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Télapó, Télapó, gyere, nagyon várunk!

Trixi a piros kabátjáról és a piros, bojtos sapkájáról fogja megismerni, Jázmin szerint jó nagy szakálla van, Dorka azt állítja, hogy nagy
zsákkal vagy puttonnyal érkezik majd, és abban mindannyian egyetértenek Natival és Zitával, hogy addigra fel kell díszíteni a lakást és
kitakarítani a csizmát.
A Bercsényi utcai Óvoda Aprómanó csoportja műsorral is készül – és
már egy hét óta számolják a napokat –, mert a Mikulás az oviba előbb
szokott jönni, mint otthonra. Csillogó

szemmel mutatták a már elkészített
díszeket, és ízelítőt adtak a versekből és dalokból. Biztos, ami biztos,
hóesés esetére megtanulták a „Betemet a nagy hó” című Kányádi Sán-

dor verset is, de akkor sem lepődnek
meg, ha a várva várt nem szánnal,
hanem gyalog érkezik. Ezt előre még
a két óvónéni sem tudhatja: Virágné
Tóth Márta és Sinkó Kálmánné.
Az biztos, hogy mindenki fog ajándékot kapni – jellegzetesen télapósat
–, és talán dicséretet is, ha önállóan
tud öltözködni, szépen játszik, vagy
tornafoglalkozáson le mer ugrani a
padról.

Az Aprómanó csoportból legtöbben már levelet írtak vagy rajzoltak,
s aki még nem készült el az írással,
azt tervezi papírra vetni: „szeretlek
Mikulás”.
Mi lesz a zsákban vagy puttonyban? Bújócskázó Jojo nyuszi, sírós
baba, póni, aminek háza van, olyan
madár, amire ráfújok és dalol, sírós
baba…
Folytatás a 2. oldalon!

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Folytatás az 1. oldalról!

„Szeretlek Mikulás”
– azt fogom odaírni

Máté még nem tudja, hogy mit szeretne, de mindennek örül, legfőképp
annak, hogy mostanában minden az ünnepről szól. Dorka és Csenge babát, Dominik helikoptert remél. Hosszú a kívánságlista, Kevin egy kamerának és mikulás-csokinak örülne legjobban, Gellért kalapácsot szeretne, vagy valami más szerszámot.
A gyerekek egy kicsit felfüggesztették az uzsonnázást, és izgatottan
mesélték, hogy ünneplőbe fognak öltözni, úgy várják a jó gyermek barátját, mert ez a nap más lesz, mint a többi, aztán rázendítettek: Télapó,
télapó, gyere, nagyon várunk!
tli

Elismert félegyházi rendőrök

Közönségdíjas „príma” fuvósok

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
vezetője,
Dávid Károly rendőr dandártábornok november 28-án a szolgálat terén nyújtott kimagasló
teljesítményének köszönhetően
elismerést adott át többek között Nagy Krisztián rendőr főhadnagynak, a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság nyomozójának, míg Jáger Attila Ferenc
rendőr zászlóst, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság nyomozóját soron kívül törzszászlóssá
léptette elő.

Egész évben nyitva
Új helyen, új szolgáltatásokkal a
városháza bejárata mellett, az
árkádok alatt várja a turistákat
és a helyieket a kiskunfélegyházi
Tourinform iroda, amely immár
egész évben a látogatók rendelkezésére áll.

150 éves évforduló
Lükő Gábor, a volt múzeumigazgató, néprajzkutató, szociálpszichológus „Kiskunság régi képfaragó és képmetsző művészete”
című kötetét mutatták be a Kiskun
Múzeumban. A tudományos munkát a szerző születésének 150.
évfordulója alkalmából jelentették meg újra. A könyvbemutatón
Rosta Ferenc alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket és
a kiadvány gondozóit. A könyvet
Mészáros Márta múzeumigazgató és Pozsgai Péter történész,
a kötet társszerzője ismertette.

A Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar vehette át november 27-én este, a kecskeméti Sheraton
szállóban megrendezett megyei Príma-díj átadó gálaesten az idei közönségdíjat, és a vele járó 500
ezer forintot. Gratulálunk a sikerhez!

Szolidaritás Éjszakája
Negyedik alkalommal rendezték meg a Szolidaritás éjszakája
című rendezvényt Kiskunfélegyházán, a Dél-Alföld legnagyobb
hajléktalanellátó intézményében. A kezdeményezés nem titkolt
célja a hajléktalanokat övező előítéletek eloszlatása.

