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Mindkét félegyházi paralimpikon, Lőrincz Krisztina és Csontos Pi-
roska is tovább öregbítette városunk hírnevét a 2016-os riói para-
limpián. Csontos Piroska két számban, 400 méteres síkfutásban 
és távolugrásban állt rajthoz a paralimpián T-20-as kategóriában. 
A 400 méteres síkfutás döntőjében legjobb magyarként egyéni 
legjobbját nyújtva, 59.41 másodperces idővel hatodik lett. Távol-
ugrásban 4 és fél méterrel a 8. helyet szerezte meg.

Egypárevezésben Lőrincz Kriszti-
na összetettben a 11. helyen zárt 
Rióban. A Csepel Evezős Klub 35 
éves kiskunfélegyházi kötődésű 
sportolója az AS kategória egypár 

versenyének B döntőjében ötödik-
ként ért célba. A magyar sportoló 
2005-ös autóbalesete után kény-
szerült kerekesszékbe, néhány éve 
kezdett el evezni. 

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

ÚJRA CSOBOG

3.

Paralimpikonaink sikere Rióban

Csontos Piroska 
lapzártánk után 
érkezett haza, a 

paralimpikonokkal 
készült interjút és 
küzdelmük további 
részleteit követke-
ző lapszámunkban 

olvashatják.

Paralimpikonaink sikere Rióban
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In memoriam dr. Szabó János
Augusztus 30-án, életének 84. évében, egy szeretetben, mun-
kában, megpróbáltatásokban gazdag élet után csendesen 
eltávozott dr. Szabó János. 1932-ben született Kiskunfélegy-
házán, postatiszt édesapjától és háztartásbeli édesanyjától 
katolikus nevelést kapott. Szülővárosában járta az elemi isko-
lát, majd a kiskunfélegyházi Szent László Gimnáziumba került. 

1949 decemberében, Sztálin szü-
letésnapja alkalmából az iskolá-
ban felállítottak egy három méter 
magas vörös csillagot, közepén 
Sztálin képével. Szabó János hét 
társával együtt 1950. március 
2-án ezt fölrobbantotta az idegen 
megszállás és a vörös diktatúra 
elleni tiltakozásként. A vádlotta-
kat kitiltották az ország összes 
tanintézményéből, így nem tudott 
érettségizni. Öt hónap szabad-
ságvesztést kapott, felét börtön-
ben, felét kőbányákban töltötte. 
Jó eredménnyel pótérettségizett. 
Szabadulása után a Nagymányo-

ki Szénbányaüzemben dolgozott 
két évig. Ezután vették fel a Pé-
csi Orvostudományi Egyetemre. 
Tanult és futballozott az egyetemi 
csapatban. Negyedéves hallgató 
korában egy politikai viccért ki-
zárták az ország egyetemeiről. 
Később rehabilitálták, így befe-
jezhette orvosi tanulmányait.

Kiskunfélegyházára 1959-ben 
került orvosnak, öt év múlva 
szakvizsgázott belgyógyászként. 
Dolgozott, mint körzeti orvos, 
belgyógyász, sportorvos, a járóbe-
teg ellátásban, mint felülvizsgáló 
főorvos, a rendelőintézet szakren-

delését is vezette. Kollégái, bete-
gei tisztelték, becsülték. 43 éves 
orvosi munka után vonult nyugdíj-
ba. Tagja volt a képviselő-testület 
Egészségügyi, Szociális és Csa-
ládvédelmi Bizottságának, melyet 
szakmai hozzáértésével segítette. 
Aktív részvevője volt a városi köz-
életnek, e sorok írójával megala-
pította, majd vezette a Félegyházi 
Polgári Kört. A kiskunfélegyházi 
képviselő-testület 2007 májusá-
ban, a Városalapítók Napján, – „a 
betegek iránt szeretettel végzett, 
elkötelezett orvosi, főorvosi mun-
kájáért és a város polgárainak 
egészségmegőrzéséhez való tevé-
keny hozzájárulásáért” Kiskunfé-
legyháza Város Egészségügyéért   
kitüntetésben részesítette.

Családközpontú egyéniség volt, 
aki rajongásig szerette feleségét 
és gyermekeit.

Vallotta, mivel szívéből, hazafi-
ként cselekedett, semmit sem 
változtatna meg múltjában. A 
mai fiataloknak azt üzeni, hogy 
nagyhatalmak és eszmék jönnek, 
mennek, de a hazaszeretet örök.

 
Bense Zoltán  

önkormányzati képviselő

A svéd himnusz és a félegyhá-
zi fanfár csendült fel a Kiskun-
félegyházi Ifjúsági Fúvószene-
kar előadásában a városházán 
Niclas Trouvé svéd nagykövet 
és kísérete tiszteletére szep-
tember 10-én, szombaton. 
Őexcellenciáját Csányi József 
polgármester, Balla László és 
Rosta Ferenc alpolgármeste-
rek, Dósai Bence kabinetve-
zető, dr. Faragó Zsolt jegyző, 
továbbá önkormányzati képvi-
selők fogadták a városházán.

A látogatás alkalmával Csányi Jó-
zsef polgármester köszöntötte a 
vendégeket és röviden bemutatta 
Félegyházát. Niclas Trouvé vázol-
ta a Magyarországon tevékenyke-
dő svéd cégek helyzetét és a svéd 
piac kínálta üzleti lehetőségeket.

Őexcellenciája elmondta: na-
gyon jó benyomásokat szerzett 
Kiskunfélegyházáról. Ahogy fo-
galmazott: „Ennek a városnak 
van hite a jövőben”. Mint mond-
ta, Csányi József polgármesterrel 
folytatott beszélgetésük a jövő-
képről és az esetleges jövőbeli 
együttműködési lehetőségekről 
reményt keltő. Kiskunfélegyháza 
földrajzi elhelyezkedésénél fog-
va, a jól képzett munkaerőnek  

és az infrastruktúrának köszön-
hetően jó lehetőségeket kínálhat 
arra, hogy svéd cégek befektes-
senek itt.

Csányi József emlékeztetett 
arra, hogy a Niclas Trouvé által a 
svéd befektetők számára legfon-
tosabb szempontként megjelölt 
jól képzett munkaerő és fejlett inf-
rastruktúra terén a város jó úton 
halad. Félegyháza iskolaváros, 
kiváló, magas színvonalú oktatás-
sal. A jelenlegi ipari park ugyan 
85 százalékban betelt, azonban 
a mellette fekvő mintegy 70 hek-
táros területen további fejleszté-
sekre készül a város. A legutóbbi 
testületi ülésen született döntés 
arról, hogy másfél-kétmilliárd fo-
rintos pályázatot nyújt be az ön-
kormányzat e terület infrastruk-
túrával való ellátására, hogy még 
kedvezőbbé és vonzóbbá tegye a 
betelepülés lehetőségét.

Dobák Sára, a látogatást elő-
készítő Tourinform Iroda vezető-
je elmondta: a jövőben további 
országok nagykövetei várhatók 
Félegyházára. Előrehaladott tár-
gyalások vannak például Hollan-
dia, Franciaország, Anglia, Orosz-
ország, Lengyelország, Ausztria, 
Belgium, Németország nagykövet-
ségeivel.

A svéd nagykövet szerint 
Félegyházának van hite a jövőben
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Hirdetés

SZŐNYEG MOSODA
21 éve

Mindenféle szőnyeg 
tisztítása háztól házig 

szállítással

Padlószőnyegek, kárpitok 
tisztítása a helyszínen

Tel.: 53/352-143, 20/590-3629
www.pallagiteam.hu

Útjeleket 
festettek a 
közmunkások

Útjelek, parkolók felfestését 
végzete el városszerte az el-
múlt napokban a közmunkások 
egy csoportja. Juhász László, 
az önkormányzat városüzemel-
tetési osztályvezetője elmond-
ta: a Majsai úti lakótelepen, a 
piacnál, a gimnáziumnál és a 
Szalai Gyula utcán festették fel 
azokat az útjeleket, amelyeket a 
körzetek képviselői – lakossági 
kérésre – tolmácsoltak az ön-
kormányzatnak. Így többek kö-
zött a lépcsőházak előtti terület 
szabadon hagyását szeretnék 
elérni, valamint azt, hogy szük-
ség esetén a mentő, vagy tűzol-
tóautók ne veszítsenek értékes 
perceket a parkolással.

Szépülnek
a temetők
Javában zajlanak az előkészüle-
tek Félegyháza temetőiben, hogy 
minden hozzátartozó méltókép-
pen, kulturált körülmények között 
emlékezhessen elhunyt szeretteire 
Mindenszentek ünnepén. A teme-
tők szépítése, virágosítása, a ta-
karítás, az árkok tisztítása mellett 
különböző fejlesztések, beruházá-
sok is folyamatban vannak – tud-
tuk meg Szatmári Andreától, a 
KVI vezetőjétől.

A Felsőtemető bejáratnál lévő 
épület felújításával egy árusító 
pavilont alakítanak ki, amelyet a 
tervek szerint virágüzlet üzemel-
tetésére kívánnak bérbe adni. Az 
új temetési területen – aminek 
nemrégiben megtörtént a műszaki 
átadása is – kiépítették a teljes út-
hálózatot, ahol a városi felújítások, 

bontási munkálatok során keletke-
zett betontörmeléket használták 
fel az útalaphoz. Az Alsótemetőben 
ugyancsak nagy figyelmet fordíta-
nak a takarításra, karbantartásra, 

virágosításra, emellett a ravatalo-
zó tervének előkészítő munkálatai 
is zajlanak az önkormányzat koor-
dinálásával – mondta el az intéz-
ményvezető.

Előnyök a Félegyháza Kártyával
A város üzletei, szolgáltatói és a helyi fogyasztók közötti kap-
csolatot szeretné erősíteni az önkormányzat a Félegyháza 
Kártyával – mondta el Gyuricza Gergő, a Félegyházi Fejlesztési 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki szerint a kártya által kínált ked-
vezményekkel azokat a vásárlókat is helyben szeretnék tarta-
ni, akiket – a nagyobb kínálat vagy a kedvezőbb ár – egyelőre 
Kecskemétre, vagy Budapestre csábít.

