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90 éve tértek haza a félegyházi harangok

A fotó a harang elvitelekor készült
1916-ban az Ótemplom előtt

félegyházi harang hazaért. Egészen pontosan az eredetivel mindenben megegyező másolatok
kerültek vissza, amiért Haubner
Károly akkori városi zenetanár –
ma Kiskunfélegyháza díszpolgára
– felelt a városvezetés megbízásából. A harangkutató szeretné –
és ez a tiszteletteljes célja ennek

az írásnak is –, hogy a vasárnapi
harangszó hallatán minél több
félegyházi gondoljon hálával a
dédszülők áldozatára, amely ezt
lehetővé tette.
Az első világháború szomorú
csapást mért az ország harangállományára.
Összességében
két hullámban minden második

harangot be kellett szolgáltatni.
Félegyházán az Újtemplom öszszes, az Ótemplom három harangját kellett pótolni, és a majsai úti külső iskola kisharangját.
Az örömteli eseményre éppen
most vasárnap 90 éve került sor.
Akkor is vasárnap volt… – tudtuk
meg a szakembertől.

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

(folytatás a 2. oldalon)

Mint arról a Nyitott Templomok
Éjszakája alkalmával az éjszakai toronylátogatók már értesülhettek a félegyházi harangok
történetének szakavatott ismerőjétől, Szabó-Szűcs Józseftől,
szeptember 27-én, vasárnap 90
esztendeje lesz, hogy az első világháborúban elrekvirált nyolc
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90 éve tértek haza a félegyházi harangok
Folytatás az 1. oldalról!
A vasútállomásra szombat délután érkeztek meg, de hogy „a száz
években is ritkán ismétlődő emlékezetes esemény örömében egy szívvel és egy lélekkel vehesse ki részét
városunk lakossága” az ünnepélyes
bevonulásra másnap került sor. A
több mint 10 ezer (!) embert megmozgató eseményről fotók is készültek, a teljes sorozat a Kiskun
Múzeumban megtekinthető.
Az Újtemplom mind a négy harangja 90 év elteltével, ma is hiba
nélkül szolgál. Az Ótemplom három harangja közül azonban egy
sincs már eredeti állapotában: kettő megrepedt, újra kellett önteni,

a harmadik 1951 és 1954 között
nyom nélkül eltűnt. A Majsai úti
külső iskolai kisharang 1958-ban
„elköltözött” a szomszédos tanyába, ahol a harangláb ma is áll.
2012-ben a pálosok „kölcsönadták” Kisszállásra, záros határideig.
Én magam azon dolgozom, hogy
ez a város címerével is ellátott kisharang ne a tanyavilágba kerüljön
vissza, hanem a „Város Háza” díszterme előtti „Díszpolgáraink” tábla
alá, vagy elé állítva emlékeztessen
mindenkit őseinkre és múltunkra –
mondja Szabó-Szűcs József, aki 55
éve foglalkozik harangokkal.
A tősgyökeres félegyházi születésű harangkutatót hét évesen
ejtette rabul ez a szenvedély. 1961-

ben, a nagy tekintélyű Vedres Béla
apát temetésén már ő harangozott. Meséli: máig elevenen él
benne az emlék, amikor a templomtoronyból kitekintve látta az
óriási búcsúzó tömeget. A Bajcsy
iskolában hatodikos korától, majd
a Móra gimnáziumban kezdetektől
érettségiig ő „csöngetett” az órák
kezdetét és végét jelezve. 1993ban – immár nemzetközi szállítási
vállalkozóként – saját kamionján
hozta haza a Szent István Bazilika harangjait Passauból (majd
lett 2004-től a Perner harangöntő
cég magyarországi képviselője),
és Szabó-Szűcs József volt az is,
aki 1970-ben, a Rózsa Sándor film
Félegyházán forgatott templombú-

csús jelenetében félreverte a harangot.
A kutatói szenvedély 2010 körül
érintette meg, amikor Talapka István atya kérésére 1743-tól felkutatta az ótemplomi harangok történetét. Az írás tavaly önálló kötet
formájában is megjelent. Nála többet feltehetően senki sem tud ma a
félegyházi harangokról, amit örömmel oszt meg az érdeklődőkkel. Minden szeptemberben van két hétvége,
amikor az egyik, majd a másik tornyot megnyitják az érdeklődők előtt,
és szabadon látogathatók a harangok Szabó-Szűcs József vezetésével.
Egy-egy ilyen alkalommal 500-800
ember jut fel a város fölé magasodó
harangtornyokba.
T.T.

Méltó körülményeket teremt visszavett iskoláiban az önkormányzat
Mint ismert, szeptember 1-jétől – a képviselő-testület egyhangú
döntése alapján – Kiskunfélegyháza város önkormányzata maga
működteti iskoláit. Csányi József polgármester és a városháza
szakemberei az elmúlt hetekben valamennyi intézményt végigjárták, s miután felmérték a helyzetet, haladéktalanul megkezdődött a legsürgetőbb problémák megoldása.
Törött ablaküvegek, kiégett világítótestek, korszerűtlen fűtésrendszer, elavult vizesblokkok,
penészes falak, kaszálható méretű
gazzal benőtt salakos sportpálya,
botrányos érintésvédelmi megoldások, szigetelőszalag segítségével „befoltozott” lyukak… Néhány

példa ízelítőül az átvett félegyházi
iskolákban tapasztalt állapotokból.
– Mindenekelőtt az életvédelmi
hiányosságokat számoljuk fel: gondoskodunk a tűz-, baleset- és érintésvédelmi vizsgálatokról, amit a
mosdók és szociális helyiségek,
továbbá a világítás rendbetétele

követ – foglalta össze a legégetőbb
teendőket Csányi József.
A polgármester azt is elmondta, hogy iskolafelújítási program
indítását tervezik, amelynek keretében évente 100 millió forintos
nagyságrendben költenének saját
forrásból az intézményekre, továbbá jelentős uniós támogatásokra
is pályázni fognak. A legégetőbb a
Platán és a Dózsa iskolák állapota, de a speciális nevelési igényű
gyerekekkel foglalkozó Göllesz Viktor Általános Iskola is lényegesen
több odafigyelést érdemel a koráb-

bi gyakorlatnál. Külön projektként
tervezik a Móra Ferenc Gimnázium
teljes felújítását, ez ugyanis az előzetes felmérések szerint egymilliárd forintot megközelítő tétel lesz.
Az önkormányzatnál külön stáb
foglalkozik az iskolák működtetésével összefüggő feladatokkal.
Minden mosdóba falra szerelhető
szappanadagoló, elektromos kézszárító és WC-papír tartó kerül, a
tisztítószert havi igénylés alapján,
folyamatosan „házhoz” kapják az
intézmények.
– Feltett szándékunk, hogy iskoláink, amelyekben több ezer félegyházi gyerek tölti el gyermekkorának
meghatározó napjait, biztonságos
és méltó körülményeket nyújtsanak ehhez a gyönyörű küldetéshez,
és hogy a pedagógusoknak semmi
mással ne kelljen törődniük, mint a
minőségi neveléssel és oktatással.
Ezt szeretnénk elérni és fenntartani Félegyháza iskoláiban – szögezte le Csányi József.
T. T.
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Épül a kerékpárút
Javában folynak a munkálatok a Bercsényi utca
és a Mezőgazdasági bolt közötti szakaszon
megépülő kerékpárút nyomvonalán. A kitűzést
követően a kivitelező megkezdte az útalap, a
szegély és a töltésépítést.
Az 5-ös főút mellett 1171 méteres szakaszon épül
meg a kerékpárút, amelynek szélességét 2 és 2,8 méter között alakítják ki. A vasúti kereszteződésben biztonságos átjáró, a félegyházi vízfolyás fölött pedig híd
lesz. Ugyancsak a projekt keretében a buszmegálló
mellett egy kerékpártároló is épül, amely a tömegközlekedéssel munkába járók számára jelenthet megoldást kerékpárjuk biztonságos elhelyezésére.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata „Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése” elnevezéssel benyújtott pályázatával 100 százalékos támogatottság mellett mintegy
138 millió forint Európai Uniós támogatást nyert.
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Tudatos
szemétgyűjtés

A projekt várható befejezése 2015. október 31, az
elnyert KÖZOP-támogatás mértéke 138.017.250 forint.