„Ahelyett, hogy falakat építenénk, hidakat emelünk annak
érdekében, hogy városunk lakói
tisztább képet kapjanak az ellátás
formáiról.” – fogalmazott Vereb
István, a hajléktalanellátás szakmai vezetője, aki hangsúlyozta: a
nyílt nappal is arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a tél közeledtével egyre nagyobb veszélynek
vannak kitéve az utcán, fedél nélkül élő embertársaink.
Az intézmény 139 férőhellyel
rendelkezik, ebből 82 férfi, 43 női,
és további 14 fő elhelyezésére alkalmas átmeneti szállás, amelyből
4 helyre házaspárokat tudnak befogadni.
A kulturális programok és játékos vetélkedők után jótékonysági
vacsorával zárult a nyílt nap.
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Advent: a várakozás
megszentelése
Adventi hangulat költözött Kiskunfélegyházára.
A vizes aszfalt visszatükrözte az ünnepi fényeket, a gyerekek fejére vastag sapkát húztak, és
elindultak a családok, esernyővel, felhajtott gallérral.
A szemerkélő és rá-rázendítő eső ellenére
szépszámú érdeklődő várakozott a Városháza
előtt és az aulában. Az első gyertyagyújtás alkalmából a Százszorszép Óvoda gyerekei csaltak
ünnepi mosolyt az arcokra, és az Amatőr Királyi Szakácsok látták vendégül a jelenlévőket.
– Advent: a várakozás megszentelése… –
mondta köszöntőjében, Pilinszky János gondolatait idézve Csányi József polgármester. – Aki

valóban tud várni, abban megszületik a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel sem kevesebb annál, amire vár.
A Városháza erkélyéről leeresztett adventi koszorún az első gyertyát a város polgármestere
gyújtotta meg.

„Ki kell nyitni
a szívünket”
Adventi keresztállítási ünnepséget tartott
november 30-án a Petőfi téren a Jobbik kiskunfélegyházi szervezete. Köszöntőt mondott
Csányi József polgármester és Kollár László
önkormányzati képviselő. A keresztet megáldotta Talapka István főesperes és Hajagos
Gyula plébános. A műsorban közreműködött
Sövény Tibor és Kiss Ákos
Jenő előadóművészek, valamint
a Cantati Giovanni Kamarakórus. A rendezvényen megjelenteket forró teával és langallóval
kínálták a szervezők.
„Ki kell nyitni a szívünket a
családunk, a városlakók felé,
hogy a szeretet vezéreljen bennünket az elkövetkező hetekben
és a jövő évben is.” Ezekkel a
gondolatokkal kívánt boldog karácsonyt a keresztállítási ünnepség résztvevőinek Csányi József
polgármester.
Kollár László elmondta, hogy
a Jobbik szervezete hatodik éve
rendezi meg az ünnepséget, de
idén minden eddiginél többen
vettek részt az ünnepi készülődésben. Külön örömét fejezte
ki azért, mert az idén a rendezvényt a város polgármestere és
több önkormányzati képviselő is
megtisztelte jelenlétével, ugyanis erre az elmúlt években nem
volt példa. A Jobbik helyi elnöke
hozzátette: üdvözöljük ezt, mert
célunk, hogy összefogjunk azért,
hogy szétaprózott nemzetünk
hazataláljon, egymás kezét ösz-

szefogva megtaláljuk a világ népei közt azt a
helyet, amelyre az Isten kijelölt bennünket.

Korizz a parkolóban!
Ma még autók és taxik parkolnak a városi
könyvtár mögötti parkolóban, december közepétől azonban a korisok vehetik birtokba a teret,
mivel jégpályát építenek ide a téli időszakra. A
város diákjai, iskolai közösségei – bejelentkezés
szerint – ingyen korcsolyázhatnak majd. A gyerekeiket a szülők is elkísérhetik. Az sem baj, ha
nincs a családnak korcsolya-felszerelése, mert a
helyszínen kölcsönözhetnek. .
A jégpálya megépítését november 26-án sajtótájékoztatón jelentette be Csányi József. A
polgármester arról is beszámolt, hogy a város a
hagyományok megőrzése mellett új szemléletű
rendezvénysorozattal készül az ünnepvárásra,
a karácsonyra. A Petőfi téren, a megszokott
helyen felállított (és biztonságosan rögzített)
város karácsonyfája körül rendszeresek lesznek
az ünnepi műsorok. A városi könyvtár előtt a
Gorkij utcáig egységes arculatot mutató, szép
megjelenésű faházakban árusíthatnak az adventi vásár kézművesei, és még arra is jut figyelem, hogy valóban csak magyar mesteremberek munkái, és értékes portékák kerüljenek a
nagyközönség elé. Az ünnepkörhöz kapcsolódó
eseményekről és műsorokról a minden háztartásba eljuttatott Kiskunfélegyházi advent című
kiadvány nyújt átfogó képet.
H.S.