– Több fórumon is megméret-
tetett az ötlet. Hogyan fogad-
ták az elképzelést a félegyházi 
vállalkozók?

– Fontos szempont volt ré-
szünkről, hogy a helyi vállalkozók 
ötleteit, igényeit is beépítsük a 
kártyarendszerbe ahelyett, hogy 
kész koncepciót erőltettünk volna 
rájuk. Hiszen a kártyarendszer 
sikeressége a partnerüzleteken, 
szolgáltatókon múlik elsősorban. 
A fórumokon részt vett vállalko-

zók reményeinken túlmutatóan 
pozitívan álltak az ötlethez, töb-
ben is jelezték már a fórumon a 
csatlakozási szándékukat.

– Milyen ötletek, kérések 
merültek fel a megvalósítással 
kapcsolatban?

– A legfontosabb kérdés az volt, 
hogy mibe kerül ez egy vállalkozó-
nak. Erre a válasz igen egyszerű: 
a nyújtott kedvezményen túl sem-
mibe. Általánosan felvetett ötlet 
volt, hogy a helybélieken túl a 

város vonzáskörzetében élők is – 
akik nagyon gyakran Félegyházán 
vásárolnak – jogosultak legyenek 
a kártya igénylésére.

– Összegezve: ki és miért jár 
jól a városkártyával?

– A Félegyháza Kártya két ala-
nyi köre a partnerszolgáltatók és 
üzletek, illetve a vásárlók, azaz a 
felhasználók. Mindkét fél számá-
ra előnyöket kínál a Félegyháza 
Kártya. A felhasználók a kártya 
birtokában a partnerüzletek által 
nyújtott állandó kedvezményben 
részesülnek, míg a kártyaelfo-
gadók reményeink szerint for-
galomnövekedést érhetnek el. 
A partnerüzletek között olyan 
önkormányzati szolgáltatások is 
megjelennek majd, mint például a 
városi fürdő.

A Móra tér őrzi a további-
akban a félegyháziak legen-
dás békás kútjának emlékét. 
Szabó Ildikó képzőművész 
tervei alapján Bozóki Ist-
ván kőfaragó mester volt 
a szökőkút kivitelezője, és 
újra felállították Kovács 
Ferenc szobrászművész al-
kotását is, amely az egykori 
szökőkút közepén állt. Ben-
se Zoltán, a körzet önkor-
mányzati képviselője szor-
galmazta a helyieknek oly 
kedves köztéri alkotást.

Újra 
csobog

Lakossági fórumot 
tart Balla László

Az elmúlt év eseményeiről és 
fejlesztéseiről is tájékoztatja 
az érdeklődőket Balla László 
alpolgármester, az 5. számú 
választókörzet önkormányzati 
képviselője azon a lakossági 
fórumon, amelyet szeptember 
26-án, hétfőn 17 órai kezdettel 
rendeznek meg a Bajcsy isko-
lában. A fórum vendége lesz 
Csányi József polgármester.
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Képviselők munkában – dr. Réczi László
– Szerencsés adottságokkal 
rendelkezik az 1. számú vá-
lasztókörzet – szögezi le Réczi 
László, a térség önkormány-
zati képviselője, miközben 
végigjárjuk az elmúlt időszak 
fejlesztéseinek helyszíneit és 
sorra vesszük a megoldásra 
váró problémákat.

A képviselő a körzet legfőbb eré-
nyei közé a sokszínűséget sorolja: 
a kertvárosi és lakótelepi övezet-
tel, intézményekkel – itt található 
a Platán utcai általános iskola, a 
Móravárosi óvoda, valamint a Csa-
nyi úti idősek otthona –, továbbá a 
város leglátogatottabb sportpályá-
jával, a Honvéd sportteleppel.  

– Közvetlen, jó kapcsolatot ápo-
lok az intézményekkel és a lakos-
sággal is. Ez úgyszólván a min-
dennapjaim része, hiszen 1987 
óta a körzetben lakom, így szinte 
mindenki ismer. Előbb szüleimmel, 
majd a családommal is itt találtuk 
meg az otthonunkat. Megszólíta-
nak vásárlás, a mindennapi ügyek 
intézése közepette, itt jár óvodába 
a kislányom… ennél naprakészebb 
kapcsolatom nem is lehetne az itt 
élőkkel.  A felmerülő problémák-
ról folyamatosan tájékoztatom a 
polgármesteri hivatalt, és közösen 
keressük a megoldásokat. 

– Milyen sikertörténetekről 
tud beszámolni?

– Az óvodában a közelmúltban 
megtörtént a nyílászárók cseréje, 

és a belső világítás is megújult az 
IBV Hungária segítségével. A Pla-
tán iskola igazgatónője tavaly kere-
sett meg azzal a kéréssel, hogy ta-
láljunk megoldást az iskolai udvar 
gyenge megvilágításának javításá-
ra, erre képviselői keretből nyílt 
lehetőség. Felszámoltuk az Áfész 
bolt mögött kialakult szemétlera-
kót, a területet kitakarítottuk, és 
a szelektív hulladékgyűjtő edény-
zetet a Nefelejcs utca túloldalára 
helyeztük át. Ezzel a körzet szé-
gyenfoltját szüntettük meg. A nyári 
időszakban gondot okozott ugyan 
a megszaporodott számú PET 
palack folyamatos elszállítása, de 
ebből tanulva igyekszünk a követ-

kező nyárra megoldást keresni. A 
Nefelejcs utcai járda egy szakaszá-
ra sok panasz érkezett, babakocsi-
val gyakorlatilag járhatatlan volt. A 
nyáron képviselői keretből sikerült 
felújíttatni a kritikus szakaszt, így 
ez a probléma is rendeződött.

– Milyen további tervek van-
nak a körzetben?

– Több helyszínen – közöttük a 
Nefelejcs utcában, a Szeder utcá-
ban és a Honvéd utca mögött – az 
utak állapotán szeretnék javíta-
ni. Gyakran kapok megkeresést 
a Csanyi úti idősek otthona, és a 
sportpálya környékén a baleset-
mentes gyalogos, illetve kerékpá-
ros forgalom feltételeinek hiánya 
miatt. Bízom benne, hogy a jövő 
évben TOP-forrásból meg tudjuk 
valósítani a Szentesi út elejétől az 
IBV gyárig a kerékpáros és gya-
logos út kiépítését. Addig is – a 
nagyfokú kerékpáros és gyalogos 
forgalomra tekintettel – 40-es táb-
lákat helyezett ki az önkormányzat 
a sportpálya környékén. Szintén 
pályázati forrásból tervezzük a 
kosárlabda pálya felújítását is. So-
kat dolgozunk azért is, hogy minél 
szebb, komfortosabb legyen a kör-
nyezet. A közmunkások rendszere-
sen tisztítják a köztereket, a park-
ban megújítják és folyamatosan 
cserélik a padokat, karbantartják 
és a lehetőségekhez mérten bőví-
tik a játszótereket. Lakóként is úgy 
gondolom, hogy jó ebben a körzet-
ben élni.

Valóban virágos Félegyháza
Kállainé Vereb Mária, a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület 
ügyvezető elnöke és Csányiné 
Pap Andrea a rendezvény fő-
védnöke köszöntötte a Virágos 
Kiskunfélegyházáért pályázat 
résztvevőit az ünnepélyes ered-
ményhirdetésen. Mint elhangzott, 
Kiskunfélegyházán 2008 óta ren-
dezik meg a Tavaszi Virágünne-
pet, amelynek részeként a város 
önkormányzata 2010-től a Virá-
gos Kiskunfélegyházáért mozgal-
mat is meghirdette, és az elmúlt 
két évben megújítva, hagyományt 
teremtett belőle. 

Az idei felhívásra 36 virágos 
kert, park és erkély gondozója ne-
vezett. Oklevelet és emlékplaket-
tet kapott a legszebb közterület 
kialakításáért a MÁV Zrt., és 
Kiss Kálmán, a Dankó Pista 

utcai lakóközösség képviselője 
a legszebb társasházért. A leg-
szebb vendéglátóhely címet a 
Rózsakert érdemelte ki. A zsűri 

véleménye szerint az intézmények 
közül a legszebb közterületet a 
Móravárosi Óvoda gondozta. A 
legszebb erkéllyel Kiss Imre Ist-

vánné büszkélkedhet. A legszebb 
elő- és belső kertért járó elisme-
rést Szabó Sándorné és Fazekas 
Antalné vehette át. Különdíjban 
részesültek: Horváth Mária III. 
ker. 224., Tóth László, Mártírok 
útja.

A Virágos Félegyházáért ver-
seny közönségdíját Szabó Sán-
dorné nyerte el, amit a Félegyházi 
Közlöny olvasói ítéltek oda sza-
vazataikkal. A közönségdíjas kert 
gondozója nagyon örült az elis-
merésnek, de azt természetesnek 
tartja, hogy az emberek igyekez-
nek lakókörnyezetüket tisztán, 
rendezetten tartani. 

A Közönségdíj támogatói a 
Rota-Vet Kft., a Frézia Virág-
kertészet, a Süveges Autósis-
kola és a Duna House voltak.
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Rovatunkban félegyháziak kérdeznek félegyháziaktól. Ezúttal dr. 
Faragó Zsolt jegyző kérésére – aki kedves épületének, a kéttor-
nyú templomnak az óraszerkezetéről szeretne többet megtudni 
– kerestük fel Kovács Gyulát. Az órás hivatása mellett helytörté-
neti kutatásokban is elkötelezett szakember jóvoltából izgalmas 
részletekbe kaptunk betekintést a város egyik emblematikus 
épületének múltjából.

Mint ismert, az újtemplomot 1885-
ben szentelték fel. Mivel a misére 
a hívek rendszeresen pontatlanul 
érkeztek, első ízben Kis Boldi-
zsár plébános vetette fel 1895-ben, 
hogy szükség volna toronyórára. 
Akkoriban 19 ezer hívő tartozott 
a templomhoz, amit előszeretettel 
látogattak az emberek. Csakhogy 
órája legfeljebb a módosabbak-
nak volt, így valóban jól jött volna 
egy toronyóra. Mivel a városnak 
nem volt rá pénze, létrehoztak egy 
alapítványt, amelyre érkeztek is 
befizetések. Elérhető közelségbe 
viszont Béni Károly és felesége, 
Ivanics Ágnes 1896-ban érkezett 
1200 forintos adománya hozta a 
megvalósítást. A város tanácsa 
által létrehozott szakértőbizottság 
vezetője Voelker Károly félegy-
házi órásmester volt, ő elemezte 
a beérkező pályázatokat. Mivel az 
adományozó ragaszkodott Herman 
Pál órás személyéhez, végül az ő 
javaslata szerint választottak órát.