Díszfényben a víztorony
Üzembe helyezték Félegyháza
új víztornyának díszvilágítását.
Rádi Rudolf, az önkormányzat
városüzemeltetési
osztályának vezetője elmondta: a belső részben 4 db LED reflektort
szereltek fel, amelyek alulról
fölfelé világítják meg az 54,5
méter magas építményt.
A kivitelezés költségeit a város,
az üzemeltetését pedig a Bácsvíz Zrt. vállalta magára. A Kékvíz
projekt részeként megépült 1500
köbméteres víztorony Kiskunfél
egyháza és térsége biztonságos
vízellátását szolgálja.

Tavaly novemberben jelentek meg
Kiskunfélegyházán a szelektív
hulladékgyűjtést szolgáló sárga
fedelű kukák. A kétkukás gyűjtési rendszert egyre többen veszik
igénybe, ami azt jelzi, hogy terjed
a környezettudatos hulladékgyűjtés. Sokakban felmerül azonban a
kérdés: ha ugyanabba a gyűjtőedénybe kerül a műanyag, a papír,
az üveg és a fém, hogyan lehet azt
szétválogatni, hasznosítani. Ezt
Puskás Jenő a Csongrádi Vízés Kommunális Kft. ügyvezetője
és Szatmári Andrea a VSZKSZ
vezetője a felgyői telepen mutatta
be a sajtó képviselőinek.
Megtudtuk, hogy itt az elmúlt
évek fejlesztésének köszönhetően a beérkező szemét 95 százalékát kezelik, hasznosítják. A
nemrégiben átadott új csarnokban a mechanikai biológiai hulladékkezelő központot alakították ki, a hulladékszigetekről és
a sárga fedelű kukákból bekerülő
papírt, üveget, fémet és műanyagot pedig egy másik csarnokban
dolgozzák fel. A továbbhasznosítható anyagokat szétválogatják, a
legtöbb hulladék környezetkímélő
módon újrahasznosul.

Körkérdés: Milyennek találja a városi parkokat?
Tisztának, rendezettnek, szépnek látják a parkokat a városban
élők és a környékről bejárók. A kora őszi napsütéses időt sokan
kihasználják egy kis üldögélésre, nézelődésre a parkok padjain.
A padok megújulását, újrafestését minden megkérdezett észrevette, emellett a virágos zöldterületet is megdicsérték.

rek. Ha valaki segítségre szorul,
mindig akad valaki, aki ráfigyel.
Tetszik, hogy rendesen takarítanak és locsolják a virágokat.

Rozália (83 éves): – Használom a
parkokat, mert nyugdíjas vagyok.
Napközben gyakran kiülök megpihenni. A padokat és a közteret
rendezettnek találom. Egyedül az
nem tetszik, hogy nem nyesik,
metszik szépre a fákat. A közmunkások szerintem nem értenek
annyira hozzá, mint a régi parkgondnokok.

Terézia (81 éves): – Szeretek sétálni a parkban. A Petőfi térit látom a legszebbnek, virágosították
és kellőképp takarítják is.
Deák Gyula (84 éves): – Tisztának találom a parkokat. Régebben
eldobálták a szemetet, a műanyag
flakonokat. Ennek nem látom
mostanában a nyomát. Sokat javult a helyzet, korábban el voltak a

Bóta Gézáné (69 éves): – Szépek
a parkok. Nem idevalósi vagyok,
de ha Félegyházán járok mindig
a Petőfi téren üldögélek, ha tehetem. A padok tetszenek, szépen
felújították valamennyit. Kiskunfélegyháza barátságos település,
jobban érzem itt magam, mint a
nagyobb városokban. Itt kevesebb
zaj van, barátságosak az embe-

közterek hanyagolva. Pedig akkor
is voltak szeméttároló edények,
csak nem mindenki dobta bele
a hulladékot, és nem is szedték
össze a munkások. Észrevettem,
hogy újrafestették a padokat,
mert néhány napig eltűntek, csak
a vasszerkezetük volt a helyükön.
Rá egy hétre már láttam, hogy
szépen felújították. A fák is rendben vannak, kellemes a környezet.
Jó érzés leülni ilyenkor, amikor
tisztaság van.
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Éjszaka a templomban Református közgyűlés
Kiskunfélegyházán, az ipartestületi székházban tartotta közgyűlését a Bács-Kiskunsági Református
Egyházmegye szeptember 14-én.
Az esemény kezdetén Kókai Géza
lakiteleki lelkipásztor hirdette az
igét, majd Hegedűs Béla esperes
köszöntötte az egybegyűlteket.
Mint elmondta: az elmúlt évben az egyházi alkalmak meg
szervezésekor megpróbáltak minden területet átölelni, ugyanakkor
előtérbe helyezték az ifjúság- és
gyermekmunkát és nagyon fontosnak tartják a hitoktatás támogatását, és a diakóniai munkában,
azaz a szeretetszolgálatban is
segítségére voltak a gyülekezeteknek. Ezt követően Hörcsök Imre,
gondnoki megnyitójában megköszönte a Kiskunfélegyházi Egye-

Az egyház értékeinek megmutatása a célja a „Nyitott Templomok
Éjszakája” című rendezvénynek,
amelyet idén is nagy érdeklődés
kísért Félegyházán.
Mint azt Hajagos Gyula atya, a
Szent István Templom plébánosa
elmondta: Ilyenkor szélesre tárják
a templom kapuit, megnyitják az
érdeklődők előtt a tornyokat, bemutatják a toronyórát, a harangot
és az orgonát is. Ehhez kapcsolódóan olyan programokat kínálnak
a látogatóknak, amelyek a szellemi, lelki töltődésüket szolgálják.
Ilyen volt például Szabó Balázs
és Zenekarának kortárs gospel
zenei koncertje a Móra Ferenc

Gimnázium előtt, amely a Kiskunfélegyházi Baptista egyház jóvoltából jött létre. A koncert megálmodója a gyülekezet lelkésze,
Hostyánszki Péter volt.
A fiatalos és lendületes, energikus előadásmódban eljátszott funky, pop, gospel, dicsőítés sokszor
nem templomi keretek között zajlik, így mindenkinek lehetősége van
meghallgatni Szabó Balázs dalait..
A fiatal zenész szerelmes dalok
írásával kezdte pályafutását, majd
rájött arra, hogy énekeivel többet
szeretne mondani az embereknek.
– Biztatni akarom őket, hogy soha
ne adják fel, mert Isten közel van
és segít – mondta.
H. S. – V. K.