Az összefogás ereje
– A tél és karácsony közeledtével minden évben megnehezül a
félegyházi idős, rászoruló emberek, családok és gyermekek élete. Helyzetük javításához, terheik
megkönnyítéséhez ugyan csak
csekély támogatással járulhatunk
hozzá, de tudjuk: minden segítség
számít, s minden adomány, amit
hozzájuk eljuttathatunk, a lehető legjobb helyre kerül – mondta
Horváth Tamás önkormányzati
képviselő, az MSZP és a Societas
által több éves hagyomány nyo-
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mán idén is meghirdetett karitatív
gyűjtési akció szervezője.
– Kezdeményezésünkre november 7-én indult a gyűjtés, s büszkén mondhatjuk, hogy a félegyházi
magánemberek, vállalkozók és
intézmények már eddig is jelentős
mennyiségű adománnyal járultak
hozzá törekvésünkhöz.
A szervezők ruhaneműket,
gyermekjátékokat,
tanszereket,
édességeket, gyümölcsöket vagy
tartós élelmiszereket várnak. Az
adományokat karácsonyi aján-

dékcsomagok formájában, illetve
ruhaosztás keretében juttatják el
a rászorulókhoz, akiknek ugyanitt
minden kedden és pénteken jut a
jó szó mellé egy-egy bögre forró
tea is.
– Évről évre nagyobb érdek-

lődés övezi kezdeményezésüket
– fűzte hozzá az elmondottakhoz
Eszik Bence, a másik szervező.
– Mindig több és több adományt
tudunk eljuttatni azokhoz, akiknek
az év egyik legnehezebb időszaka
a karácsony környékére esik. Éppen ezért örülünk, hogy a város
közössége idén is meg tudta mutatni az összefogás erejét.
A szervezők december 20-ig a
Gorkij utca 2. szám alatti irodában, hétköznaponként 9 és 11 óra
között várják azokat az adakozókat, akik így szeretnének hozzájárulni a rászorulók ünnepének
szebbé tételéhez.
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Örökös tiszteletbeli tag
Szeretettel köszönt el egyesületi elnökétől, Laczkóné dr.
Szabó Klárától a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület a
legutóbbi, tisztújító közgyűlésen. A civil szervezet vezetésében 15 éve közreműködő
Klárikát a tagság örökös, tiszteletbeli tagjává választotta,
jelezve ezzel azt, hogy továbbra is számítanak munkájára.

Megszállott makettezőink rendeztek látványmakett kiállítást a Móra
Ferenc Művelődési Központban.
A Kiskunfélegyházi Makett Szakkör tagjai a Vajdaságból, Zentáról
és Újvidékről érkezett barátaikkal
közösen állították ki kedvenceiket,
díjazott munkáikat. Az űrhajók,
repülők és különféle harci járművek mellett a látogatók betekintést
nyertek egy-egy modell elkészítésének részleteibe is.

Katona István klubvezető elmondta: úgy döntött a 11 fős
modellező közösség, hogy a szélesebb nyilvánosság előtt is bemutatják féltett, otthoni vitrinekben őrzött kincseiket. Van mivel
büszkélkedniük, hiszen rangos
versenyeken ismerték el munkáikat oklevelekkel, trófeákkal. A
klub tagjai közül hárman a műfaj
legrangosabb díjával, a Mesterlevéllel is rendelkeznek.
H.S.

„Arany” minősítés
a népdalkörnek

Immár a 10. „arany” a sorban, amit fennállásuk 42 éve alatt begyűjtött a Némedi László által vezetett Félegyházi Népdalkör. Az együttes a ’80-as évektől vesz részt megyei és országos minősítőkön.
– Mit jelent a félegyházi gyűjtés? Kinek köszönhetők ezek a
népdalok?
– A helyi hagyományokat Lajtha László, Berényi Üveges Gyula,
Tarjányi Ágoston és Kálmán Lajos
mentették meg a mai kor számára.
Hangrögzítés hiányában többször
elénekeltették, és leírták a szöveget, majd lekottázták a dalokat.
Sokat köszönhetünk Burányi Béla
és Bodor Anikó vajdasági népdalgyűjtőknek, valamint dr. Olsvai
Imre tanár úrnak is.