A választott időmérő az akkor 
legmodernebb Mannhardt járatú 

szerkezet volt. Johann Mannhardt 
órásmester és feltaláló müncheni 
gyárából 1200, a félegyházihoz ha-
sonló toronyóra került a világ legkü-
lönbözőbb pontjaira, többek között 
a müncheni székesegyház, a kölni 
dóm, a berlini városháza tornyába. 
A bajor óragyár licensze alapján a 
Szent István templomba a Franc 
Schneider és fia toronyóragyár 
Freudenthal (ma Bruntal, Csehor-
szág) katalógusából választották ki 
a legdrágább szerkezetet. A gyártás 
Reichenbergben (ma Liberec, Cseh-
ország) történt meg.

1899 márciusában köttetett meg 
a szerződés Herman Pállal és ápri-
lisban át is adták az óraszerkezetet, 
ami viszont annyira újszerű volt, 
hogy nem sikerült jól beüzemelnie, 
és már az első évben probléma volt 
vele. (1000 forintért vállalta el az 
óra beszerzését, leszállítását, sze-
relését és beüzemelését Hermann 
Pál, de 10 százalékot a képvise-
lő-testület visszatartott, amit akkor 
kapott volna meg, ha az óra pon-
tosan működik.) Végül 1906-ban 

sikerült Bartsch Lajos félegyházi 
órásnak úgy beállítani, hogy az óra 
a szükséges karbantartásokkal 
megbízhatóan működött.

Az óra súlya 4 tonna, ennek 
éppen a fele a padlástérben lévő 
óraszerkezet. Három súlyhajtású 
motorkerék biztosítja a szükséges 
energiát. A szerkezetet naponta 
kell felhúzni. Ilyenkor 10 méter ma-
gasságba emelik egy drótkötél se-
gítségével a súlyokat. Az óraszám 
lapjának átmérője 166 centiméter, 
a mutatók 83 és 63 centimétere-
sek. A forgás kardántengelyen ke-
resztül jut fel a toronyba, ott pedig 
egy áttétel segítségével osztódik 
a tornyonként 3-3 számlapra. Egy 
óraszerkezet működteti ugyanis a 
két toronyban a hat óralapon lévő 
mutatókat. Az ütőszerkezet kivá-
lasztásakor a negyedórás mellett 
döntött a képviselő-testület. Erre 
azért volt szükség, mert a rossz 
látási viszonyok között – hiszen 

1914-ig gázlámpás volt a közvilá-
gítás Félegyházán – látni nem le-
hetett a toronyórát, így a pontos 
időről a hang alapján tájékozódtak 
az emberek.

Az óraszerkezetből rudakkal jut 
fel az ütés a kalapácsokig. Ezek az 
1380 kg súlyú Szent Anna harang 
két pontjára ütnek, magasabb és 
mélyebb hangokat idézve elő. Az 
egyik hang a negyed, fél, háromne-
gyed órát jelzi, a másik hang annyi-
szor kondul meg, ahány óra van.

A kéttornyú templom toronyórá-
jának szerkezetét az 1980-as évek 
elején Dinnyés Kálmán órás csa-
pata szervizelte utoljára. Ebből is 
látszik, hogy remek kopásállóságú, 
kiváló felépítésű, igazi mestermű-
ről van szó.

Staféta rovatunk folytatásaként 
Kovács Gyula kérésére Rádi And-
rás festőművészt arról kérdezzük: 
hogyan befolyásolják életét, festé-
szetét gyermekkori élményei. T. T.

MESTERMŰ 
a templomtoronyban

Romákkal a romákért
Idén szeptembertől Kiskunfélegyházán 
is elindult az a program, amelynek nyo-
mán belátható időn belül jelentős előre-
lépést remélnek a helyi roma közösség 
felzárkóztatásában. Mint azt a félegyházi 
program koordinátora, Salma Ferencné 
Betty elmondta, az ottani alpolgármester, 
Szűcs Csaba ötlete nyomán Kiskunhala-
son már kipróbált, és most Félegyházára 
adaptált program keretében az oktatási 
intézményekben, közvetlenül a családok-
nál, valamint utcabizalmi hálózattal egya-
ránt jelentős segítséget nyújtanak a roma 
közösség tagjainak a közfoglalkoztatás 
keretében dolgozó, szintén roma szociális 
segítők, akik azt is vállalták, hogy szociá-
lis végzettséget szereznek. 

Így fél év múlva húsz szakember áll majd 
készen, hogy megszerzett gyakorlati és el-
méleti tapasztalatait a félegyházi roma kö-
zösség javára fordítsa. S ha a következő hat 

hónap ennek létjogosultságát igazolja, ők 
lehetnek az alappillérei a folytatásként már 
három évesre tervezett programnak. Mind-
ehhez segítséget kapnak az önkormányzat-
tól, a roma önkormányzattól, a kiskunhalasi 
tapasztaltabb kollégáktól, és szakmai taná-
csokkal mögöttük áll dr. Kása Zsuzsanna, 
a félegyházi tankerület vezetője is. 

Salmáné Betty hangsúlyozza: nem csak 
a romákra terjed ki a segítő hálózat óvó 
tekintete, hanem bármilyen nehézséggel 
küzdő gyermeket és családját is védőszár-
nyaik alá vesznek. Reményeik szerint ez-
által segíteni tudnak egy tanult, iskolázott 
generáció kinevelésében, amelynek tagjai 
példaértékű életúttal motiválhatják a kö-
zösséget. A szakember szerint a jelenle-
gi program a romák társadalomba való 
integrálásának, értékeit őrző és tisztelő, 
sikeres közösséggé válásának előszobája 
lehet. 

Több mint 70 szabálysértő
Csatlakozva az európai akcióhoz, a passzív biztonsá-
gi eszközök, elsősorban a biztonsági övek használa-
tát ellenőrizték a félegyházi közlekedési rendőrök. A 
háromnapos akció során büntették, vagy figyelmez-
tették a vezetés közben telefonálókat, a bukósisak 
nélkül, vagy azt szabálytalanul használó motoroso-
kat. Csordás József rendőr alezredes arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy az akció során több mint 70 
esetben kellett intézkedniük.

– Az ellenőrzésnek nem a bírság a célja, de azt 
tudni kell, hogy például a biztonsági öv használatának 
mellőzésekor az igazoltató rendőrnek nincs mérlege-
lési lehetősége, ki kell szabnia a kötelező bírságot és 
büntető pontot is kap a járművezető. Egyéb jogsér-
téseknél, például a mobiltelefon használatánál, vagy 
a bekapcsolatlan bukósisaknál, már lehet mérlegelni 
azt, hogy csupán figyelmeztetésben részesítsék a sza-
bálytalankodót, vagy büntessék – mondta el a közle-
kedési rendészet alosztályának vezetője, aki szerint 
a rendszeres akcióknak köszönhetően egyre többen 
betartják a szabályokat, vigyáznak önmaguk, utasaik, 
és főleg a gyermekek biztonságára. 
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Dr. Horváth Sándor, az Integ-
rál Zrt. elnök-vezérigazgatója 
és Balla László alpolgármes-
ter nyitották meg szeptember 
9-én a XVIII. Kiskunfélegyházi 
Libafesztivált.

Balla László megnyitójában ki-
fejtette, hogy Magyarország 
Bács-Kiskun Megye és Kiskun-
félegyháza élelmiszeriparának 
meghatározó szereplője a 70 éves 
Integrál Zrt., amely sok ember 
asztalára juttatja el nap, mint nap 
a friss baromfitermékeket, ugyan-
akkor sok száz család számára 
nyújt megélhetést.  Az alpolgár-
mester köszönetet mondott az 
Integrálnak, amiért évek óta fő tá-
mogatója a rendezvénynek, bemu-
tatva az ágazat munkáját, hangula-
tos fesztivált teremtve a város és a 
térség lakóinak, belföldi és külföldi 
vendégeinek.

Az Integrál Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója arról szólt, hogy a feszti-
vállal azok az emberek, családok, 
munkavállalók és vállalkozók előtt 
tisztelegnek, akik a libatartáshoz, 
a hízott liba előállításhoz kapcso-
lódóan együtt dolgoznak velük.

A kiskunfélegyházi Libafesz-
tiválnak – mint mindig – ezúttal 
is elmaradhatatlan része volt az 

Integrál Zrt. által megszervezett 
szakmai tanácskozás. A tenyész-
tők, feldolgozók, és az értékesí-
téssel foglalkozó szakemberek az 
integrátor céggel közösen beszél-
ték meg az ágazat aktuális kér-
déseit, a szárnyasok tartásának, 
piacra jutásának lehetőségeit.
A tanácskozás résztvevőit Lezsák 
Sándor, az Országgyűlés alelnöke 
köszöntötte. A térség országgyű-
lési képviselője az ágazatban dol-
gozók munkáját elismerve és mél-
tatva arról a szándékról számolt 
be, hogy  a hízott vízi szárnyas 
termékek a Hungarikumok so-

rát gyarapíthassák. Ezt követően 
Dr. Feldman Zsolt, az agrárgaz-
daságért felelős helyettes állam-
titkár az ágazat helyzetéről adott 
összefoglalót, és ismertette azo-
kat a kormányzati törekvéseket, 
amelyek a szárnyasok tartásával, 
feldolgozásával és értékesítésével 
foglalkozókat segíthetik az elkö-
vetkező időszakban.

A Libafesztivál látogatóit szá-
mos szórakoztató és kulturális 
program várta, és megrendezték a 
népszerű főzőversenyt is. 42 csa-
pat mérte össze tudását, és árasz-
totta el ínycsiklandozó illatokkal 

Félegyháza utcáit. A térség ked-
venc szárnyasából levesek, sültek 
és pörköltek készültek.

