére és a 2023-as szilveszteri 
futásra is.

Szűcs-Szabó Sándor főtámo-
gató, a Rollsped Kft. ügyvezetője 
elmondta, hogy ezeken a ren-
dezvényeken szerencsére mindig 
kiváló a hangulat, emiatt nagyon 
szívesen vesz részt rajtuk és segíti 
annak sikerességét. 

Ugyanezt hangsúlyozta Lajos 
Norbert, a Nor-Bike Kft. ügyveze-
tője, aki elmondta: csakúgy, mint 
eddig, ez év folyamán is számít-
hat rá, mint támogatóra és a fő-
díjat felajánlóra a Jogging Plus 
Sportegyesület.

Megkezdték a verseny-
szezont a bokszolók

Megkezdte a versenyévet a Papp László Ökölvívó Akadémia kiskun-
félegyházi csoportja. Február elején Budapesten mérkőztek meg, a 
2023-as Kóczián-kupa első fordulóján. A tornán heten vettek részt 
a Kiskunfélegyházi Papp László Ökölvívó Akadémia tagjaiból.

Eredmények:
Seres Viktor: U12 fiú korosz-

tály, 38 kg – győzelem. Érdekesség, 
hogy súlycsoportjában nem volt el-
lenfél, így Viktor két súlycsoporttal 
fentebb mérkőzött. Edzője szerint 
rendkívül magabiztos technikai 
fölénnyel dolgozott a küzdelem 
mindhárom menete alatt. Megér-
demelten, egyhangú pontozással 
győzött.

Rácz Dániel: serdülő fiú, 52 kg 
– pontozásos vereség. Egy nagyon 
szoros mérkőzésen színes, techni-
kás ökölvívást bemutatva maradt 
alul.

Tajti Márkó: serdülő fiú, 66 kg – 
vereség. Első mérkőzését vívta ru-
tinos, több meccses ellenfél ellen.

Ganev Péter: serdülő fiú, 70 kg 
– vereség. Szintén az első mérkő-

zését tudhatja maga mögött, ellen-
fele a tavalyi korosztályos magyar 
bajnok volt.

Rácz Alex: junior fiú korcso-
port, 52 kg – ellenfél hiányában 
bemutató mérkőzést vívott.

Mészáros Dominika női serdü-
lő (60 kg) és Rálik László serdülő 
fiú (100 kg) versenyzők az ese-
mény során sajnos ellenfél nélkül 
maradtak.

Ramocsa Sándor vezetőedző 
elmondta, hogy megfelelőnek bizo-
nyult az utánpótlás korú verseny-
zőik felkészülési szintje. Köszöne-
tét fejezte ki a felkészülést segítő 
kollégáinak, Seres Attilának és 
Nagy Tibornak, valamint külön 
köszönetét tolmácsolta a szülők-
nek: a Rálik családnak és a Mészá-
ros családnak.

Több mint sakk
Több mint két évtizedes a baráti kapcsolat testvértelepülésünk 
Korond és Kiskunfélegyháza sakkozói között. A felnőtt sakko-
zók kapcsolatára építve a Móra Ferenc Művelődési Központ 
Nagy György által vezetett „Pince 72” Sakk Klub és a Szen-
te Kálmán által irányított korondi sakkozók az elmúlt időkben 
hat nyári, egyhetes diáksakk-cseretábort rendeztek. Hármat 
Korondon, hármat Félegyházán. A felnőtt sakkozók hétvégi, 
négynapos találkozói a kezdetektől folyamatosan és felváltva 
zajlanak a két településen.

A soron következőt idén janu-
árban rendezték meg Korondon. 
Az erdélyi sóvidék festői hegyei 
között megbúvó testvértelepülé-
sünkön, a népi fazekasság mesz-
sze földön híres fellegvárában 
találkoztunk ismét. Január 21-én 
zajlott a XXXVI. Sakk Barátság 
Kupa. A meghívásos – körmér-
kőzéses – versenyen hat korondi 
és négy félegyházi sakkozó ült 
asztalhoz.

Színvonalas játszmák 
után az alábbiak végeztek az 
élmezőnyben:

1. Horváth Zoltán /Félegy-
háza/ 7 pont,

2. Seres László /Félegyháza/ 
7 pont,

3. Szente Kálmán /Korond/ 7 
pont,

4. Nagy György /Félegyháza/ 
6,5 pont,

5. Hudák János /Félegyháza/ 
6 pont.

Kapcsolatunk a sakk mellett 
lehetőséget kínál közös ma-
gyar történelmünk, kulturális 
értékeink, sporthagyományaink 
jobb megismerésére, hazánk 
és Erdély természeti szépsé-
geinek együttes felfedezésére, 
de mindenekelőtt a barátság 
további elmélyítésére. Remél-
hetőleg – ha semmi elhárítha-
tatlan akadály nem jön közbe 
– szeptember 8-án és 9-én ren-
dezik meg a kiskunfélegyházi 
Libafesztivált, amelyre nagy 
szeretettel várjuk korondi sak-
kozó barátainkat.