– Mire a legbüszkébb az
együttes?
– Természetesen minden egyes
fellépésünkre, a 10 „aranyra”, de
talán legjobban a 2007-ben elnyert
Arany Páva díjra.
Találkozásunkkor a Félegyházi
Népdalkör éppen rendhagyó próbát tartott: terített asztal mellett
ünnepeltek. Sikereket, születésnapokat, és főleg azt a vidámságot
és összetartozást, ami jellemzi az
együttest.
tli

2 kuka a szemétnek
2 kukás gyűjtési rendszert vezet be december 5-étől Kiskunfélegyháza családi házas övezeteiben a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, az FBH-NP Nonprofit Kft. A részletekről
Balla Lászlót kérdeztük.
– Mindenekelőtt szeretném
leszögezni, hogy az új gyakorlat
semmibe sem kerül többe a lakosságnak, mint a korábbi. A 2
kukás gyűjtési rendszert a családi házas övezetek ingatlanjainál
és üzleteinél vezetik be annak érdekében, hogy a háztartási hulladékot minél magasabb arányban
lehessen hasznosítani – mondta
el az alpolgármester.
Balla László hozzátette: az új,
2 kukás rendszerben a hulladékot kétfelé szükséges gyűjteni.
Az úgynevezett biológiailag lebomló hulladékot az eddigi gyakorlat szerint kell a jelenleg is
használt edényzetben tárolni,
továbbá itt helyezhető el a fű,
levél és egyéb kerti zöldhulladék is. (2015-től megszűnik az
úgynevezett zöldjárat.) A plusz 1
darab, sárga fedéllel ellátott 120
literes edényzetben kell elhelyezni az úgynevezett csomagolási
hulladékokat (műanyag: pl. ásványvizes palack, papír, fehér és
Hirdetés

színes üveg, fém), amit kéthetente ugyanazon a napon gyűjti és
szállítja el a szolgáltató, mint azt
a lakók a hagyományos edényzetnél már megszokhatták. Az első
begyűjtésre a december 8-ai héten kerül sor.
A családiházas övezetek ingatlantulajdonosai,
ingatlanhasználói részére a sárga fedéllel
ellátott edényzetek ingyenesen
átvehetők december 5. és december 20. között hétfőtől péntekig 10 és 17.45; szombaton 8
és 12 óra között, a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési
Szervezet telephelyén (Kiskunfélegyháza, Nyomás II. Tanya 4.) (A
belváros felől a Szegedi úti vasúti
átjáró után balra, a volt Dégáz telephely mellett.)
Fontos, hogy az átvételre az a
személy jelenjen meg, aki a hulladékszállítási szerződést megkötötte a szolgáltatóval, és vigye
magával érvényes személyi igazolványát és lakcímkártyáját!
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Sikeresen szerepeltek a Szent Benedek Iskola diákjai
A Szent Benedek Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményének diákjai
páratlan sikereket értek el a
2014. évi országos őszi gépíróversenyen.
A magyar nyelvű gépírás Tanuló III. kategóriában országos első helyezést ért el Kovács Dominik (3931 leütéssel).
További helyezések: 4. Kardos
Máté (2978), 5. Árokszállási Tamás
(2890), 6. Révész Tamás (2720),

7. Ádámszki Attila (2653), 9. Fodor Ádám (2603), 12. Hegyi Kristóf
(1893). Angol nyelvű gépírás Tanuló
III. kategóriában az országos bajnok
Kovács Dominik lett 3703 leütéssel.
A dobogó második fokára Nagy Dániel (3411), harmadik fokára pedig
Árokszállási Tamás (2855) állhatott
fel. Tanuló I. kategóriában 10. helyet
szerzett Fekete Gergely (3393). A fotón Csenkiné Bihal Mária (felkészítő
pedagógus), Nagy Dániel, Kovács
Dominik, Árokszállási Tamás, Rokolya Csaba (igazgató).

Tortát sütött saját,
90. születésnapjára

Módosult a laborleletek
kiadásának időpontja
December 1-jétől megváltozott
a félegyházi városi kórházban a
laborleletek kiadásának időpontja – tájékoztatta a Közlönyt dr.
Körtvélyessy András igazgató. Hétfőnként 14-17, kedden és
szerdán 14-15, csütörtökön 1417, pénteken 11-13 óra között vehetik át a betegek laborleleteiket.
Hirdetés

Nincs Karácsony PC Varázsló nélkül! Nálunk megtalál mindent amit a fa alá
tehet! Tabletek, notebookok, asztali számítógépek és kiegészítők nagy választékban a PC Varázslóban! Ráadásul…
Az új készüléke mellé ajándékba
adunk egy hozzávaló kiegészítőt!

+Ajándék +Windows 8.1! Br. : 86.990 Ft
Jöjjön be és nem fog csalódni!

Főz, mos, vasal, de már nem
jár ki mindennap a birtokra:
Kordás István 90 éves lett.
Lugas szőlő és hat gyümölcsfa
várja a birtokon, de „már nem úgy
megy, mint régebben”. Egészségileg jól érzi magát, és rendjén is van
ez így, hiszen 20 éve volt kórházban és nem is tervez ilyesmit. Pista bácsi elmondta, hogy az ünnepi
tortát saját kezűleg készítette, és
egyébként sem tétlenkedik:
– Mindig foglalkozni kell valamivel, kerülni kell a mértéktelenséget,
más titka nincs a hosszú életnek.