Üde színfoltja volt a libafesz-
tiválnak a harmadik alkalommal 
megrendezett Kunsági Néptánc 
Találkozó is, amelynek keretében 
kilenc csoport lépett színpadra. 
Emellett különböző műfajok képvi-
seltették magukat a fesztiválon, a 
közönség nagy örömére.

A fesztiváli forgataghoz rövid 
időre csatlakozott Niclas Trouvé 
svéd nagykövet is, aki a rendezvény 
napján Kiskunfélegyházán tartóz-
kodott. (Cikkünk a 2. oldalon.)

Hagyományt őriz, értéket és jövőt teremt

Libafesztivál
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Ezekben a hetekben számos településen szerveznek szüreti 
felvonulást, mulatságokat. A szüreti hagyományokat manapság 
is őrzik, ápolják. Sokan vannak, akik nosztalgiával tekintenek 
vissza a régi időkre – derül ki körkérdésünkből.

Molnár Lajosné (69): – A szü-
rethez kötődő hagyományokat, 
szokásokat elfeledni soha nem 
lehet, szép emlékeim vannak a 
régi időkről. Jó érzés barátokkal 
összegyűlni, szüreti mulatságban 
részt venni. Nyomon követem a 
szüreti felvonulást, ha tehetem, 
minden évben megnézem. Fontos-
nak tartom a régi hagyományok 
ápolását, megőrzését.

Márki Anna (67): – Gyerekként 
minden évben kézzel szedtem a 
szőlőt, vödörből puttonyba gyűj-
töttük, majd lábbal tapostuk. 
Hangulatosak a szüreti mulatsá-
gok, örülök neki, hogy napjaink-
ban is megrendezik. A fiatalok 
beöltöznek csőszlánynak, csősz-
legénynek. Hagyományos ételeket, 
birka, vagy marhapörköltet, hús-
levest, töltött káposztát és fánkot, 
csöregét fogyasztanak.

Szedlák Lajos: – Régebben 
szedtem szőlőt, de manapság 
már nem veszek részt szüreten, 
kevésbé ápolom hagyományt. 
Ha jut rá idő azért a felvonulást 
megnézem, szerencsére ilyenkor 
több településen tartanak  szü-
reti mulatságot. Szüreti bálban 
régebben voltam, borkirályt vá-
lasztanak, aki az esti mulatságért 
felelős. Fontos a bíró jelenléte 
is, nehogy a szőlőtermést valaki 
meglopja. A hagyományt manap-
ság is őrzik, a szüreti felvonulás-
kor kisbírónak öltöznek, csősz-
párokkal is találkozunk.

Rádi András (79): – Jól ismerem 
a szüreti hagyományokat, gyerek-
ként minden mulatságban részt 
vettem. A leszüretelt szőlőt annak 
idején puttonyos legények hordták 
be, közben a gazda tekerte a prést 
és a boros kancsó is körbejárt. 
Bográcsban gulyás főtt, igazi ün-
nepnek számított. A szüret dél-
utánján a citera, tambura is elő-
került, a zenéhez jókedv társult. A 
hagyományos szüreti bálra zene-
kart fogadtak, fel voltak akasztva 
a szőlők, tánc közben lopkodták 
a fürtöket. Ezt megbüntették, 
zálogot illett adni cserébe. Szép 
népszokásnak tartom, jó lenne to-
vább adni az utókor számára.

KÖRKÉRDÉS: Ismeri-e a szüreti hagyományokat?

Szeretettel jöttek, és szeretettel 
is fogadták a gazdakörök szüreti 
felvonulását a félegyháziak. Az új-
bort a Szent István Templom előtt 
Hajagos Gyula atya áldotta meg, 
a városháza előtt pedig Csányi 
József polgármester köszöntötte 
a mintegy 30 szekérrel, fogattal 
és hintóval érkező ünneplőket. A 
népes seregletet a csikósok vezet-
ték fel, ostoraik csattogtatásával 
figyelmeztetve mindenkit, hogy „itt 
valami történés van”. A gazdakö-
rök óvodásai és serdülő fiataljai 
néptáncos produkcióikat a főutca 
több helyszínén bemutatták. A si-
ker sehol nem maradt el.

Ünnepelték
az újbort

Ilona néniék 
titkos receptje
A közelmúltban adtunk hírt ar-
ról, hogy a selyemfényű pusz-
pángmolyok soha nem látott 
pusztítást végeznek városszerte 
a bukszusfélékből kialakított 
sövényekben. Írásunkat olvas-
va Kristóf Jenőné megkereste 
szerkesztőségünket, és elmond-
ta, hogy az ő általuk telepített 
sövényt már az elmúlt évben 
megtámadták a kártevők. Ment-
hetetlennek tűnt, de mégis sike-
rült életre kelteni minden bok-
rot, módszerüket pedig szívesen 
megosztják a nyilvánossággal.

Az utcafront melletti bukszus 
sövényükre különösen büszkék 
voltak, de 2015 szeptemberében 
egyik napról a másikra leszárad-
tak a levelei. Mint kiderült, a kárt 
a selyemfényű puszpángmolyok 
okozták. Jenő bácsi és Ilonka 
néni valamennyi elszáradt le-
velű ágat tövig visszavágták, a 
nyesedéket elégették, miután 
a bukszusok idén új hajtásokat 
hoztak. Gondozóik a legveszé-
lyesebb – augusztus végi, szep-
temberi – időszakban nyolcna-
ponta permetezik rovarölővel a 
növényeket (Bi 58-al és Flivollal). 
Módszerük sikeresnek bizonyult.
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Fogyni életmódváltással érdemes
A táplálkozás az egyik legfonto-
sabb egészséget meghatározó 
tényező. Napjainkban sokaknak 
okoz problémát az elhízás, ami 
nemcsak esztétikai kérdés, ha-
nem sokszor súlyos egészségügyi 
következményekkel is jár. S bár el-
sősorban e téren is a megelőzésre 
kell törekednünk, sohasem késő 
elkezdeni változtatni.

A fogyás 70%-a az étkezésen 
múlik, 30%-a pedig a mozgáson. 
Szerencsére egyre több ember 
foglalkozik az egészséges táplál-
kozás gondolatával, s mind többen 
tudják azt is, hogy a megoldást 
nem a koplaláson és nagymértékű 
folyadékvesztésen alapuló „cso-
da fogyókúrákban” kell keresni, 
hanem életmódváltásban. Mind 
felkapottabb manapság például a 
paleo életmód, amely nemcsak a 
súlycsökkentésben ért el jelentős 
eredményeket, de sokan ennek kö-

szönhetik rheumatoid arthritises, 
PCOS-es, refluxos panaszaik csök-
kenését, valamint a gluténérzéke-
nyek, laktózérzékenyek számára 
is remek alternatíva lehet a pa-

naszmentes élethez. E táplálkozás 
főbb alapelvei: a liszt elhagyása 
(amelyet könnyen helyettesíthe-
tünk kókuszliszttel, lenmagliszttel, 
dióliszttel, mandulaliszttel); tej 
helyett növényi tejek (kókusztej, 
mandulatej); cukor helyett eritrit, 

stevia, esetleg xilit használata. A 
hüvelyesek kerülendők, a kemény 
sajtok, húsok, tojás, fűszerek, 
zöldségek, gyümölcsök, zsírok (kó-
kuszzsír, libazsír) megengedettek. 
Elsőre talán túl szigorúan hang-
zik, de rengeteg szakácskönyv és 
fórum van, amelyek nagyon vál-
tozatos receptötletekkel segítik 
a menünk kialakítását, továbbá 
léteznek lisztkeverékek, pudingpo-
rok, melyekből egy-két hozzávaló 
segítségével pillanatok alatt finom 
és ízletes ételek készíthetők (Szafi 
termékek). Ha nincs időnk főzni, az 
sem lehet kifogás, ugyanis egyre 
több helyről rendelhetünk karban-
tartó/diétás menüt. 

Októbertől a Körpatikában is 
elérhetőek lesznek az egészséges 
paleo és bio csokoládék, és kará-
csonyra jönnek a szaloncukrok is. 

A rovat a Körpatika támogatásá-
val készült.

Siker a szavazáson
Előkelő helyen végeztek a félegyházi fürdők az Év fürdője 
2016 szavazáson. A megyeszékhely élményfürdőjét megelőz-
ve a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda a 7. helyen, 
míg a Kiskunfélegyházi Városi Kórház Róna Kincse Gyógyfür-
dője a 11. helyen végzett a május óta tartó szavazáson.  A 
siker kapcsán Kelemen József fürdővezetőt arról kérdeztük, 
hogyan értékelik a fürdőközönség elismerését.

– A kórház életében azért is van 
komoly jelentősége a helyezés-
nek, mert a gyógyfürdő vendég-
körét adó idősebb korosztály 
jóval kisebb mértékben van jelen 
az informatika világában, mint 
az élményfürdők vendégkörét 
kitevő fiatalabb generáció. Még-
is büszkék lehetünk, hogy sokan 
voksoltak a csak internetes fe-
lületen elérhető szavazáson. A 
városi strand növekvő vendégfor-
galmát azoknak a fejlesztéseknek 
köszönhetjük, amelyeket az év 
folyamán vendégeink kényelme, 

biztonsága, növekvő igényeinek 
kiszolgálása érdekében tettünk. 
Biztos vagyok benne, hogy a für-
dőzőink látva az érdekükben tett 
törekvéseinket, szavazataikkal 
biztosítottak támogatásukról 
bennünket. Természetesen ezt 
szem előtt tartva folytatjuk a 
megkezdett munkánkat, és ha-
marosan olyan fejlesztések va-
lósulhatnak meg, mint az öltöző-
felújítás, illetve a szaunabővítés. 
Ezúton is köszönjük szavazóink-
nak az együttműködést! – mond-
ta el a fürdővezető.