Vitrinlakók
Toldi Zsuzsanna Vitrinlakók című
novelláskötetét mutatták be a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A
nyugdíjas általános- és középiskolai tanár, önkéntes újságíró és író
eddig 9 kötetet jegyez. A félegyházi
könyvbemutató vendégei kedves
ismerősként fogadták, ugyanis
dolgozott tanárként térségünkben,
és korábban egy népszerű
kiskunfélegyházi amatőr zenekar
billentyűseként is sokan ismerték,
szerették.
A varázslatos szépségű Vitrinlakók című mesekötet bemutatóján
Kecskés László beszélgetett az
írónővel életéről, tanári, művészi

sült Protestáns Egyháznak a szervezést, majd köszöntötte a város
vezetőit is. Az alkalmon részt vett
Kiskunfélegyháza polgármestere,
Csányi József és a város alpolgármestere Rosta Ferenc, aki
egyben a kiskunfélegyházi református gyülekezet gondnoka. Csányi József polgármester ünnepi
beszédében elmondta, hogy napjainkban különösen nagy szükség
van arra, hogy az egyház isteni útmutatással és a hit erejét gyakorolva segítse az ország és Európa
vezetését. A polgármester szavai
szerint az alapvetően keresztény
Félegyházán a hit ereje, az egyház
iránymutatása – a városvezetést
is segítve – olyan légkör kialakulását segíti, ami a város fejlődését mozdítja elő.
V. K.

hitvallásáról. Mint elmondta, számára a pedagógus hivatás és az
írói munka egyaránt önkifejezési,
kapcsolatteremtési lehetőség, alkalom a gondolatok és az érzelmek
kifejezésére.
Meglehet, hogy valamennyien
vitrinlakók vagyunk, és egy tükörrel körülvett környezetben szemlél bennünket a világ? Hogy bármennyire is sebzettek vagyunk,
bármit gondolunk magunkról és a
többiekről, valamennyien vágyunk
arra, hogy valaki szépnek, hasznosnak találjon bennünket és szeretve magához öleljen? Úgy, mint
ahogy megtörtént az az őzikével
és a Gidával a „Vitrinlakók” szép
meséjében.

Fokozottan ellenőriznek a félegyházi rendőrök
Timafalvi László kiskunfélegyházi rendőrkapitányt arról kérdeztük, érinti-e a félegyházi
rendőrséget és magát Kiskunfélegyházát a migránsok
jelenléte, okoz vagy okozott-e
a menekültkérdés bármilyen
problémát a városban és térségében?
– A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság állománya e tekintetben
mélységi ellenőrzést végez, ennek keretében elsősorban a város
belterületén áthaladó 5-ös számú
főútvonalon, valamint a város külterületén elhelyezkedő M5-ös autópálya lehajtóinak környékén hajt
végre közúti ellenőrzéseket. Az

ellenőrzések következményeként
több embercsempészéssel gyanúsítható személyt, valamint az általuk szállított illegális bevándorlók
csoportjait fogtuk el az elmúlt időszakban. A város belterületén nem
tapasztaltuk illegális bevándorlók
jelenlétét és bejelentés sem érkezett ilyen tárgykörben.
A rendőrök rendszeresen közös
közterületi szolgálatot látnak el
a rendészeti feladatot ellátó mezőőri szolgálattal, közterület-felügyelettel, valamint a polgárőr
egyesületekkel. Ennek keretében
több eredményes intézkedést hajtottak végre az elmúlt időszakban
– tudtuk meg a rendőrkapitánytól.
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Megalakult
a félegyházi
suska-kör
Szeptember 16-án tartotta alakuló
megbeszélését a Kiskunfélegyházi Suska-kör, mely a többi magyar
városban lévő suska-körökhöz hasonlóan fog működni – tájékoztatta
lapunkat Bajáki Imre, a kör létrejöttének kezdeményezője, aki elmondta: a kör tagjai olyan pénz helyettesítőt használnak egymás közti
cseréik, együttműködéseik során,
ami lehetővé teszi, hogy kíméljék az
egyébként jellemzően mindig kevés
hivatalos fizetőeszközt.

Csányi József polgármester is
kerékpárral érkezett munkába
szeptember 22-én, az Autómentes
Világnapon. A nagy hagyományú

kezdeményezéshez idén is egész
napos programmal csatlakozott
Félegyháza. A Kossuth utcát részben lezárva különböző sportprog-

ramokkal, közös kerékpározással
és sétával fejezte ki a város a világnap környezetvédelmi céljaival
való egyetértését.

Állatbarátokat várnak
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatával közösen rendezi meg
az I. Félegyházi ÁllatiJÓ-Nap című
programot a Petőfi téren október
3-án, szombaton.
Lesz terápiás kutyabemutató, bábelőadás és koncert a legkisebbeknek,
előadás a madarakról, bűvészbemutató, filmvetítés, kézműves foglalkozások, arcfestés, légvár, trambulin, gokartozás, galambsimogató, állatorvosi
tanácsadás és minden, ami egy ÁllatiJÓ-Nap-ba belefér.

Új évad a Rocktárban
A Rocktár immár a hetedik évadban csábítja Kiskunfélegyházára
a könnyű élőzenei paletta szinte minden műfajából a legnagyobb fellépőket. Ónodi Árpád,
a Plain-Rock Egyesület vezetője
szerint ez részben a folyamatos
fejlesztéseknek, valamint a városvezetés, a támogatók és a hálás félegyházi közönség pozitív
hozzáállásának köszönhető.
A nagy múltú félegyházi klub
műsora a legdivatosabb fővárosi
klubokéval vetekszik. A szakmai
színvonalhoz a Rocktár vezetése
szeretné méltóvá tenni az épület komfortját is. Idén nyáron

tágasabbá és biztonságosabbá
tették a koncerttermet és folyosót, tervezik a színpad növelését, az eddig nem létező fűtés
korszerűsítését, valamint öltözői toalett és tusolószekció kiépítését a fellépők számára. Az
eddigi támogatásokért ezúton is
köszönetét fejezi ki a klubvezető
és arra számít, hogy a jövőben
sem pártolnak el mellőlük a segítők. Mint fogalmaz: az élőzene
generációkat átívelően köti ös�sze az embereket, energiát és
közösségi élményt ad nekik és
pár órára feledtet minden mást
az életben.

A Félegyházán most megalakulthoz hasonló suska-körök egyfajta
modern kalákának is tekinthető, folyamatosan bővülő szerveződések,
melyek annál sokoldalúbbá, sikeresebbé válhatnak, minél több tagjuk
van. Ennek első lépése volt az alakuló beszélgetés. Szeretettel várják
a további érdeklődők jelentkezését.
A facebook-on meg lehet találni a „Kiskunfélegyházi suska-kör"
nevű oldalt, lehet azt kedvelni, és
ott időről-időre tájékozódni. Konkrétabb és további információk a
suska-körökről pedig a www.suska.info honlapon találhatók.
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Szakértőnktől – Házastársi vagyonközösség a gyakorlatban II. rész
Az előző részben a házastársak törvényes vagyonjogi rendszerét ismertettük. Utaltunk arra, hogy a házastársak ettől a
rendszertől közös akarattal, szerződéssel eltérhetnek. Az egyik
ilyen szerződéses forma a közszerzeményi rendszer, amelynek
lényege, hogy amíg az életközösség fennáll, a felek vagyonelkülönítésben élnek, az életközösség megszűnésével azonban
mindkét házastárs érvényesíthet a másikkal szemben, a keletkezett vagyonszaporulat megosztására vonatkozó igényt.
Ez a vagyonszaporulat az ún. kötés hiányában nem is kell megközszerzemény. A közszerzemé- térítenie.
Többletelem továbbá, hogy a
nyi rendszer a törvényes vagyonjogi rendszerhez képest sokkal másik házastárs vállalkozásának
nagyobb mozgásteret biztosít a gyakorlásához szükséges vagyonfelek számára, hiszen a házas- tárgyakra, illetve gazdasági társatárs a házasság során szerzett ságbeli részesedésére a házastárs
különvagyonát akár fel is élheti akkor sem tarthat igényt, ha azok
és az így kieső vagyont eltérő ki- anyagi fedezetének biztosításában

részt vett.
E b b ő l
természetesen
következik
az is, hogy
az ezen
vagyonelemekből
e r e d ő
tartozásokért sem kell neki helytállnia.
A közszerzeményi rendszer egyik
sarokpontja ugyanakkor a házastárs közszerzeményi részesedésének a védelme, ami azt jelenti, hogy
amennyiben valamelyik fél – pl. a