Egyszerű, normális, elégedett
életet él, és nem értette, hogy a
sajtó képviselői miért csodálkoznak azon, hogy autót is vezet. Családi körben is meg fogják ünnepelni a 90. születésnapot, ám ez még
némi egyeztetést igényel, hiszen a
4 unoka és a 4 dédunoka sem hiányozhat a körből.
Kordás Istvánt 90. születésnapja
alkalmából köszöntötte Rosta Ferenc, Félegyháza alpolgármestere,
az önkormányzat és a város lakói
nevében is jó egészséget kívánva.
tli

ÜNNEPI ÁRAKKAL NYITUNK
az ÁFÉSZ székház alatt
Egy jó döntés aranyat ér!
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Gazdikereső A pillanatnak varázsa van
Új rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben a
gazda nem jelentkezik az állatért,
az 14 nap elteltével szabadon
gazdához juttatható.
A bemutatott kutyák után érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/331-1634,
vagy a 70/313-9059 telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet. Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 13-tól 16.30-ig.
1. Kántor – fiatal, németjuhász
jellegű kan, november 27-én a
Kőrösi útról befogva.
2. Barni – kb. 3 éves kan, november 14-én behozták a Bugaci út
környékéről.
3. Tüszi – kb. 1,5 éves pincsi jellegű kan, elütötték, november 17én került a telephelyre.
Hirdetés

December 5-éig látogatható a Móra Ferenc Művelődési Központ aulájában a Wesel Hugó Fotókör „Pillanatok” című kiállítása. A kiskunfélegyházi alkotóközösség munkáit a tárlatmegnyitón Rátkai Zsuzsa
képzőművész, a Holló László Képzőművészkör tagja ajánlotta a művészetpártolók figyelmébe.

Pót nyíltnap a Mezgében
Az utóbbi négy évben 100 fővel
emelkedett a Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari
Szakképző
Iskola tanulói létszáma –
tudtuk meg Rózsa Pál
igazgatótól, akit a
2015/2016-os tanév
beiskolázási előkészületeiről kérdeztünk.
Mint megtudtuk,
a
Mezőgazdasági
Szakközépiskolában
az érettségi mellett vegyes profilú gazdálkodó,
míg az Élelmiszeripari Szakközépiskolában élelmiszeripari laboráns végzettséget kapnak a tanulók.
Ezt követően a párhuzamosan folyó
felnőttképzés keretében akár német
technikus, vagy sütő- és cukrászipari
szaktechnikus bizonyítványt is szerezhetnek. A ráépülések ingyenesek.
Jelentős az érdeklődés a hároméves szakképzések, így a lovász- és
a gazdaképzés iránt, az élelmiszeripari szakmák közül pedig a pék

örvend különös népszerűségnek. A
diákok a P&P tanműhellyel kötött
tanulói szerződés értelmében
havi ösztöndíjban részesülnek. A húsipari termékgyártó osztályban
végzett hentesek számára is könnyű az
elhelyezkedés.
Az igazgató azt is
elmondta, hogy az
érettségizettek számára sütő- és cukrászipari szaktechnikus,
továbbá
élelmiszeripari,
mezőgazdasági, állattenyésztő és állategészségügyi technikus
képzést indítanak. Mezőgazdasági
előképzettséggel rendelkezők számára biogazdálkodó és állattartó
szakmunkás OKJ-s szakmákat terveznek indítani.
Az érdeklődők nagy számára való
tekintettel december 11-én csütörtökön 14 órától pót nyíltnapot tart
az intézmény, amire minden diákot
és szülőt szeretettel várnak.

Főszerepben a fény
Credo címmel nyílt kiállítás november
28-án a városi könyvtárban Pintér
Anna művésztanár festményeiből. A
kiállított képekhez Puskás Antal pálos szerzetes válogatott idézeteket és
írt elmélkedéseket. A tárlatmegnyitón
közreműködött Hársfai Viktória

énekes, Jankovszki Réka és Lantos
Viktória, a Móra Ferenc Gimnázium
diákjai. Az alkotásokat Rosta Ferenc
művésztanár, alpolgármester ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
Pintér Anna kiállítása január 15-éig
látogatható a könyvtárban.