Civil összefogás

– A civilek a társadalom élő lel-
kiismeretét képezik. Ezt soha ne 
felejtsék el. A civilek a politika 
ellensúlyát, a valós társadalom 
érdekeit, gondolatait kell, hogy ér-
vényre juttassák. Ahhoz, hogy ez 
így működjön, ilyen programokat 
kell szervezni, ahol megismerik 
egymást, egyeztetik gondolatai-
kat, törekvéseiket. Ezekkel a gon-
dolatokkal köszöntötte dr. Sulyok 
Miklós, a Városi Civil Szövetség 
elnöke szeptember 17-én a Szak-
maközi Művelődési Házban a Fé-
legyházán első alkalommal meg-
rendezett Civil találkozót.

A város vezetése nevében Bal-
la László üdvözölte a találkozó 
résztvevőit, szervezőit. Az alpol-
gármester megköszönte, hogy va-
lamennyi városi rendezvény aktív 

látogatói, sőt ezen felül a szervező 
munkában is komoly segítséget 
nyújtanak.

Juhász István, a Nyugdíjas Klu-
bok Egyesületének elnöke elmond-
ta: az első alkalom tapasztalatai 
azt mutatják, hogy érdeklődéssel 
fogadták a kezdeményezést, és a 
civil találkozókat a jövőben is ér-
demes megrendezni.

A vendégek szeretettel fogadták 
a fellépőket. Tóth Gyula és Tóth 
Ákos zenei összeállítással, a Pe-
dagógus Nyugdíjas Klub, a Félegy-
házi Citerazenekar és Énekkar, 
a Vöröskeresztes Klub énekkara 
verssel, énekkel, a fülöpjakabiak 
Őszidő csoportja pedig humo-
ros előadással szórakoztatta a 
nagyérdeműt, és felléptek a Szu-
pernagyik is.

Keringők

A Kiskunfélegyházi Keringő 
Fajtaklub második alkalommal 
rendezte meg a Szakmaközi 
Művelődési Házban szeptem-
ber 17-én galambbemutatóját. 
A tenyésztők ezúttal is büsz-
kén mutatták be kedvenc szár-
nyasaikat. Érdeklődő is akadt 
szép számmal. 
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Címlapon hozza a félegyházi oldalkocsis kaszkadőrök fotóját az októberi Sidecar Tra-
veller nemzetközi magazin, amelyet az USA-tól Németországig olvasnak a motorosok. 
„Ez már világtalálkozó!” – írja a Motorrevü szeptemberi terjedelmes cikke. „Európán 
túl!” – hirdeti az augusztus végi Autó-Motor vezércikk és címlap. Többek között a Wild, a 
MotoRage és a Sportmotor is színes összeállítással adózik városunknak. Hogyan is lett 
Kiskunfélegyháza címlapsztori a motoros szaksajtóban?

A motoros találkozóknak nagy hagyománya van 
Magyarországon. A hangos kavalkádban edző-
dött „fémlovasok” szabadon tombolhatják ki 
magukból ezeken a helyeken a hét közben fel-
gyülemlett feszültséget. Családjuknak, gyerme-
keiknek vagy idős szüleiknek azonban néhány 
kivételes rendezvénytől eltekintve nem nagyon 
terem babér egy átlagos motoros találkozón. 
Ezzel az egésszel nem is lenne baj, ha nem sze-
retné olykor a kisgyermek és anyukája elkísér-
ni a munka miatt így is keveset látott apukát 
a hétvégi találkozóra, vagy ha nem szeretnék 
megnézni az ifjú motoros szülei, hogy mégis 
merre mulat gyermekük a nyári hétvégéken. De 
a mozgáskorlátozott és idős közönségről sem 
szabad elfeledkezni, akik különös infrastruktú-
rát és odafigyelést igényelnek egy tömegren-
dezvényen. Ők sem szeretnének mindenből ki-
maradni az életben, csak mert így hozta a sors. 
Mindezt sikerrel hozták össze Félegyházán. 

A motorozás mindenkié a Félegyházi Moto-
ros Baráti Kör Egyesület szerint, ezért harma-
dik alkalommal rendezték meg a Nemzetközi 
Oldalkocsis Találkozót a kiskunfélegyházi Par-

kerdőben. Az egyesület a programstruktúrában 
éppen azokra helyezi évről évre a hangsúlyt, 
akik az átlagos motoros találkozókból kimarad-
nak. A rendezvény gyermekcentrikus, család-
barát és esélyegyenlőségi jellegű. Közel hozza 
a helyi motoros társadalmat az itthon még 
szárnyait bontogató, külföldön azonban hosszú 
évtizedek óta rendkívül erős oldalkocsis világ-
közösséghez. Amíg Magyarországon az autós 
korszak beköszöntével gyakorlatilag eltűntek az 
oldalkocsis motorok az utakról, külföldön folya-
matosan reneszánszukat élik. Nagyon sok, el-
sősorban nyugat-európai motoros garázsában 
ott áll az örökölt, vagy épített oldalkocsis fogat 
a szólómotor mellett. Náluk a család nem ma-
radhat ki az élményekből, és szívesen vállalják 
azt is, hogy közös motorozással csaljanak mo-
solyt rászoruló vagy beteg gyermekek arcára. 
Ezt a szemléletet jelenti mára a Kiskunfélegy-
háza szó is a világ motorosai számára.

Ilyen rövid idő alatt csak a sajtó segítségé-
vel lopózhatott be a köztudatba az Alföld szí-
vében, a külföldiek számára kimondhatatlan 
nevű kisvárosban megrendezett Nemzetközi 

Oldalkocsis Találkozó. A Félegyházi Motoros 
Baráti Kör Egyesület ezúton is köszönetét feje-
zi ki a számos külföldi és magyar újságírónak, 
akik évről évre jelen vannak és tudósítanak a 
Nemzetközi Oldalkocsis Találkozóról, valamint 
minden egyes résztvevőnek, akik jelenlétükkel 
folyamatosan emelik a rendezvény színvonalát. 
2017. augusztus 10-e és 12-e között ismét a 
háromkerekűeké a terep a kiskunfélegyházi 
Parkerdőben. Mindenkit sok szeretettel várnak 
a szervezők!

Félegyházi címlapsztori
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Ötéves a Retro buli
Öt évvel ezelőtt elindult valami, ami eredeti ötlet szerint csak egy 
alkalomra lett létre hozva. Fejes Sanyi barátommal egy estére 
szerettük volna feleleveníteni a régi Tiszti Klub Disco Bár hangu-
latát. Annyira jól sikerült, hogy folyamatosan kaptuk, hogy miért 
nincs folytatás, van igény a régi bulik hangulatára.

2012-ben a második Retro bulira 
már Parádi Józsi is csatlakozott 
hozzánk. A Retro 2. fantasztikus 
siker lett, elővételben elfogyott az 
összes jegy. Meg is jegyezte, hogy 
fiatal korunkban sem volt hasonló.

2014 óta már évi 2 discoval em-
lékezünk Kiskunfélegyháza három 
legendás klubjára a Tiszti Klub 
Disco Bárra, a Fárao Discora és az 
Amigó Disco Bárra.

Ez a hagyo-
mány folytatódik 
az 5 éves szüli-
napi party-val, 
ahol az est sztár-
vendége a nyár 
tagadhatatlanul 
legnagyobb slá-
gerével, a foci 
EB himnuszával 
Betty Love. Az 
éjjel soha nem 
érhet véget!

5 év, mintegy 
4000 megelége-

dett bulizó! Október 8-án méltán 
ünnepli a Retro sorozat az 5 éves 
évfordulóját. Azóta a Klub Aréna 
is Félegyháza legendás klubjává 
vált. A retro sorozat a 80-as 90-
es évek hangulatát, legnagyobb 
slágereit eleveníti fel, ezekért a 
zenékért jönnek a fiatalok és az 
idősebbek is.

 Lajos Zoltán

Ismét egy fiatal félegyházi tehetség mutatkozott be szeptember 
3-án a Kiskun Múzeumban. Ezúttal Wolner Zsófia divattervező 
diplomakollekcióját láthatták az érdeklődők. A múzeumudvarban 
hangulatosan megrendezett kiállítás megnyitóján Zsófia a divat-
tervezéssel kapcsolatos ars poétikájáról is szólt a látogatóknak.

– Célom, hogy munkáim végered-
ménye egy innovatív, állandó ér-
téket képviselő, letisztult, finom 
részletekkel kidolgozott, jól átgon-

dolt kollekció legyen, amely olyan 
fiatal nőknek szól, akik nyitottak az 
ilyesfajta gondolkodásra – mondta 
a bemutatón Wolner Zsófia.

A selyem érintése
A Selyem érintése címmel nyílt meg szeptember 7-én Varga Erika kiállítása a Holló László 
Képzőművész Kör Petőfi téri galériájában. A tárlat alkotásait dr. Kása Zsuzsanna ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe. Személyes hangvételű megnyitójában hangsúlyozta: Erika munkái pont 
olyanok, amilyen ő maga. Finomsággal, melegséggel teliek.

A megnyitó után Var-
ga Erika alkotói mun-
kásságáról elmondta, 
hogy hat éve Rátkai 
Zsuzsanna biztatásá-
ra csatlakozott a Holló 
László Képzőművész 
Kör csapatához. Kö-
tődése a selyemhez 
valószínűleg családi 
örökség. Édesapja sza-
bó-varró volt, selymek, 
textíliák között nőtt 
fel. Rajzolni kisgyer-
mek kora óta szeretett. 
Tervei között volt, hogy 
iparművész lesz, de an-
nak idején ehhez nem 
érzett elég önbizalmat 
magában. „Civilként” 
logopédus, gyerekek 
nevelésével foglalkozik. 
Munkája során a fiata-
lokkal is igyekszik meg-

szerettetni az alkotást, 
a képzőművészetet. So-
kat rajzolnak, festenek 
és gyurmáznak.

A selyem megmun-
kálásáról úgy nyilatko-
zott, hogy nagyon óva-
tosan kell bánni ezzel 
az anyaggal. Gondosan 
meg kell tervezni az 
alkotást, mert a fes-
ték hamar megcsúszik 
rajta. Ráadásul nagyon 
drága alapanyag, tehát 
a tékozlás nem megen-
gedett. A kiállított alko-
tásokon mindenesetre 
érződik a gondosság, 
legyen az ruházati ki-
egészítés, vagy lakás-
dísz. A selyem érintése 
pedig kellemes élmény 
lehet minden látogató-
nak.