Szűréssel
az egészségért

Egyesültek
a takarékszövetkezetek

Egészségügyi szűrőnapot rendeztek szeptember 18-án a „Komplex telep-program Kiskunfélegyháza város Alpári út – Délibáb utca

szegregátumban” című pályázat
keretében. Az eseményen különböző szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várták az érdeklődőket.

másik fél költekező magatartása
miatt – veszélyeztetve látja a közszerzeményi igényét, úgy kérheti
a bíróságtól, hogy állapítsa meg a
közszerzeményből reá eső részt, illetve kötelezze a másik házastársat
megfelelő biztosíték adására, végső soron pedig kérheti a vagyonjogi
szerződés megszűntetését is.
A cikksorozat záró részében fogjuk ismertetni a házassági szerződés másik formáját, a vagyonelkülönítési rendszert, valamint a
vagyonjogi szerződések létrejöttének menetét.
Dr. Csonka Péter
közjegyzőhelyettes

A Kiskunfélegyházi székhelyű Kiskun Takarékszövetkezet és a
Hartai Takarékszövetkezet 2015. november 30-án – a tagság
által delegált küldöttgyűléseken hozott döntés alapján – beolvadnak a Fókusz Takarékszövetkezetbe, amely az egyesülést
követően a három takarékszövetkezet általános jogutódja lesz.
A sajtóhír kapcsán egyebek mellett arról kérdeztük Sebestyén
István ügyvezető igazgatót, hogy a változás hogyan érinti a félegyházi ügyfeleket.
– Miért egyesül a Kiskun Ta- fiókban ugyanazokkal a feltételekkarék a Fókusz és a Hartai Ta- kel és kondíciókkal vehetik majd
karékszövetkezettel?
igénybe a takarékszövetkezet
– Az elmúlt években jelentős vál- szolgáltatásait. Kiskunfélegyhátozások történtek a pénzpiacokon, zán mindkét fiók – mind a Fókusz,
ami a legtöbb hitelintézetet straté- mind a Kiskun Takarék fiókja – válgiájának újragondolására és műkö- tozatlanul működik tovább, ahogy a
désének újjászervezésére ösztönöz- dolgozók is maradnak az egyesült
te. A takarékok, erőik egyesítésével, takarék kötelékében.
szolgáltatásaik
egységesítésével
– A Kiskun Takarék ügyfelenövelik versenyképességüket, piaci inek lesznek-e, vannak-e konkrészesedésüket. Az egyesüléssel rét teendőik a pénzintézet vállétrejövő nagyobb üzemméret a tás kapcsán?
– A forint számlával rendelkező
költségek csökkentését, jövedelmezőbb, eredményesebb működést, a ügyfeleknek változatlan marad a
megnövekedett tőkeerő pedig még számlaszáma az egyesülést kövenagyobb biztonságot jelent az egye- tően, csupán a devizaszámlával
sülésben részt vevő takarékok és rendelkező ügyfeleknél várható
ügyfeleik számára.
számváltozás, akiket már koráb– Hogyan érinti ez Félegyhá- ban informáltunk. Természetesen
zát és a környező települések a tudnivalókról és az egyesülési léügyfeleit?
pésekről folyamatosan tájékoztatni
– A november 30-i egyesülést fogjuk a takarék minden érintett
követően az ügyfelek mind a 45 ügyfelét.

Tájékoztatták a falugazdászokat
Az Európai Bizottság idén augusztusban jóváhagyta Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programját. Az
ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségekről

és feltételekről tartott tájékoztató előadást
Kiskunfélegyházán a falugazdászoknak, agrárkamarai szakembereknek és szakértőknek
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Mint el-

hangzott: a programhoz kapcsolódó pályázati
kiírás hamarosan megjelenik. Ennek sarkpontjai lesznek az agrár környezetgazdálkodás, illetve az ökológiai termelés támogatása.
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Leváltották Mester Ernőt
Azonnali hatállyal visszavonta Mester Ernő magasabb vezetői
(igazgatói) megbízását Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár
asszony. Az erről szóló határozatot dr. Kása Zsuzsanna tankerületi igazgató személyesen adta át szeptember 17-én a volt
igazgatónak, egyben felajánlott számára a tankerület egyik intézményében a végzettségének megfelelő munkakört. Ennek
elfogadásáról Mester Ernő hamarosan dönt – tájékoztatta lapunkat Csányi József polgármester.
Mint megtudtuk, – az SZMSZben foglaltaknak megfelelően –
az intézmény vezetésével Feketéné Borbély Zsuzsannát bízta
meg a tankerületi igazgató as�szony, aki a József Attila Általános Iskola tagintézmény-vezetője,
de általános helyettesi feladatokat is ellát.
Az intézményvezetői pályázat
kiírására hamarosan sor kerül.
A véleményezési fórumok lefolytatása után, a vélemények figyelembevételével, a tankerület tesz
javaslatot Hanesz József elnök
úrnak, a vezető személyére vo-

natkozóan. Ez a tanév második
félévének elejére várható.
Mint ismert, Mester Ernő iskolaigazgató és Juhász Béláné
tagintézmény-vezető
megbízásának visszahívását még április
közepén kezdeményezték a diákok, a szülők és az alkalmazottak
közösségeinek
támogatásával.
Juhász Béláné tagintézmény-vezető vezetői megbízását a KLIK
megyei igazgatója szeptember
1-jei hatállyal visszavonta, a Mester Ernő megbízásáról szóló döntést pedig Balog Zoltán emberi
erőforrás miniszter Czunyiné dr.

Bertalan Judit államtitkár as�szonynak adta át.
– A döntés megszületésével több
hónapos bizonytalanság ér véget.
A város vezetése bízik abban, hogy
visszaáll a rend, a kölcsönös bizalom, és mostantól mindenki az érdemi munkára tud figyelni – tette
hozzá a tényekhez Csányi József
polgármester, aki – mint fogalmazott – csak ismételni tudja az iskolai évnyitók alkalmával írt polgármesteri levél szavait:

„Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata elkötelezett abban, hogy
intézményeink élén olyan felelős
vezetők álljanak, akik kollégáik, a
szülők és a diákok feltétlen bizalmát és támogatását élvezik, erkölcsileg feddhetetlenek, szakmailag
kikezdhetetlenek, emberileg méltók
a megbecsülésre és tiszteletre. Én
ezt támogatom Kiskunfélegyháza
polgármestereként, hiszen ezt várom el szülőként magam is a város
felelős vezetőitől.”
T. T.

Ötvenéves osztálytalálkozó
Ötvenéves osztálytalálkozóra
gyűltek össze a napokban Pál
monostorán Deutsch Edéné
egykori diákjai, akik 1965-ben
fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat. A harminchat tagú osztályból heten már
meghaltak és az egykori osztályfőnök sem él. Rájuk is emlékeztek a jubileumi találkozón. Az osztálytársak egy-egy
csokor virágot vittek sírjukra.
A jeles esemény közös ebéddel és baráti beszélgetéssel
zárult.
Fotó: Szabó Csaba

Angolóra a parkban
Alighanem minden pedagógus
tapasztalta már, hogy ragyogó időben nem könnyű az iskolapadban lekötni a gyerekek
figyelmét. Ezt ismerte fel Vidéki Andrea is, amikor a mezgé
11. osztályosainak a Petőfi téri
parkban tartotta meg az angol
órát. A diákok a kellemes őszi
napsütésben körbeülték a Petőfi
szökőkutat, és lelkesen végezték
el a feladatokat.