Lakossági fórum a hőszolgáltatásról
December 5-én, pénteken 17 órától a hőszolgáltatással kapcsolatban tartanak lakossági fórumot
Kiskunfélegyházán, a Darvas

Iskolában. Itt a szolgáltató képviselőjének minden érintett elmondhatja észrevételét, felteheti
kérdéseit.
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Mikulás
Ünnepség,
Ipartestülete, 18:00

Vállalkozók

December 6., szombat
Ünnepváró családi szombat délelőtt,
kézműves
foglalkozások,
vásár,
adománygyűjtés, „színházasdi”, Városi
Könyvtár, 08:00-12:00

2014. december 5-től
december 19-éig
Aktuális kiskunfélegyházi programajánlónk a
www.felegyhaziprogram.hu
internetes honlap alapján készült a lapzártáig
beérkezett információkkal. A programok
valóságtartalmáért a szervezők felelnek.
Bővebb információk a honlapon és a rendezvény
helyszíneken. Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

Állandó kiállítások:
Karácsonyi kiállítás és vásár a Holló-kör
galériájában, megtekinthető december
6-19-éig.
Karácsonyi kézműves kiállítás és vásár,
Művelődési
Központ,
megtekinthető
december 24-éig.
Pintér Anna „Credo” című kiállítása, Városi
Könyvtár, megtekinthető november 29-től
január 15-ig.
A sokoldalú Móra…..néprajzi és régészeti
kiállítás, Kiskun Múzeum, megtekinthető
február 15-ig.
December 5. péntek
Karitász vásár, Jókai u. 1., 7:00-11:00

Mozgáskorlátozottak
Egyesülete
rendezvénynap
és
Mikulás
Party,
Szakmaközi Művelődési Ház, 08:00-20:00
Metlife Squash Kupa, Fallabda pálya, 10:00
Karácsonyi
mézeskalács
meseváros
kiállítás megnyitó, Kiskun Múzeum, 16:00
Második adventi gyertyagyújtás, Talapka
István főesperes, címzetes apát köszöntője,
az ótemplomi fiatalok műsora, a Városháza
előtt, 17:00
Autós
Mikulás
Ipartestülete, 19:00

bál,

Vállalkozók

Ocho Macho, A Láma Dalai koncert,
Rocktár, 21:00
December 9., kedd
Betűbölcsi, zenés, játékos angol nyelvű
foglalkozás Maria Bloom-mal, Városi
Könyvtár, 11:00
December 11., csütörtök
Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola adventi
hangversenye, Városi Könyvtár, 17:00
December 12., péntek
Batthyányi Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti
Iskola adventi hangversenye, Szent István
Templom, 15:30

December 13., szombat
Luca Napi Táncház és Mulatság Samu
Zoltán zenekarával, kézműves foglalkozás,
Profi-L bábcsoport, Művelődési Központ,
16:00
Harmadik
adventi
gyertyagyújtás,
Hajagos Gyula plébános köszöntője,
Kiskunfélegyházi
Alapfokú
Művészeti
Iskola Rézfúvós Együttesének műsora. a
Városháza előtt, 17:00
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December 19., péntek
A Szent Benedek Gimnázium diákjainak
betlehemes műsora, jótékonysági tea- és
zsíroskenyér osztás, 7:30
Közgazdasági Szakközépiskola karácsonyi
műsora, Sarlós Boldogasszony-templom,
10:00
Móra Ferenc Gimnázium karácsonyi
műsora, Szent István templom, 11:00

Road - Kowalsky meg a Vega közös
nagykoncert, Rocktár, 20:00

Széljáró
Balladás
karácsonyi
lemezbemutató koncert, Rocktár, 20:00

December 14., vasárnap
Országos állat-és kirakodóvásár, Vásártér,
05:00

Petőfi Mozi:
December 6-10.
14:15 Az éhezők viadala: A kiválasztott,
kalandfilm
16:30 3D A Madagaszkár pingvinjei,
animációs
18:30, 20:30 Förtelmes főnökök 2.,
vígjáték
December 11-17.
14:00 3DA Madagaszkár pingvinjei,
animációs
16:00, 20:00 3DExodus: Istenek és
királyok, kalandfilm
18:30 Dumb és Dumber kettyó, vígjáték

Zenebarátok Kórusa és Alapfokú Művészeti
Iskola
vonós
zenekarának
adventi
hangversenye, Szent István Templom,
16:00
December 15., hétfő
Zöld járat, 07:00
Jégpálya nyílik a Városi Könyvtár mögötti
parkolóban, üzemel január 31-éig.
December 16., kedd
Horthy és Szálasi „zsidópolitikája” 1944ben, Prof. Dr. Karsai László a Szegedi
Tudományegyetem tanára, az MTA doktora
és Nagy István, a Móra Ferenc Gimnázium
tanára tart előadást a magyar holokauszt
emlékév alkalmából, Városi Könyvtár,
17:00
December 17., szerda
Kiskun
Alapfokú
Művészeti
karácsonyi
hangversenye,
Boldogasszony-templom, 17:00