Könyv(fu)tár 
– a városi könyvtár 
új szolgáltatása
Nehezen mozog? Betegsége ott-
honába kényszeríti? Ám egyik ked-
venc időtöltése az olvasás? Esetleg 
környezetében, szomszédságában, 
rokonságában ismer olyan sze-
mélyeket, akik hasonló helyzetben 
élnek?

Válassza Könyv(fu)tár szolgálta-
tásunkat, amelynek lényege, hogy 
a beteg, idős, mozgásukban kor-
látozott, vagy valamilyen oknál 
fogva lakáshoz kötött személyek 
részére egy könyvtáros havi rend-
szerességgel előre egyeztetett 
időpontban könyvtári könyveket, 
folyóiratokat, hangoskönyveket 
szállít ki. Beiratkozott olvasóink-
hoz ingyenesen juttatjuk el a do-
kumentumokat.

Várjuk érdeklődésüket,  
jelentkezésüket a 76/461-429-es  

és a 70/338-7317-es 
telefonszámokon, a 

seresjudit273@gmail.com  
e-mail-címen, illetve személyesen 

a könyvtárban,  
a Szent János tér 9. szám alatt.

Értéket képviselő divat 
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A Móra Ferenc Művelődési Köz-
pont aulájában nyílt meg Csille 
Márti nemezes iparművész „Pi-
henőtér” című kiállítása. A me-
legséget sugárzó, különleges 
formavilágú alkotásokat Rosta 
Ferenc művésztanár ajánlotta 
a művészetpártolók figyelmé-
be. A tárlat október 3-áig láto-
gatható.

Megnyitójában Rosta Ferenc fel-
idézte Csille Márti képzőművé-
szeti fejlődését a kezdeti, gimná-
ziumi évektől a mai napig, amikor 
már a műfaj legjobbjai között 
tartják számon. Kifejtette: Márti 
diákként, majd szárnybontogató 
képzőművészként minden műfaj-
ba belekóstolt. A rajzfilmezéstől 
a kerámiáig minden érdekelte. 
Végül annál az anyagnál kötött 
ki, amely annyira jellemző rá, a 
nemeznél. Ez az ősi anyag rabul 
ejtette, és mára már e műfaj leg-
jobbjai közé tartozik.

Csille Márti egy korábbi írásá-
ban így vallott munkásságáról: 
– Munkáimban valami ősi böl-
csességet szeretnék felidézni. 
Úgy, hogy a mindennapi létünkbe 

beépülve, a föld, a természet, az 
ünnep erejét hordozzák, és hasz-
nálójuk, tulajdonosuk számára 
kapaszkodót, belső biztonságot 

adjanak. Motívumaimat egyete-
mes történetünkből, a földből, a 
vízből, a fákból és más útjainkból 
gyűjtöttem össze. Jelképek, amik-

ben magamra találok, magamat 
hordozom, részben néprajzi jel-
legűek, részben a művészet kü-
lönböző rétegeiből bukkannak fel. 

Ősi bölcsesség a nemezben

Lencsevégen
Brunner László emlékére nyílt fotókiállítás és családtörténe-
ti tárlat „Lencsevégen a világ” címmel szeptember 10-én a 
Kiskun Múzeumban. A tárlatot Mezősi Ági fotográfus nyitot-
ta meg, aki szerint "Egy fotó attól jó és attól talál befogadó 
közönségre, ha szívből és őszintén készítik. Amikor az alkotó 
beletesz magából is egy darabot. Ezt a néző megérzi."

Brunner László fiatal kora óta 
fotózott. Középiskolásként bicik-
livel járta a tanyavilágot, megörö-
kítette az egyszerű embereket. A 
képek eladásából jobb fényképe-
zőgépet, filmfelvevőt tudott vá-
sárolni.

Amatőr fotósként, profi mó-
don kapta lencsevégre a művé-
szeket, és felvételeiből a saját kis 
laboratóriumában színvonalas 
portrékat készített. Miután a jazz 
szerelmesévé vált, ez lett egyik 
kedvenc témája is. Képeit nézve 

szinte hallható a 
zene, a jazz, érez-
ni a koncertek és 
bárok hangula-
tát, a szivar és 
cigarettafüstöt… 
– mondta a kiállí-
tásmegnyitón Me-
zősi Ági. Márpe-
dig neki hihetünk. 
Hiszen ugyanazt 
a „nyelvet" beszé-
li, mint Brunner 
László: a fényké-
pezőgépen túlról 
nézi a világot.  A 
kiállítás október 
10-éig látogatha-
tó.

Idényzáró 
koncert
A hely hangulatához illő előadással, 
a Fehérlófiai zenekar „Utazás” című 
műsorával zárult szeptember 15-én 
a Hattyúkerti Zenés Esték sorozat 
a városi könyvtár udvarában. Az 

együttes József Attila és Wass Al-
bert megzenésített műveivel kezdte 
műsorát, majd számos költő sorait 
dúdolhatta a zenészekkel közösen a 
közönség. A zenekar tagjai voltak: 
Fekete Zoltán, Fazekas Péter, 
Feketéné Szűcs Zsuzsanna és 
Marsa Norbert. Meghívott zenész-
ként közreműködött Jankovszki 
Anna és Jankovszki Sára.

Éjszaka a templomban
„Isten, hazánkért térdelünk 
elődbe" címmel nyílt kiállí-
tás a Szent István Templom-
ban szeptember 17-én este, 
a Templomok Éjszakája ren-
dezvénysorozat keretében. A 
Kecskeméti Katona József Mú-
zeum képzőművészeti gyűjte-
ményéből válogatott szakrális 
témájú alkotásokat ifj. Gyer-
gyádesz László művészettör-
ténész ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe. A megnyitó előtt a 
Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fú-
vószenekar tartott szabadtéri 
toborzó koncertet. A kiállítás 
megnyitása után Fazekas Ta-
más orgonakoncertje, Feke-
te Zoltán és Feketéné Szűcs 
Zsuzsanna előadása, valamint 
Héjja Bella előadóestje követ-
kezett. A rendezvény során le-
hetőség nyílt az orgona megte-

kintésére és toronylátogatásra 
is, ahol Kovács Gyula órásmes-
ter mutatta be a toronyóra tör-
ténetét, működését.
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Rohamosan bővülő tanulólétszámot, új kihívásokat, megújult 
képzési struktúrát hozott a 2016/2017. tanév a patinás iskolába. 
Nyáron már írtunk arról, hogy milyen szorgos szakipari, felújítási 
munkák zajlottak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskun-
félegyházi Közgazdasági Szakgimnáziumában – a tanév kezdete 
óta pedig szinte minden nap pezseg az élet az Oskola utcában, új 
szakképzések indulnak, napról napra duzzad a tanulólétszám. Ér-
demes tehát megpróbálni választ adnunk a kérdésre, mitől ilyen 
sikeres a Közgé?

Iskolánk szeptember elsejétől 
szakgimnáziumként kezdte meg 
működésének 55. tanévét. Ez nem 
pusztán elnevezésbeli különbség, 
minőségi váltás és új szemléletű 
feladatellátásra törekvés is egy-
ben. Célunk az, hidat képezve a 
hagyományos oktatás, valamint a 
munka és a vállalkozások világa 
között, hogy egyszerre adjunk na-
gyon színvonalas közismereti és 
korszerű szakmai műveltséget az 
érettségire felkészülő és a már 
érettségizett korosztályoknak egy-
aránt. 

Ez a szerepvállalás azzal jár, 
hogy tanulóink többsége immár az 
érettségi után is itt maradó diák, 

és a nálunk nappali és esti munka-
rendű képzéseken tanuló felnőtt. 

Valódi családi iskolává válik így 
a Közgé, hiszen együtt tanulhatnak 
itt a szülők és gyermekek 14 éves-
től akár 99 éves korig. Ez a biza-
lom arra késztet bennünket, hogy 
még következetesebben dolgoz-
zunk legfőbb célunkért. Olyan kö-
zépiskolás és érettségizett diákok 
felnevelését tartjuk feladatunknak, 
akik korszerű, a mindennapokban 
alkalmazható tudással rendelkez-
nek. Akik az egyetemi tanulmánya-
ik során, akár a munka világában 
megállják majd a helyüket. Olyan 
diákokat nevelünk, akikben har-
monikus egységet alkot a tudás, 

az életrevalóság és a régi közgés 
értékek: a pontosság, a precizitás, 
a naprakészség, a szakmai–embe-
ri tisztesség. 

Hiszünk benne, hogy iskolánk 
nemcsak sikeres szakmai műhely, 
hanem mindenekelőtt vonzó hely 
is, ahol diákjaink és munkatársa-
ink jól érzik magukat. Számunkra a 
szeptembert nemcsak a tanévnyi-
tó és a tanórák jelentik, hanem a 
szuper gólyatábor, a jó hangulatú 
gólyaavató, közgés diszkó és a vá-
rosi diáknapi nyuszisimogatás is. 
Ez az az iskola, ahol délután kettő-
kor sem áll meg a pezsgés, a hely, 
amit szeretünk. 

Kedves közgazdasági, közleke-
dési, ügyviteli ágazatos diákjaink, 
pénzügyi–számviteli ügyintézők, 
államháztartási ügyintézők, vállal-
kozási és bérügyintézők, logisztikai 
ügyintézők, vállalkozási mérlegké-
pes könyvelők, kis- és középvállal-
kozások ügyvezetői, eredményes, 
boldog tanévet kívánunk!

dr. Bánki Horváth Mihály  
gyakorlati oktatásvezető

Tordai vendégek
A libafesztivál időszakában látták 
vendégül az erdélyi, tordai test-
vériskolájukat a józsefesek. Az 
időzítés nem volt véletlen, hiszen 
gazdag program várta a Jósika 
Miklós Elméleti Líceum diákjait és 
tanárait Félegyházán. A szórakoz-
tató rendezvények látogatása mel-
lett bemutatkozott a József Attila 
és a Platán Iskola is. Szeptember 
9-én pedig fotókkal, élménybe-
számolókkal, kedves kulturális 
műsorral idézték a 2012. március 
15-én szentesített testvérkapcso-
lat eddigi eseményeit, élményeit. 