Hirdetés
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Szépítik a temetőket
Pazar kora őszi napsütésben indulunk Fehér Tamással temetői
sétára. Azt mondja, hetekig tudna beszélni Félegyháza két ma
is működő temetőjéről: szépségéről, értékeiről, méltóságáról, az
itt nyugvó elődök síron túlról is ható tanításiról. Hamar rájövök,
hogy nem túlzott a temetkezési részlegvezető. Lelkes elhivatottsága nyomán olyan oldalát mutatja meg a sírkert, amit eddig
még sohasem láttam meg.
Kiskunfélegyháza két temetője
az „alsó” és „felső” nevet kapta, nyilvánvalóan a földrajzi elhelyezkedésükből adódóan. Az
előbbiben az 1700-as évek végétől, míg az utóbbiban az 1800-as
évek elejétől temetkeznek. Fehér
Tamással előbb a Felsőtemetőt
járjuk körbe. Persze nem a teljes
14 hektárt, amiben benne értendő a tartalék terület és a kegyeleti
parcella is.
– A Felsőtemetőben 18 ezerre,
az Alsótemetőben 12 ezerre tehető a sírok száma. A városban
évente 400-450, hetente 8-12 temetés van, ami fele-fele részben
koporsós, illetve hamvasztásos. új fűkaszát és ősszel még kettőt
Az összes temetés 60 százaléka várunk. Végre nem azt a választ
van a Felső-, és 40 százaléka az kapjuk a kéréseinkre, hogy nincs
Alsótemetőben. A hozzátartozók rá pénz, hanem mindenki a megitt, a Felsőtemetőben választhat- oldást keresi. Mi pedig igyeknak sírhelyet szeretteik földi ma- szünk a lehető leghatékonyabban
kiaknázni a lehetőségeket. Tavaly
radványainak elhelyezésére, illetoktóber óta több egyeztetés törve kolumbáriumot, urnaparcellát,
tént a polgármester és a jegyző
vagy akár kriptát is. A végső búcsú
úrral, valamint a képviselő-teshelyszíne a ravatalozó. Ebből kettület tagjaival. Idő közben átalatő van a Felsőtemetőben – tudom
kult a VSZKSZ is. A változások új
meg séta közben.
szemléletet és hozzáállást hozCsönd van. Alig látszik mozgás
tak, így most jó esély van arra,
a sírok között, de az út mentén
hogy évtizedes hiányosságokra
most is gondos munka folyik. A
szülessen megoldás.
Felsőtemető 14 hektáros terüleFehér Tamás 2007 óta vezeti
tét négy dolgozó tartja rendben, a temető részleget, előtte négy
munkájukat folyamatosan segíti évig már itt dolgozott. Akkor a
három-öt fő közalkalmazott. Őket nyilvántartási rendszer kiépítését
a polgármesteri hivatal a közmun- irányította. Évekig tartott, míg a
ka program keretében küldi ide, diákok segítségével összeírták az
és óriási segítséget jelentenek a összes sírhelyet, és elkészítették a
takarítási feladatok ellátásában. temetőtérképeket. Ebből adódóan
Ugyanezeket a teendőket az Al- viszont meglehetősen jól ismeri
sótemetőben három dolgozó és mindkét temető legapróbb részlekettő-négy fő közmunkás végzi el. teit is, pontosan tudja, mi szorul
Ezeken az óriási területeken szin- fejlesztésre, hogy milyen fontoste sziszifuszi munka a zöldfelüle- sági sorrend mentén érdemes tertek, az utak, a sírok környékének vezni.
gyomtalanítása, kaszálása, nyáron
Térburkolat kellene a ravatalozó
a locsolás, télen a síkosságmente- elé, szeretnék felújítani a pavilonsítés – magyarázza a szakember, épületet és elindítani a portaszolmíg rójuk a hepehupás utakat.
gálatot, továbbá egy virágboltnak
– Az utak állapotának javítása alkalmas helyiséget kialakítani,
is szerepel a fejlesztési terveink mert nagyon hiányzik ez a szolgálközött – nyugtat meg, miközben tatás. Az utak rendbetétele hosszú
körültekintően kerülgetjük a mély folyamat – mondja –, de követgödröket – de egyelőre az is nagy kezetes tervezéssel több év alatt
öröm, hogy van benzinünk, gyo- jelentős fejlődést lehetne elérni. A
mirtónk… idén már kaptunk két temetkezési terület fogy, belátható

időn belül legalább egy évtizedre
való részről kell gondoskodni. Szeretnének továbbá urnafalat, bevezetnék az egyre keresettebb temetési formát a hamvak szórását. A
portaszolgálat beindításával gereblyét, lapátot, söprűt, locsolót

bocsátanának a temetőlátogatók
rendelkezésére. A legfontosabb
azonban a fejlesztési igények között az Alsótemetőben egy méltó
ravatalozó megépítése és a kerítés
kiépítése. Mindkettő régi adóssága
a városnak.
Jelentős előrelépés történt viszont az izraelita temető ügyében,
amely a Felsőtemetőben található,
mintegy 4 ezer négyzetméteres területen. Itt 1916-ban volt az utolsó
temetés, az azóta eltelt szűk évszázadban pedig az enyészet uralta el a területet. A 200 körüli sír
állapota oly mértékben megromlott, hogy mára 35-40 százaléka
ledőlt, döntő többségük balesetveszélyes. A Mazsihisz nemrégiben
felmérte a helyzetet, és első körben bekerítette a területet, jövőre
pedig a tervek szerint megkezdik
a balesetveszély elhárítását, a sír
emlékek rendbetételét is.
Fehér Tamás valóban nem fogy
ki az értékekből. Megnézzük a
80-as években kőalapzatba öntött, 1800-as évekből származó,
felszámolt sírhelyekről kimentett
kőkeresztekből épített lapidáriumot, a díszpolgári sírokat, számolatlanul mutatja olyan híres
emberek nyughelyét, mint például
dr. Porst Kálmán egykori gimnáziumigazgató. Meséli, 2004-ben
néhai Fekete János helytörténeti
kutató egy kis csapattal feljegyezte mindkét temetőben a nevezetes
sírhelyeket. 140-140 sírt kutattak
fel, amely a benne nyugvó személy,

a kialakítás, esetleg a rajta szereplő sírvers okán különleges. Ezek –
mondja a részlegvezető – a nyilvántartásunkban jelezve vannak,
s egyszer, ha akad rá forrás, talán
megújíthatjuk valamennyit. Addig
pedig odafigyelünk a sokszor elhagyatott, gondozatlan sírhelyek
gaztalanítására.
A sírhelyek megváltási ideje 25
év. Ez a hosszú idő megnehezíti
az adatok pontos nyilvántartását,
illetve a sírhely felett rendelkező kiértesítését. Ilyenkor, a Mindenszentek előtti hetekben-hónapokban – amikor a legtöbben
fordulnak meg a temetőkben –
megkezdik a figyelmeztető matricák kiragasztását azokra a sírokra, amelyeknek a megváltási ideje
a tárgyévben lejár.
– Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a
hozzátartozók értesüljenek a megváltási idő lejártáról. Egy évvel később a felszámolásra kijelölt sírhelyeket ismét megjelöljük, majd
általában újabb fél év türelmi
időt biztosítunk. Azok számára,
akik szeretnék meghosszabbítani
szeretteik sírhelyét, igény esetén
kamatmentes részletfizetési lehetőséget is kínálunk – mondja a
részlegvezető, már az Alsótemető
útjait járva.
A mintegy 8 hektáros sírkertet az 1970-es évek elején átmenetileg lezárták, és szóba került
akkor a megszüntetése is. Végül
azonban feloldották a zárlatot, és
újraindították itt is a temetkezést.
A mintegy 500 méter hosszú, keskeny, szabálytalan formájú terület
gondozott, rendezett zöldfelülete
szinte beleolvad a családiházas
lakóövezetbe. Itt nincs urnaparcella, sem kolumbárium, csak sírhely.
Bármennyire szépen gondozott is
a terület, a jóindulattal is legfeljebb szerszámtárolónak tűnő ravatalozó és a kerítés hiánya megdöbbenti a látogatót.
– Mindkét probléma megoldása
2004 óta napirenden van. Akkor
készültek el ugyanis az első tervek, azonban a megvalósításból
eddig semmi nem lett. Most ígéretet kaptunk a városvezetéstől,
hogy ezt a méltatlan állapotot
belátható időn belül felszámoljuk.
Ez óriási előrelépés, és szép gesztus lehet a szeretteiktől búcsúzó
félegyháziaknak – mondja Fehér
Tamás.
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ARCOK A PIACRÓL