Iskola
Sarlós

kivágható programmelléklet

Fiatal tornászoké a jövő
Közel száz leány induló részvételével rendeztek
meghívásos, korosztályos tornaversenyt november 22-én Félegyházán, a városi sportcsarnokban. Az I. Jövő Bajnokai Kupán a fiatalok
négy korosztályban indultak el. A legkisebbek
talajgyakorlatot és ugrást, míg a nagyobbak –
ezt kiegészítve – gerendagyakorlatot, illetve
felemáskorlát-gyakorlatot mutattak be.
A verseny fővédnöke a lólengésben kétszeres olimpiai bajnok dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke személyesen is
részt vett a rendezvényen. A tervek szerint a
kiemelt sportágak közé tartozó tornát vidéken
régióközpontok kialakításával, edzésképzéssel

lendítenék fel. A tehetségek felkutatásához a
félegyházihoz hasonló kezdeményezésekre,
versenyekre van szükség.

11. forduló (Őszi záró) 2014. december 7.,
17 óra (félegyházi sportcsarnok): Kiskunfélegyházi HTK – Törökszentmiklósi Székács.

Első helyen zárt ősszel
a Kiskunfélegyházi HTK

Hallássérültek Futsal
Európa-bajnokságán
szerepelt Szabó Nóra

Bepótolta elmaradt találkozóját a Kiskunfélegyházi HTK a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A listavezető félegyháziak
fölényes, 7-0-ás győzelmet arattak, és 36 ponttal a tabella élén fejezték be az őszi szezont.
Kiskunhalasi FC – Kiskunfélegyházi HTK (03) 0-7. Gólszerzők: 5. p. Csurka Ádám, 30. p.
Zs. Juhász István, 40. p. Palásti Sándor, 52. p.
Zs. Juhász István, 59. p. Sándor László, 82. p.
Katona Balázs, 87. p. Némedi Norbert.

Kikaptak Makón
a kézisek
Elszenvedte második vereségét az NB II-es kézilabda bajnokság 2014/15-ös szezonjában a
Kiskunfélegyházi HTK. A félegyháziak a hazai
pályán mindig veszélyes Makó otthonában veszítettek 34-30-ra.
NB II. férfi felnőtt, Délkelet, 10. forduló: Makói KC- Kiskunfélegyházi HTK (18-10) 34-30.

Szabó Nóra, az Astra Kiskunfélegyháza HFC
játékosa is tagja volt a magyar hallássérültek
futsal válogatottjának, akik Szófiában, Bulgária
fővárosában vettek részt az Európa-bajnokságon. A lányok összetettben a 10. helyet szerezték meg, a férfi csapat a 15. helyen zárta a
tornát.
Gubu Zoltán
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Elégedett felnőttek,
boldog gyerekek

szülőtárssal, baráttal, pedagógussal összefogva megszületett Félegyházán a Waldorf Óvoda, mert
Budainé Kovács Andrea (a hittük, mert megálmodtuk. Egyre
több család csatlakozott, és a Walharmadik osztály tanítója):
– Férjemmel és három gyerme- dorf Iskola is megnyithatta kapuit.
kemmel Csongrádon élek. Ott taní- Idén már első, második és hartottam, majd gyermekeim születé- madik osztályokban tanulhatnak a
sét követően főállású anya lettem. gyerekek. Néhány év alatt kiépül a
nyolc évfolyamos
Eközben „talált
általános iskola.
rám” a Waldorf
December 9-én 17 órától
Számomra a
pedagógia.
Iskolaváró rendezvényre
Waldorf óvoda és
Itt a tanító
várjuk az érdeklődő szülőiskola egy igazán
ideális esetben
ket és gyerekeket a Tiszta
gyermekközpontú
8 évig kíséri az
Forrás Waldorf Iskolában.
nevelés,
gyereosztályát, miközben igen mély emberi és bizalmi kekre szabott tanítási módszerekkapcsolatot épít ki tanítványaival. kel. Egy közösség, ahol jó tanítónak,
A követelmény, a tananyag ugyanaz, szülőnek, és gyereknek lenni.
Buda Borbála (az első osztály
mint másutt, viszont ezeket más
módszerekkel tanítjuk. Itt a gyere- tanítója):
– 2001-ben szereztem tanítói
keknek szabad hibázni, mert abból
mindannyian csak tanulunk. Nem diplomát, szemléletem középpontkell egymással versengeni, magunk- jában mindig a személyiség- és
hoz képest kell jobbnak és jobbnak közösségfejlesztés állt. Idén ősztől
lennünk. Fontos viszont egymás tanítok a kiskunfélegyházi Waldorf
tisztelete, elfogadása, megismeré- Iskolában.
A waldorf pedagógia egy mély
se, a másik megítélése helyett.
Feketéné Csikós Szilvia (a má- ember- és gyermekismereten alapuló komplex rendszert jelent nesodik osztály osztálytanítója):
– Kiskunfélegyházán születtem, kem, amely az életkori és egyéni
nevelkedtem, és jelenleg is itt élek sajátosságokat veszi figyelembe.
férjemmel és két gyermekemmel. Játékos módszerekkel, mozgásos
Szegeden végeztem el a főiskolát és művészeti tapasztalásokkal momagyar–angol szakon, majd az tivál és építi fel a tudást. Teszi ezt
egyetemet is. Mindig a tanítás volt stresszmentesen, békés, támogató
légkörben. Itt minden együtt van,
az álmom.
Gyermekeim születésével nőtt ami nekem fontos: természet, műbennem az érdeklődés és az igény vészet, játék, közösség, gondolkoa tudatos életmód, az alternatív dásra, kreativitásra ösztönzés. Úgy
utak, óvodák, iskolák iránt. Néhány érzem, a megfelelő helyen vagyok.