 Nagy György 
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Hazánk legrégebbi, folyamatosan működő egyeteme 
az 1635-ben alapított Eötvös Loránd Tudományegye-
tem. Az egyetem levéltárában a doktori címet szerzők 
1924-ig terjedő nyilvántartásában három kiskunfél-
egyházi születésű hallgató tanulmányaira vonatkozó 
adatok találhatók. Ezek azért fontosak, mert Kiskun-
félegyháza társadalomszerkezete a mezőgazdasági 
termeléshez igazodott, ezért a polgárosodás folya-
matában csak késői fejlemény az egyetemjárás. A 
nem jog- és orvostudományból doktori címet szerzett 
hallgatók tanulmányai megmutatják, a parasztpolgári 
társadalomban hogyan váltak céllá a felsőfokú tanul-
mányok. (A doktori disszertáció ebben az időszakban 
megfeleltethető egy mai mesterszakos diplomának.)

Kovács Imre Lajos 1878. no-
vember 5-én született váro-
sunkban, középiskoláit részben 
Félegyházán, részben Újvidé-
ken járta, érettségijét 1897-ben 
városunkban szerezte. A pesti 
bölcsészkaron 1901-től tanult, 
miután a jászói hittudományi 
intézetben elvégezte 1898-ban 
megkezdett tanulmányait, később 
premontrei kanonok lett. A teoló-
gia befolyásolta bölcsészdoktori 
értekezésének témaválasztását 
is. A disszertáció címe „Pázmány 

[Péter] Kalauza és Bellarmin 
[Róbert] Disputatioi” volt. 
Főtárgya a Riedl Frigyes-
nél hallgatott magyar iroda-
lomtörténet volt, melléktárgyai 
az esztétika és a latin filológia. 
Szigorlati eredménye cum laude 
lett, 1908. június 13-án avatták 
doktorrá. A disszertáció 1908-
ban Kassán (ahol Kovács tanított) 
könyv alakban is megjelent, nem 
kisebb szaktekintély, mint Hor-
váth Cyrill méltatta. 1947-ben 
hunyt el.

Boda Antal 1894. július 11-én 
született, a félegyházi főgimná-
ziumban érettségizett 1915-ben, 
majd a bányászati és erdészeti is-
kolán tanult négy évig, a pesti böl-
csészkarra 1921–1922-ben járt. 
Szigorlatát 1922. június 11-én tette 
le, értekezését „Szokolya környéké-
nek földtani viszonyai” címmel írta. 
Földtanból, ásványtanból és őslény-
tanból vizsgázott elégséges ered-

ménnyel. Tudorrá avatták 1922. 
június 17-én, amiről beszámolt a 
Félegyházi Hírlap is. A disszertá-
ció folytatásokban a Bányászati és 
Kohászati Lapok 1923-as évfolya-
mában jelent meg. A bányamérnök, 
geológus később főiskolai tanárse-
gédként dolgozott. Ásványtan című 
műve 1940-ben jelent meg.

Takaró Gyuláné Gáll Beatrix 
1894. december 30-án született. 
Budapesten élt. Előbb elemi iskolai 
tanítónői, majd polgári iskolai taní-
tónői oklevelet szerzett. A bölcsész-
karon 1917-től volt hallgató. Taní-
tónőképzői oklevelét 1919. június 
27-én, gimnáziumi érettsé gijét a 
nagykőrösi református főgimnázi-
umban 1921. június 16-án szerez-
te meg. A pesti egyetemen Eötvös 
József etikai világnézetéből dokto-
rált, filozófia főtárgyból, melléktár-
gyként pszichológiát és pedagógiát 
hallgatott. Cum laude, 1924. június 
21-én avatták doktorrá. Már a kö-
vetkező évben pályát módosított, 
könyvvitellel kezdett foglalkozni. 
1940-ben a Műegyetemen magán-
tanárként habilitált, ő volt az első 
magyar közgazdásznő. Jelentős el-
méleti publikációkat írt. 1980-ban 
hunyt el.

 Brunner Attila 
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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

Munkatársak: Fantoly Márton 
(fotó), László István (hírszerkesztő), 
Szabadszállásiné Gajzer Erzsébet 
(újságíró), Tarjányi Lili (újságíró), 
Veres Borbála (újságíró, reklám), 

Zakar Anita (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: 

Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 

1225 Budapest, Campona utca 1.
Felelős vezető: Szabady Balázs 

műszaki igazgató

ÚJSZÜLÖTTEK: Bodor Léna Mirabell 
(anyja neve: Nagy Adrienn Anikó), Kovács 
Izabella (Palásti Gyöngyi), Zsigó Liza (Szi-
vák Szimonetta), Lenkefi Patrícia (Bata Haj-
nalka), Lugosi Máté László (Bense Rená-
ta), Rácz Lídia (Rácz Renáta), Parádi Linda 
(Simonyi Éva), Czakó Fanni (Varga Anikó), 
Busa Rebeka (Farkas Barbara), Csordás 
Renáta (Meszes Mónika), Riersch Mira Bel-
la (Kern Adrienn), Radics Lívia (Szabó Szil-
via), Tóth Dominik Noel (Papp Ivett Anikó), 
Makány Bogi (Sági Eleonóra), Olajos Balázs 
(Schönfelder Ildikó), Klinkó Panna (Bokányi 
Rita Virág), Józsa Teodor Viktor (Tóth Diá-
na), Hevér Zénó Tamás (Medveczki Szilvia 
Éva), Ács Levente (Kovács Kitti)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Rácz Ani-
ta – Pozsgai Péter, Dányi Nikolett – Forgó 
László, Rogozsán Tímea Krisztina – Kar-
dos Viktor, Hideg Mariann – Dr. Dorogi Zsolt 
Sándor, Iványi Levente (Tóth Lilla), Kósa 
Bíborka (Nagy Zsófia), Mészáros Nimród 
(Babos Ibolya), Boda Zsófia (Sinkó Beat-
rix), Király Emília (Besze Boglárka, Molnár 
Félix (Lukács Laura), Dóra Dorina – Kasza 
Dávid, Andóczi-Balog Eszter – Besze Zsolt 
László, Csikós Bernadett – Fazekas János, 
Kerékgyártó Adrienn – Kulcsár Zoltán, Fe-
kete Dóra – Nagypál Attila

MEGHALTAK: Hájas Sándor (1955), 
Kuruczné Csáki Éva Julianna (1964), Nagy 
Istvánné Zakupszki Irén (1918), Kis László 
(1935), Kun László Attila (1943), Danka 
Istvánné Fábián Franciska (1936), Eperjesi 
Józsefné Kormányos Margit (1937), Fekete 
Istvánné Vízhányó Mária (1943), Monostori 
Tibor (1954), Fekete Árpád (1974), Kádár 
Ferencné Almási Mária (1954), Tarjányi 
Zoltán Gábor (1957), Törteli János Péter 
(1946), Vereb Péter János (1965), Né-

meth Imre (1928), Tajti Ágoston (1930), 
Gönczöl Imre (1933), Horváth Pál (1980), 
Mayer Lászlóné Makra Mária Anna (1943), 
Csernák Ferenc (1936), Czibolya Ferencné 
Bánfi Julianna (1934), Szentpéteri-Hor-
váth Lászlóné Vidéki Rozália (1962), Tóth 
Lajosné Galló Rozália (1930), Bartos Ist-
ván (1940), Petheő Géza Ferenc (1936), 
Borda Antal (1943), Palotás Béláné Danyi 
Ibolya (1948), Seres Józsefné Zsigó Anna 
(1935), Jaksa Mihályné Patyi Anna Márta 
(1945), Szabó András Józsefné Lányi Jo-
lán Anna (1958), Vidács Istvánné Seres 
Mária (1946), Deli Józsefné Polgár Esz-
ter (1941), Bense Jánosné Eszik Anna 
(1943), Juhász Istvánné Tarjányi Margit 
(1941), Fekete Jánosné Rekedt-Nagy 
Mária (1936), Csányi István (1953), Kiss 
István Gyuláné Horváth Terézia (1946), 
Magyari Péter (1963) – Kiskunfélegyháza, 
Hutflesz János (1937) – Tiszaalpár, Balog 
Sándor (1943), Vig Ferenc (1940), Deák 
Ferenc György (1953), Zöldi Pál (1962) 
Behány László (1936) Hódi Mihály (1971), 
Ács Lajos (1951), Szijjártó Jánosné Peré-
nyi Mária Julianna (1940) – Kecskemét, 
Barna Albert (1937), Varga Tibor (1964) – 
Pálmonostora, Fekete József (1948) – Bu-
gac, Tóth Istvánné Szanka Rozália (1947) 
– Tömörkény, Vincze Istvánné Takács 
Margit (1935) – Orgovány, Bárkányi Gyula 
(1943) – Móricgát, Erdélyi Józsefné Peták 
Margit (1934) – Kiskunmajsa, Kormányos 
József (1963) – Kiskunhalas, Hajnal Rudolf 
(1925) – Kelebia, Palla Józsefné Bukodi 
Zsuzsanna (1937) – Soltszentimre, Laczkó 
Ferencné Török Ibolya (1943) – Csengele

ANYAKÖNYVI HÍREK
Hirdetés

FANTASZTIKUS „ÁRKARNEVÁL”
Új notebook:
HP 250 G8: Intel Core-i3, 8 GB mem., 256 GB SSD, 
webcam, 15,6”-os kijelző, Windows11, 3 év gar.
 Csak: 214.900 Ft
HP 250 G8: Intel Core-i3, 4 GB mem., 256 GB SSD, 
webcam, 15,6”-os kijelző, 3 év gar. Csak: 149.900 Ft

„ÁrKarneváli” SSD áraink, ingyenes beszereléssel!
120 GB-os Kingston SSD 3 év garanciával: 
 Csak: 8.890 Ft!
256 GB-os Silicon Power SSD 3 év garanciával:
 Csak: 9.890 Ft!
480 GB-os Kingston SSD 3 év garanciával:
 Csak: 17.990 Ft!
960 GB-os Kingston SSD 3 év garanciával:
 Csak: 32.990 Ft!