A virágtól kivirul az emberek lelke is
Csodás illatokkal bódítanak a
színpompás virágok a félegyházi piacon. Nem messze a
bejárattól Verebné Bíbok Éva,
mindenki „Évi nénije” növényei
illatoznak, aki több mint 15
éve árusít ezen a helyen.
Évike zöldségek árusításával
kezdte pályafutását, de végül
hagyta, hogy a virágok iránti szeretete más irányba sodorja. 15 éve
egy kecskeméti tanfolyamon tanulta meg a virágkötészet fortélyait. Azóta is nagy szeretettel végzi
munkáját. „Virágokkal foglalkozni
öröm, és egyben fáradtság is“ –
mondja.
Munkatársaival együtt hajnalban
kel, időben indulnak a szigetszentmiklósi virág nagybani piacra,
hogy kora reggel már friss virággal
várják a félegyházi vevőket.
Mert bizony sokan megfordulnak a virágos stand előtt. Amíg

beszélgetünk, folyamatosan érkeznek a vásárlók: akad aki egy szál
rózsát, más egy egész csokorravaló kardvirágot kér Évi nénitől, aki
állítja: ha lát is rosszkedvű embert
érkezni a piacra, miután megveszi
a virágot, bizonyosan kivirulva távozik. Évi néni szerint igaz lehet a
közmondás: „Aki a virágot szereti,

TISZTELT OLVASÓINK!
Szeretnénk tovább javítani a Félegyházi Közlöny terjesztésének színvonalát, amiben számítunk az Önök segítségére!

az rossz ember nem
lehet.“
Rengeteg a szép
virág a vázákban, a
ládákban. Van frézia,
tulipán, krizantém,
különböző palánták,
évelők és egynyári
virágok... Most éppen árvácskák sorakoznak az asztalon,
várva, hogy valaki
végleges helyükre vigye őket egy kertben,
vagy virágládában.
Évi néni tapasztalatból tudja, hogy
látványuk öröme szebbé teszi majd
a vásárló mindennapjait.
– Az lenne a legjobb, ha mindenki tartana otthon virágot! Egyetlen
szál jobb néha, mint a gyógyszer –
javasolja Évi néni. Szerinte kivirul
tőle a lakhely és az emberek lelke
is.
V. K.

Amennyiben tudomásuk van olyan utcákról, épületekről,
lakóközösségekről, ahová nem jut el a lap, esetleg a terjesztő nem a postaládába kézbesíti az Önök Közlönyét,
úgy kérjük, jelezzék azt nekünk a pontos cím megadásával,
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Zenével ünnepelnek
Az idősek és a zene világnapja alkalmából tart ünnepséget
Kiskunfélegyháza Város önkormányzata, a Nyugdíjas Klubok
Egyesülete, valamint a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ október 1-jén,
csütörtökön 15 órától a művelődési központ színháztermében.
A vendégeket Csányi József
polgármester köszönti.

Makettkiállítás
Megszállott makettezők látványmakett kiállítása lesz október
17-én és 18-án a Móra Ferenc
Művelődési Központ Színháztermében. A Kiskunfélegyházi
Makett Szakkör tagjai külhonból
is érkező barátaikkal közösen
állítják ki kedvenceiket, díjazott
munkáikat. Az űrhajók, repülők
és harci járművek mellett azt is
bemutatják a látogatóknak, hogy
miként készül egy-egy darab.

az info@felegyhazikozlony.hu email címen, vagy
a 20/488-2812-es telefonszámon! Együttműködésüket köszönjük!

a Félegyházi Közlöny csapata
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Újraéledhet Kemence?
– A kemencei tábor újraélesztése nagyon sok félegyházi számára
érzelmi kérdés. Bevallom: magam is közéjük tartozom – szögezi
le Bense Zoltán, aki évek óta szorgalmazza a hajdan jobb időket
látott, a városban ma élő felnőttek ezrei számára meghatározó
nyári kalandok emlékét idéző tábor újraindítását.
– Több mint egy évtizeden át –
főiskolásként, majd végzett pedagógusként – Kemencén töltöttem
a nyarakat, számos kollégával,
például Jankovszki Ferenccel
együtt. Rengeteg élményt éltünk
át a gyerekekkel közösen. Vis�szajelzések sora árulkodik arról,
hogy felnőttként is őrzik a túrák,
kirándulások, tábortüzek, zászlóőrzések emlékét, és szeretnék,
ha ebben saját gyermekeiknek is
része lehetne.
A kemencei tábor valamikor a
80-as évek elején került a félegyházi önkormányzat tulajdonába.
Akkor az motiválta a döntéshozókat, hogy az alföldi gyerekeknek zette, de az önkormányzat birtokba
alkalma legyen természetközeli venni sem tudta a saját tulajdonát.
élményeket szerezni a hegyekben. 2003-ban még pályázati forrásból
A Börzsöny lábánál, a hegység és több mint 10 millió forintot sikeaz Ipoly-völgye között leltek rá Ke- rült a táborra költeni, amiből megmencére, ami remek választásnak újult a fűtési rendszer, a tetőterasz
bizonyult. A félegyházi gyerek- és a konyha is. Az utóbbi mintegy
csoportok egészen a 90-es évek tíz év azonban már a leépülésről
közepéig töltötték meg nyaranta szólt. Én továbbra is rendszeresen
önfeledt zsivajjal a Nagyvölgyet. látogattam a területet, és döbbenHeti váltásban érkeztek, olykor ten nyugtáztam az egyre romló
két-három busszal. Az együtt töl- állapotokat. Gyakorlatilag mindent
tött napok közösségépítésnek sem elloptak, ami mozdítható volt –
voltak utolsók: a csapatok tagjai magyarázza Bense Zoltán.
összekovácsolódtak. Aki itt valaha
A képviselő éveken át ki tudja
megfordult, egy kicsit a magáénak hányszor hallatta hangját Kemenérezte a Bence szállót, a faháza- ce ügyében: interpellált, nyilatkokat, a gyerekek által csak „Majom- zott, szövetségeseket keresett a
pofának” hívott Malomkövet és a félegyháziak közös tulajdonának
Barát-sziklákat.
megmentéséhez. Mert szerinte
– Az akkori tanács mellett a „erkölcsi kötelességünk” megtenni
szülők és gyerekek is sokat tet- ezt.
tek a hely fejlesztéséért, hiszen
– Csányi Józsefet még polgáréveken át Kemence gyarapodott a mester-jelöltként kerestem meg
papír- és vasgyűjtésekből befolyt Kemence ügyében, és azonnal elpénzből – meséli Bense Zoltán an- kötelezte magát mellette. Mint egynak apropóján, hogy a napokban kori táborozó, ő is az „érzelmileg
– Balla László alpolgármesterrel, elkötelezettek” táborába tartozik.
dr. Faragó Zsolt jegyzővel és dr. Dr. Kása Zsuzsanna, a Félegyházi
Tisóczki Tamással, a vagyongaz- Tankerület vezetője is lehetőséget
dálkodási csoport munkatársával lát arra, hogy az iskolai programok
– Kemencére utaztak. Látogatá- a félegyházi diákok számára zöldsuk célja az volt, hogy Pongrácz táborokkal, erdei iskolával gazdaJános polgármesterrel közösen godjanak. Ehhez Kemencénél jobb
„kibogozzák” a terület fejlesztését helyet álmodni sem lehet.
akadályozó tulajdonjogi szálakat,
Ez azonban egyelőre nagyon táés felmérjék a jelenlegi helyzetet.
volinak tűnik. Mint azt a legutóbbi
– A ’90-es évek derekán az ön- látogatás is igazolta: gyakorlatilag
kormányzat bérbe adta a területet. a nulláról kell újrakezdeni az építAz első bérlőkkel még jól lehetett kezést. A pillanatnyi helyzetet jól
együttműködni, az utolsóval azon- jellemzi a tábor területén kiragaszban komoly problémák merültek tott, udvarias hangú levél: „Tisztelt
fel: nem csak a bérleti díjat nem fi- Betörni Szándékozó! Az utóbbi