Az elmúlt négy évben a két isko-
la diákjai sokszor találkoztak. Az 
utóbbi időszakban a józsefesek a 
„Határtalanul!” program keretében 
is többször ellátogattak Tordára, 
ahol megismerkedtek testvérisko-
lájukkal, annak diákjaival, megcso-
dálták a világhírű hasadékot és a 
sóbányát, valamint a város neveze-
tességeit. Az évek során a két isko-
la diákjai között baráti kapcsolatok 
szövődtek. A nagy távolság miatt a 
személyes találkozás ritkább, de az 
interneten szinte naponta mindent 
megosztanak egymással.

Braunfelsi 
ajándék
Mint arról nemrégiben beszámol-
tunk, még júliusban háromtagú 
delegáció érkezett Kiskunfélegyhá-
zára német testvérvárosunkból. A 
vendégeket – a Venesz József-dí-
jas Peter Schneidert, Braun fels 
korábbi polgármesterét, Ingo 
Habermannt, Bonnbaden polgár-
mesterét és Joachim Erichet, a 
labdarugó klub vezetőjét – Csányi 
József polgármester fogadta a vá-
rosházán. A látogatás célja a Kis-
kunfélegyháza és Braunfels közötti 
testvérvárosi kapcsolat fellendíté-
se volt, hiszen jövő év májusában 
a két testvérváros kapcsolatának 
25. évfordulóját ünnepli. Ez alka-
lomból a városalapítók hetén, szí-
nes programsorozattal készülnek. 
Szintén e látogatás alkalmával, a 
jó kapcsolatoknak köszönhetően 
Peter Schneider több óvodai és 
bölcsődei bútort ajánlott fel a vá-
rosnak, melyek szeptember 5-én 
megérkeztek Kiskunfélegyházára 
a Rollsped Kft. jóvoltából. A búto-
rokat a város óvodái és bölcsődéi 
között osztották szét. 

Tanévkezdés a Közgében
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A közgében 1966-ban végzett IV. B. 50 éves érettségi 
találkozót szervezett a Csillag Vendéglőben, ahol fe-
lelevenítették a szép diákéveket. Megemlékeztek el-
hunyt tanáraikról, osztálytársaikról, 1 perces néma 
főhajtással, gyertyagyújtással és virágok elhelyezé-
sével. Ahogy az lenni szokott, ezután mindenki be-
számolt az eltelt időszak sikereiről, örömeiről, bána-
táról. Nagyon jó hangulatban telt el a délutánjuk. Az 
öregdiákok megállapodtak abban, hogy legközelebb 
2 év múlva ismét találkoznak.

Nyitott labor a Kutatók éjszakáján
Szeptember 30-án rende-
zik meg országszerte a Ku-
tatók éjszakája program-
sorozatot. Ez alkalommal 
felsőoktatási intézmények, 
iskolák, kutatóhelyek, mú-
zeumok kínálnak progra-
mokat a kutatói pálya és 
a természettudományok 
népszerűsítésére. Meg-
nyitja kapuit a látogatók 
előtt a kiskunfélegyházi 
Móra Ferenc Gimnázium 
laborja is. 

A programok sokszínű-
ek: természettudomá-
nyos játszóház, előadá-
sok, látványos kísérletek, 
régi kísérleti eszközök kiállítása, 
kísérletezős állomások, roboti-
ka bemutatók és foglalkozások, 

mikroszkópos vizsgálatok várják 
az érdeklődőket. A programok 
egy része regisztrációhoz kötött, 

ezért érdemes a gimnázium hon-
lapján előzetesen tájékozódni:  
www.moragimi.sulinet.hu.

Kacajukat, víg dalukat
Ha szeptember, akkor kórustúra. Már hagyománynak számít, 
hogy a Batthyány Általános Iskola ének-zenei, „z” tagozatos di-
ákjai ősszel kirándulni mennek. Így volt ez az idén is, három 
napra Zánka adott otthont a nebulóknak és kísérő tanáraiknak.

Évszázados tölgyek árnyékában 
sétáltunk még odafelé menet, 
mikor Dégen megálltunk kisebb 
pihenőre. A Balaton felé húzódó 
dúsan termő vidéken építette 
Pollack Mihály a magyar klasz-
szicizmus egyik legkorábbi, leg-
szebb Festetics kastélyát és a 
hozzá tartozó angolparkot. Kora 
délután érve a magyar tengerhez, 
a táborban ebéd várt, majd vízre 
szálltunk a Zánka-, a valamikori 
Szabadság hajó fedélzetén. Va-
csora előtt még megmásztuk a 
Hegyestűt és fentről gyönyörköd-
tünk a tájban.

Másnap, a reggelit követően 
Zánkán a Gyógynövény-völgyet 
látogattuk meg. A délelőtt többi 
része közös énekléssel telt el. 

Ebéd után buszra szálltunk, irány 
a Veszprémi Állatkert. A délutáni 
programot nyújtó állatkerti séta 
kellemes kikapcsolódást jelen-
tett, ahol felfedezhettük az álla-
tok csodálatos világát és talál-
kozhattunk kedvenceinkkel.

A harmadik nap reggelén ösz-
szepakoltunk, hisz eljött a ha-
zautazás napja. Még megtekin-
tettük a tábor bejáratánál lévő 
„Zánkaland” haditechnikai par-
kot, majd irány Balatonfűzfő, itt 
bobozás várt a gyerekekre.

A háromnapos kirándulást a 
Velencei-hegységben zártuk, ahol 
a Pákozdi Ingókövekhez túráz-
tunk. Felmásztunk a Pogánykőre, 
majd a Kockát csodáltuk meg. 

40 éves 
a Móravárosi 
Óvoda
Az apróságok néptánccsoportja 
köszöntötte elsőként a Móravá-
rosi Óvoda 40. születésnapját 
ünneplő közönséget szeptem-
ber 16-án. A városrész óvodá-
jának négy évtizedes történeté-
nek legfontosabb mozzanatait 
Magonyné Kis-Czakó Katalin 
óvónő idézte fel. A város nevé-
ben Balla László alpolgármes-
ter és Réczi László, a körzet 
önkormányzati képviselője kö-
szönte meg az óvoda volt-, és 
jelenlegi dolgozóinak áldoza-
tos nevelő munkáját. Csernus 
Krisztina intézményvezető 
minden szülőnek megköszönte 
a fejlesztésekhez, rendezvé-
nyekhez nyújtott segítségét.

Az ünnepi napot egykori óvo-
dások (Dorogi Eszter, Kapus 
Liliána, Tóth Eszter és Ret-
kes Hanna) verssel, zenével, 
énekkel színesítették. A nép-
tánccsoport mellet bemutatót 

tartottak a Bozsik Programhoz 
kapcsolódó labdarúgók, illetve a 
kosarazó gyerekek is.

A szülők közül Gyenes Krisz-
tina osztotta meg személyes 
élményeit az óvodáról, amit há-
rom gyermeke mellett szerzett. 

Az évfordulós műsor és kö-
szöntők után az óvodát elin-
dító nevelő, az intézmény első 
igazgatójának, Galló Pálnénak 
emléktábláját avatták fel, és 
Tóthné Kápolnai Margit segít-
ségével felelevenítették szakmai 
munkássága főbb állomásait. 
Ezt követően az emléktábla ava-
tása után az óvoda negyven évét 
bemutató kiállítást tekinthették 
meg a vendégek a tornaszobá-
ban.

Eltelt 50 év
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Győzelem az NB II-es nyitányon

Magabiztos, 30-24-es sikerrel raj-
tolt hazai pályán a Kiskunfélegyházi 
HTK felnőtt férfi kézilabda csapata 
az NB II dél-keleti csoportjának 
első fordulójában, a Kész Aréná-
ban. Az előző szezonban ezüstér-
met szerző félegyháziak a negyedik 

helyezett Köröstarcsát múlták fel-
ül. Kiváló hangulatot teremtettek a 
szurkolók, a KHTK összeszedetten 
játszva a második félidő közepére 
eldöntötte a mérkőzést. A csapat 
legeredményesebb játékosainak 
Gazsó Balázs és ifj. Miksi István 

bizonyult, mindketten 6-6 alka-
lommal vették be a köröstarcsai 
kaput.

NB II férfi felnőtt Dél-kelet 1. 
ford. 09. 18.

P&P Kiskunfélegyházi HTK – 
Köröstarcsai KSK (16-11) 30-24

Botlottak 
a focisták
A hullámzóan kezdő Bajai LSE ott-
honába látogatott a Kiskunfélegyhá-
zi HTK a megyei I. osztályú bajnok-
ság 6. fordulójában. A bajaiak több 
nagyarányú vereséget elszenvedtek 
a szezon során, ennek ellenére az 
élmezőnyhöz tartoztak és a KHTK 
ellen a szebbik arcukat mutatták. A 
17. percben kerültek előnybe, ami-
re a második félidő elején válaszolt 
ugyan a KHTK, de az utolsó fél óra 
további két bajai gólt hozott, így a 
házigazdák némi meglepetésre ott-
hon tartották a három pontot. A 
KHTK idénybeli második találkozó-
ját veszítette el, és visszacsúszott a 
középmezőnybe.

Bács-Kiskun Megyei I. 6. ford. 
09. 17.

Bajai LSE – Kiskunfélegyházi 
HTK (1-0) 3-1. Gólszerzők: 17. p. 
Nagy Előd, 63. p. Hernády Dáni-
el, 71. p. Fabók Krisztián, ill. 47. 
p. Medgyesi László

Értékes döntetlen futsalban
Rangadóval kezdte a 2016/17-
es szezont a női NB I-es futsal 
bajnokság címvédője az Astra 
Kiskunfélegyházi Bulls. Dombó 
János tanítványai a jó erőkből 
álló Hajdúböszörmény otthonába 
látogattak. Az első forduló izgal-
mas mérkőzést hozott, az Astra 

kétszer is vezetett, de a Hajdúbö-
szörmény mindkét alkalommal ki-
egyenlített. A kilenc csapatos baj-
nokság 2. fordulójában az Astra 
hazai pályán fogadja a Szekszárdi 
Football Clubot szeptember 25-
én, vasárnap 16 órától a Kész 
Arénában.