A félegyházi Tiszta Forrás Waldorf Általános iskola tanítónőit a
Waldorf-pedagógiáról kérdeztük.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Trungel Julianna Mária
– Mészáros Sándor, Iván Erika – Grafl Rezső
József
Meghaltak: Nánási Antal – Kiskunfélegyháza,
Pálinkás Pál – Városföld, Kocsi Andrásné Fehér

Rozália – Csépa, Börönte Antalné Németh Eszter – Helvécia, Jaksa János – Kiskunfélegyháza,
Szlávik Jánosné Ferenczi Ilona – Kiskunfélegyháza, Farkas Sándor Józsefné Berkó Mária
Julianna – Jánoshalma, Baranyi János Tamás
– Kiskunfélegyháza, Makay Róbert – Szabadszállás, Görög Sándor – Petőfiszállás

2014. december 5.

Arcok a városból
– A következő év elejére el kell
érnünk a 92 százalékos rákötési
arányt, és erre minden esély meg
is van – mondta Kiss Kálmán
Tibor (47), a Kiskunfélegyházi
Víziközmű Társulat társadalmi
megbizatású elnöke.
– 2001-től működik a társulás.
Az első ütemben 1000 háztartást,
a másodikban 1800-at kötöttünk
be a csatornahálózatba. A mostani, harmadik ütem mintegy 2900
ügyfelet érint, nekik eddig 2300
igazolást adtunk ki, ennyi a jogosult, elkészült vagy folyamatban
lévő rácsatlakozás. Ezzel a lakosság 90 százalékával kerültünk
kapcsolatba, és gyakorlatilag a teljes belterület szennyvízelvezetése
megoldódik. Három fővel dolgozunk, műszaki tevékenységet nem
folytatunk, feladatunk a lakossági
önerő előteremtése és átadása a
társberuházó önkormányzatnak.
Tehát pénzügyi feltételek biztosítása a pályázati források mellett.
– Milyen a lakosság fizetési
hajlandósága?
– 2009-től sikerült egy előnyös
konstrukciót létrehozni, 100 havi
részletben is rendezhetik a költséget, ennek is köszönhetően
időben és rendszeresen fizetnek.
Általában megértik, hogy olcsóbb
és kényelmesebb megoldás, mint
a talajterhelési díj vagy a tengelyen történő szállítás, a szippantás. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a halmozottan
hátrányos háztartásoknak nehéz
kigazdálkodni a rákötési díjat, és
nem akarjuk a rászorulókat még

nehezebb helyzetbe hozni, ezért
az önkormányzattal közösen dolgozunk egyfajta segítségen, ami
pályázat útján működne. Erre van
már példa más településeken, a
keretet a VKT átadná az önkormányzatnak. Nem azért ástuk el
a csöveket, hogy ne lássuk! A célunk, ha mindenki használni tudja
a megépített szennyvízhálózatot,
ha már az akna ott van telekhatáron belül.
– Főállásban agrármérnök
és vidékfejlesztési menedzser.
Magyarul: gazdálkodó?
– Családi gyökerekből adódóan
biokertészkedéssel foglalkozom.
3 hektáron termelek burgonyát,
csicsókát, céklát, káposzta- és
tökféléket, valamint gyümölcsöt. Általában a délelőttöm a
csatornázásé, a délután pedig a
gazdaságé. Rackát és mangalicát tenyésztek, így ritkán járok
húsboltba. Sokan a díszfaiskolával kapcsolatban ismernek, ami
édesapámmal és öcsémmel közös
családi vállalkozás. Ezek mellett a
rendszerváltozás óta részt veszek
a politikában.
tli

Hirdetés
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