években ide többször betörtek. Innen már nincs mit elvinni. Kérem,
ne kísérletezzen!”
Kemence megmentését azonban
már sokkal többen, sokkal jobban

akarják, mintsem hogy meghátráljanak.
– Tisztában vagyunk azzal, hogy
nagy fába vágja a fejszéjét a város,
de olyan elemi igény, összefogás
és egységes akarat mutatkozik
ebben az ügyben, amit a döntéshozók nem hagyhatnak figyelmen
kívül – mondja Balla László alpolgármester. – Tudjuk, hogy hosszú
és szövevényes út vezet a megoldásig, de bízunk benne, hogy lépésről lépésre le tudjuk küzdeni
az akadályokat. Jelenleg nincs se
víz, se villany, a táborba vezető út
– bár fizikailag továbbra is ott van
– jogilag nem létezik. Mivel magánterületen halad át, ennek rendezéséhez egy kisajátítási eljárást kell
véghezvinnie a kemencei önkormányzatnak, aminek az átfutása
több hónap. Amíg ez a kérdés nem
rendeződik, addig nem kötik vis�sza a villanyt, s amíg villany nincs,
nem megoldható a terület, az épületek, az értékek védelme. Tovább

bonyolítja a dolgot, hogy a tábor
Natura2000-es természetvédelmi
területen fekszik, ebből adódóan
teljesen új, zárt rendszerű szenny
vízelvezetésről kell gondoskodni.
És akkor még nem beszéltünk a
szálló és a faházak rendbetételéről, a széthordott értékek, berendezési tárgyak pótlásáról…
Dr. Faragó Zsolt jegyző szerint a
szükséges jogi procedúra hosszadalmas ugyan, de e nélkül nincs
esély a tábor megmentésére és
fejlesztésére. A kemencei polgármester segítőkész az ügyben, így a
tervek szerint még szeptemberben
a testület elé viszi az előkészítéshez szükséges TRT-módosítást. A
procedúra várhatóan mintegy 8-9
hónapot vesz igénybe. Ezt követően lehet majd továbblépni. A város
jegyzője egyébként maga is jó szívvel gondol a gyerekként megélt kemencei nyarakra, és reméli, hogy
saját gyerekinek is lesz még része
hasonlóban.
Balla László szerint az út után
a következő lépés az áram visszakapcsoltatása lesz. Ennek érdekében már felvették a kapcsolatot
az észak-magyarországi áramszolgáltatóval. Bármilyen további
fejlesztést, beruházást ugyanis kizárólag megfelelő őrzés-védelem
megléte után kezd meg az önkormányzat.
Természetesen egy ilyen nagyságrendű beruházás tisztán önkormányzati forrásból nem lehetséges. A kemencei polgármesterrel
folytatott tárgyalások eredményeként azonban felmerült annak a
lehetősége is, hogy a két település
közösen pályázzon a napjainkban
méltatlanul mellőzött gyerektáboroztatás fellendítéséért itt, a Börzsöny lankái között.
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Győzelemmel rajtoltak a kézisek
Jól sikerült az 1. forduló az NBII
délkeleti csoportjában szereplő
Kiskunfélegyházi HTK számára.
Az együttes szeptember 20-án a
XVI. Kerületi KMSE otthonába látogatott, ahol hatgólos győzelmet
aratott.

A mérkőzést az erősebb félegyháziak uralták, a szünetben
18-15-re vezettek és előnyüket
a második félidőben tovább gyarapították (37-31). A KHTK a 2.
fordulóban hazai pályán játszik.
Szeptember 27-én vasárnap 17

órakor az ugyancsak győzelemmel kezdő Újkígyóst fogadja a
Kész Arénában.
NBII férfi felnőtt Délkelet 1.
ford. 09. 20.
XVI. Kerületi KMSE- Kiskunfélegyházi HTK (15-18) 31-37

A Szeged nyerte a kosártornát
Fordulatos döntővel, meglepetés eredménnyel zárult az I.
Félegyházi Pékség Kosárlabda
Kupa a Kész Arénában. Az NBIes férfi négyes torna döntőjébe
a szegedi Naturex Szedeák és
a paksi Atomerőmű SE jutott
be. A finálét a szegediek nyerték 71-67-re, a bronzmérkőzésen a KTE-Duna Aszfalt győzött
a JP-Top Cop Jászberény ellen.
A torna legjobb játékosává
(MVP) a szegedi Andrija Csiricset választották.

Labdarúgás
Hatból hat – Ismét győzött
a KHTK
Zsinórban a hatodik mérkőzését nyerte meg, így továbbra is
százszázalékos a megyei I. osztályban a Kiskunfélegyházi HTK.
A félegyháziak a 6. fordulóban
Soltvadkerten szerezték meg a
3 pontot.
Bács-Kiskun Megyei I. 6. ford.
09. 19.
Soltvadkerti TE – Kiskunfélegyházi HTK (1-2) 1-4
Gólszerzők: 22. p. Soproni
András ill. 9. p. Csurka Ádám,
35. p. Némedi Norbert, 48. p.
Csurka Ádám, 81. p. Mizsei Ferenc

Elindult felfelé a Vasutas

Eredmények:
Döntő:
Atomerőmű SE – Naturex Szedeák 67-71
Harmadik helyért:
KTE-Duna Aszfalt – JP-Top Cop
Jászberény 73-64

Kikaptak a futsalosok
Az előző idényhez hasonlóan ezúttal is vereséggel
kezdte a női NBI-es futsal bajnokságot az Astra
Kiskunfélegyházi Bulls. Az együttes szeptember
12-én a Debrecennel szemben maradt alul hazai
pályán. A találkozón számtalan helyzetet láthatott a publikum, az Astra rengeteg lehetőséget kihagyott, ami megbosszulta magát a szervezetten
védekező és kontratámadásokra építő vendégekkel
szemben.
Női Futsal NBI 2. ford. 2015. 09. 12.
Astra Kiskunfélegyházi Bulls- DEAC (3-5) 5-6
Gólszerzők: 6. p. Zimányi Kovács Anikó, 8.
p. Szabó Boglárka, 17. p. Gál Tímea, 27. p. Nagy
Anett, 35. p. Nagy Anett ill. 1. p. Kota Gabriella, 5.
p. Kota Gabriella, 12. p. Kota Gabriella, 14. p. Lovas
Anna, 18. p. Lovas Anna, 21. p. Lovas Anna

Balog Tanya Horgásztó és Pihenő Park
6 ÓRÁS IDÉNYZÁRÓ VERSENY
/szabadon választott horgásznem/
Időpont: Október 10. /
Gyülekező: 6 óra. Verseny: 8 órától/
Az első három helyezett 2016-os
éves bérletet nyer!
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Nevezési díj: 5.000/fő
Információ: 06/30-517-90-53
Cím: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő
szakasz mellett!