Női futsal NB I. 1. ford. 09. 17.
Hajdúböszörményi TE – Ast-
ra-Kiskunfélegyházi Bulls (1-1) 
2-2
Gólszerzők: 17. p. Pádár Ani-
ta, 34. p. Pádár Anita ill. 11. 
p. Nagy Anett, 26. p. Halászi 
Kinga

Paksi Atomerőmű SE nyert
Szoros első félidő után a hajrában 
döntötte el a mérkőzést, így meg-
szerezte a győzelmet a paksi Atom-
erőmű SE a II. Félegyházi Pékség 

Kosárlabda Kupán szeptember 16-
án. A fináléban a KTE Duna-Aszfal-
tot múlták felül 92-81 arányban. A 
felkészülési tornára sok félegyházi 

és kecskeméti szurkoló kilátogatott 
a Kész Arénába. A döntőt megelőző 
bronzmeccset némi meglepetésre 
a budapesti MAFC nyerte a Natur-

tex-SZTE-SZEDEÁK ellen. A 
finálét követően a csapatokat 
kupával és éremmel díjazták. 
Az érmeket Fekete-Seres 
Ildikó, a Félegyházi Térségi 
Sportiskola Kosárlabda Szak-
osztályának edzője, valamint 
Gácsi Kiss Ferenc, a Dél-100 
képviselője adta át. A kupákat 
Simon Zoltán főszervezőtől 
vehették át a csapatok. A torna 
legjobbjának Kovács Ákost, 
az Atomerőmű SE játékosát 
választották.
Bronzmérkőzés: Naturtex-
SZTE- Szedeák – MAFC 89-
94
Döntő: KTE Duna-Aszfalt – 
Atomerőmű SE 81-92

Kapitális 
harcsa akadt 
horogra

Nem hiába áztatta zsinórjait 
Sinkó Zoltán szeptember 8-án 
délelőtt a Kiskunfélegyházi Hor-
gásztó vizében. Zoltán élete 
legnagyobb halát, egy körülbelül 
50 kilós, 190 centiméter hosszú 
harcsát emelt ki a Kőrösi út mel-
letti horgásztóból. A horgász el-
mondta, rendszeresen jár erre a 
vízre, volt már amikor megakadt 
hasonló méretű hal, de azt nem 
sikerült partra emelni. Egyik bot-
jával, kishallal felszerelve most 
is harcsára pályázott, a másik 
szerelésén giliszta volt a csali. A 
kapitális méretű uszonyos erre 
rabolt rá. Szerencséjére a fonott 
zsinór elbírta, és alapos fárasz-
tás után ki tudta emelni.

horogra

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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A 20. század közepéig általános gyakorlatként hazánkban is szétválasztották a serdülő 
ifjúság oktatását nemek szerint lány- és fiúiskolára. Kiskunfélegyházán a lányoktatás 
ügyét a 18-19. században sokáig nagyon mostohán kezelték, a lányok tanításának kér-
dését hosszú ideig a fiúoktatás érdekviszonyainak rendelték alá.

Ezen a helyzeten akart változtatni 1888-ban 
Schuster Constantin váci püspök (városunk 
ekkor még a váci egyházmegyéhez tartozott), 
aki első bérmaútján megtapasztalta a kiskun-
félegyházi lányoktatás alacsony színvonalát. Vé-
leménye szerint a helyi nőnevelés a legelemibb 
követelményeknek sem felelt meg, ezért egy 40 

ezer aranykoronáról szóló alapítványt tett egy 
létesítendő zárda és leánynevelő-intézet céljára.

A város magáévá tette a szerzetesnők vezeté-
sére bízott intézmény eszméjét s egy négyosz-
tályos elemi, egy négyosztályos polgári lányisko-
lát, egy óvodát és egy 30 férőhelyes internátust 
(kollégiumot) magában foglaló oktatási központ 

felépítését tervezte el. Az iskola épületének he-
lyéül az Újtemplom melletti kaszárnya telkét je-
lölték ki (ezen a helyen áll a mai Móra Ferenc 
Gimnázium). A város 1891-ben Cziegler Győző 
műegyetemi tanárt kérte fel, hogy készítse el az 
intézmény épületének tervrajzát, mely a levéltár 
őrizetében fenn is maradt.

A tervezett kiadások meghaladták a rendel-
kezésre álló pénzügyi kereteket, ráadásul a 
város újabb iskolaépülettel kapcsolatos problé-
ma előtt állt. A fiúk részére fenntartott, addig 
négy osztállyal működő algimnáziumot nyolc-
osztályos főgimnáziummá kezdték fejleszteni, 
melynek már nem felelt meg az addigi szűkös 
épület. Így a város elöljárói 1894-ben úgy dön-
töttek, hogy a régi honvédlaktanya telkén a ko-
rábbi terveket felülírva, ne lányiskola, hanem 
fiú-főgimnázium épüljön.

A gimnázium új épülete el is készült 1896-
ban, de továbbra sem oldódott meg a lányok 
magasabb szintű képzése, halasztást szenve-
dett Constantin püspök eredeti szándéka, hogy 
a lányok nevelését egységes szellemiséget kép-
viselő, tanításban jártas szerzetesnőkre bíz-
zák. A város végül is a Kalocsai Iskolanővérek 
által vezetett Constantinum intézmény 1908-as 
megalapításával pótolta, mit addig a lányokta-
tás területén elmulasztott.

 Ónodi Márta

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT

Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 10. 
Telefon: 06 20/488-2812

E-mail: info@felegyhazikozlony.eu
Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám), 

Kiss Gabriella újságíró, Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő

Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged
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Hirdetés

Felújított gépek: HP dc 8000 asztali gép: Intel DualCore 
2.7Ghz, 4GB mem., 160GB HDD, DVD, 1év gar. br. ár: 29.990 Ft
Lenovo T410 notebook: Intel Core-i5, 3GB mem., 160GB HDD, DVD-RAM, 
14”-os kij., 1év gar. br. ár: 60.990 Ft
Dell Latitude E6400 notebook: Core2Duo P8700, 4GB mem., 100GB HDD, 
DVD-olv, 14”-os kijelző, 1 év gar. br. ár: 45.990 Ft
Új notebook: Lenovo IP100: Dual Core 2,16GHz, 4GB mem, 500GB HDD, 
DVD-író,webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar. br. ár: 94.990 Ft

A LEGJOBB „ISKOLAI” GÉPEK 
CSAK NEKED!
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1500 darab árvácskát ültet-
tek ki a napokban többek kö-
zött a városháza, a könyvtár 
és a Szent János tér környé-
kén – tudtuk meg Rádi Ru-
dolftól, a KVI műszaki veze-
tőjétől. A fagyokkal is dacoló, 
téltűrő árvácskával részben 
az egynyári növényeket vált-
ják le, de olyan helyekre is 
került a színpompás palán-
tákból, ahol eddig volt virág.

br. ár: 29.990 Ft

A LEGJOBB „ISKOLAI” GÉPEK 

Az elkészített és a város által 
elfogadott terveket a váci püspök 

is jóváhagyta; gond csak 
a költségvetéssel volt

Meg nem valósult lányiskola

ÚJSZÜLÖTTEK: Zámbó Martin Dávid (any-
ja neve: Tarjányi Erzsébet), Oreskó Lolita 
(Oreskó Tünde), Kókai Csenge Dorina (Tóth 
Nikolett), Piroska Rikárdó (Rostás Irma), 
Fekete Antal Teodor (Forgó Judit), Szűcs 
Hanna (Harmath Kitti), Seres Zorka (Mik-
lán Orsolya), Shatri Noel (Shatri Valentina), 
Kovács Emma Lilla (Fekete Lilla), Nemcsok 
Tamás (Fekete Zsuzsanna), Pintér Hanna 
(Lovas Zsófia), Bakró Réka (Rádi Gabriella), 
Pecz Réka Renáta (Babos Veronika), Rácz 
Brendon Erik (Mizsei Borbála), Seres Szófia 
(Androvicz Melinda), Besze Petra (Szabó 

Andrea), Pálfi Panna Johanna (Lebenguth 
Katalin)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Mogyoró Ani-
ta – Jobbágy Miklós István, Varga Melinda – 
Ónodi Péter, Rácz Rita – Dobi Levente, Kanyó 
Mónika – Bajzák István, Pápai Nóra – Varga 
Mihály
MEGHALTAK: Zsígó Imre János, Tóth Lász-
lóné Jánosi Erzsébet, Borbás József, Mé-
száros Sándorné Lukács Erzsébet, Berecz 
Katalin, Fehér József – Kiskunfélegyháza, 
Dóczi-Szabó Gáspárné Polyák Erzsébet – 
Kecskemét, Balázs István – Kiskunmajsa, 
Kis Antal – Jászszentlászló, Törteli Lajos 
– Pálmonostora, Huszka Jánosné Lehoczki 
Julianna – Gátér

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt 
ebek és gazdájuk egymásra 
találását szeretnénk segíteni. 
Amennyiben a gazda nem je-
lentkezik az állatért, az 14 nap 
elteltével szabadon egy új gaz-
dához juttatható.

1. Bogáncs: kb. 8 hónapos feke-
te, hosszú szőrű keverék kan, szep-
tember 6-án került a menhelyre.

2. Scooby: 1 év körüli vörös lab-
radoros-vizslás keverék kan, szep-
tember 6-án fogadták be.

3. Somi: 1 év körüli fekete keve-
rék kan, szeptember 6-a óta van a 
menhelyen. 

4. Süti: kb. másfél éves, vö-
rös-fehér stefis jellegű keverék 
kan, szintén szeptember 6-án ke-
rült a telep gondozásába. 

A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további ké-
pek, és örökbe fogadható kutyák 

tekinthetők meg. A bemutatott 
kutyák után érdeklődni a Fido 
Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 
70/331-1634 és a 70/43-43-002 
telefonszámokon, vagy a Csólyosi 
úti telephelyen lehet. Örökbefoga-
dási idő: Mindennap (hétfő–vasár-
nap) 13:00-15:00-ig

1 2

3 4

Anyakönyvi hírek

Árvácskák kerültek
az egynyáriak helyére