Némi meglepetésre 2-0-ra győzött hazai pályán a Kiskunfélegyházi Vasutas a Nyárlőrinc ellen a
megyei II. osztályú bajnokságban. A mérkőzést gyenge formában várták a félegyháziak, utolsó négy találkozójukat egyaránt
elveszítették. Velük szemben a
Nyárlőrinc a negyedik helyen állt
a tabellán.
Bács-Kiskun Megyei II. Észak
6. ford. 09. 19.
Kiskunfélegyházi Vasutas –
Nyárlőrinci LSC (1-0) 2-0
Gólszerzők: 25. p. Makai Zoltán, 56. p. Kürtösi Szabolcs

Elvitte a három pontot
a Tiszaalpár
Újabb vereségbe szaladt bele
hazai pályán a Kiskunfélegyházi
HTK II. a megyei II. osztályban.
A félegyháziakat ezúttal a Tiszaalpár győzte le 2-0-ra. A páros
kiállítással tarkított összecsapáson a vendégek megbüntették
a KHTK II. figyelmetlenségeit.
Előbb egy indításgólt, majd pedig egy szemfüles találatot szereztek.
Bács-Kiskun Megyei II. Észak
6. ford. 09. 19.
Kiskunfélegyházi HTK II. – Tiszaalpári SE (0-0) 0-2
Gólszerzők: 67. p. Borsi Sándor, 88. p. Baranyi József
Piros lap: 75. p. Vidéki Ferenc
(KHTK II.) ill. 75. p. Bihari Dávid
(Tiszaalpár)
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Titkok a levéltárból – Félegyházi diákújság 1874-ből
Az iskolai diákújságok célja hasonlít az
„igazi” sajtótermékek rendeltetésére: feladata a tájékoztatás; a szórakoztatás; hírek, leíró és szemléltető anyagok közlése,
egy adott időszak (tanév) eseményeinek
írásos megörökítése.
Specialitásuk, hogy általában egy szűk közönség, az adott iskola tanulói és tanárai számára
készülnek, a közölt témák többsége is az iskolához, a tanulmányi- és versenyeredményekhez
kapcsolódik, természetesen teret adva a diákok
önkifejezésének, különböző területeken (költészet, rajz, stb.) való tehetségük kibontakoztatásának. Az újságot legtöbbször az iskola lelkes
(vagy a tanár által különböző eszközökkel motivált) diákjai hobbiból, szabadidejük terhére,
ingyen írják és szerkesztik.
A 21. században, mikor az iskolai újságok egy
része nem nyomtatásban, hanem elektronikus
formában létezik, amikor sok iskolai osztálynak
saját honlapja és levelezőoldala van, szinte már
hihetetlen, hogy volt idő, mikor kézzel írták,
indigóval sokszorosították a diákok az iskolai

újságot. Pedig ez volt a helyzet a legelső ránk
maradt városi diákújság esetében, amelyet
1874-ben készítették a félegyházi gimnazisták.
Egyetlen példánya lelhető fel az iskola levéltári
anyagában, de valószínűleg hosszabb életűnek
szánták alkotói. A lap a nem túl fantáziadús
„Gymnasium” címet viselte és alkotói még kézzel írták a mindössze négy oldal terjedelmű újságot.
A „vezércikk” szerint „az algymnasium IV.dik
osztálya f. hó [június] 4-re gyűlést hirdetett a
„Gymnasium” lap megalapítása czéljából […],
elhatároztatott, hogy e lap […] június 7én fog
megjelenni, azon kívül a gyűlés felelős szerkesztőjévé Makay Istvánt és főmunkatársul Tüski Jánost [mindketten végzős diákok] választá.”
A szerkesztő kijelentette, hogy a maga részéről
mindent elkövet, „hogy e lap kellemesen legyen
kiállítva, hogy így a n. é. közönségnek becses
pártolását kiérdemelve, e lap tovább is fönvirágozzék.” Az újság tartalmazott beszámolót
a gimnazisták juniálisáról, verset, adomát,
„sziporkákat”, még szerkesztői üzeneteket is.

Sajnos nem ismert az újság további sorsa, bár
különböző korszakokból maradtak fönn még
gimnáziumi iskolaújságok.
Ónodi Márta

A legolcsóbb kirándulóhely

Az előrejelzések szerint az ősz
folyamán még sok napsütéses,
kellemes nap vár ránk. Ez alkalmat jelenthet egy kellemes erdei
kirándulásra, családi-, baráti
piknik megszervezésére. Hogy
mindehhez szép környezetet találjunk, nem is kell olyan meszszire utaznunk. A város szélén

a Parkerdő rendezett környezettel, sütögetésre, főzésre alkalmas helyekkel, esőházzal, pihenőpadokkal, asztalokkal vár
mindenkit. A tisztaságot megőrizendő, a napokban a VSZKSZ
kulturált szemétgyűjtőket is kihelyezett a pihenőhelyek és a
kilátó mellé.

Hirdetés

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek és gazdájuk egymásra találását szeretnénk segíteni. Amenynyiben a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon gazdához juttatható.

1.) Lotti: Kb. 1 éves barna-drapp keverék szuka, 09.07-én a Kiskun utcából került be.
2.) Lord: Kb. 1,5 éves vörös-fehér keverék kan, 09.11-én a Petőfi térről került be.
3.) Béla: Kb. 1,5 éves keverék kan, 09.07-én a Délibáb utcából került be.
4.) Vahur: Kb. 1 éves pointer keverék kan, 09.18-án került be.
A menhely honlapján http://menhelykkfhaza.hu
további képek, és örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg.
A bemutatott kutyák után érdeklődni személyesen
a Fido Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 70/331-1634 és a 70/313-9059
telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet.
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 13.00 – 16.30-ig.

A legjobb használt iskolai PC ajánlataink!
HP 8000 Elite álló gép: Core2Duo 2.93Ghz, 2GB mem, 320GB
HDD, DVD, 1év gar.
br. ár: 44.990 Ft
HP 8200 Elite álló gép: Intel Core-i5, 3,1Ghz, 4GB mem, 250G
HDD, DVD, 1év gar.
br. ár: 75.990 Ft
HP 6930p notebook: Core2Duo P8600, 2GB mem, 160GB
HDD, DVD, DVD, 6 hónap gar.
br. ár: 46.990 Ft

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Rádi Nikolett- Csókási Zoltán, Bódi
Erzsébet Lívia – Bense Nándor, Bársony Krisztina – Dobos Mihály, Török Anita – Illyés Imre, Zakar Anita – Rózsa
Csaba, Tarnóczki Nikoletta – Zahorecz Zsolt Róbert
Meghaltak: Polyák Istvánné Tapodi Anna, Zoltánfi László,

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.

Tóth István – Kiskunfélegyháza, Hegedűs Imre Antal – Petőfiszállás, Olajos Jánosné Mihály Margit – Csengele, Kocsis Istvánné Szikszai Katalin – Szabadszállás, Molnár Istvánné Kovács Katalin Julianna – Lajosmizse, Szunyi Pálné
Bozó Margit – Pálmonostora, Fecske Tamás Árpád – Csengőd, Gergely Sándor – Izsák, Hubay Antalné Vass Gizella
Amália – Kecskemét, Ficsór Péterné Kertész Ilona – Bugac,
Viskovics Gábor – Jakabszállás, Niculae Gabriel – Románia

Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.eu
Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

