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Élettel telik meg a Kossuth utca
Fotó: Hájas Sándor

– A félegyháziak nagy örömére új arculatot kapott a Kossuth utca
egy jelentős szakasza. Az átépítés minőségi változást hozott,
amivel régi adósságát törlesztette az önkormányzat – mondta
el Szamosi Endre, a körzet képviselője, aki félegyházi születésű
elkötelezett lokálpatriótaként már öt évvel ezelőtt kezdeményezte a nagy gyalogosforgalmat bonyolító, rossz minőségű Kossuth
utcai járdák és bukkanók felújítását, és terve mellett eltántoríthatatlanul kitartott.
– Az előző ciklus utolsó évében sikerült elérni a Zrinyi és a Kazinczy
utcai szakasz, valamint az ivókút
környékének átépítését, tavaly
a Móra Ferenc Gimnázium előtti
járda kapott új arculatot a mellette lévő Templomkerttel egységet
alkotva. Az iskola előtt parkkap-

csolat és pihenőhelyek létesültek,
a padokat szinte azonnal birtokba
vették a „mórás” diákok és a járókelők – foglalja össze az előzményeket a képviselő.
Szamosi Endre a 2016-os városi költségvetés tárgyalásakor
is szorgalmazta a város gyalo-

gos ütőerét jelentő Kossuth utca
egységesítését célzó koncepció
folytatását, s kezdeményezése találkozott a városvezetés és a többi
képviselő elképzelésével. Így kerülhetett sor további két járdaszakasz rekonstrukciójára a Kossuth
utcai SPAR-nál, továbbá a Lónyai
és Batthyány utca közötti területeken. Itt rendezett zöld szigeteket alakítottak ki az építők, ahová
örökzöld bokrokat és virágokat ültettek a városfenntartó intézmény
alkalmazottai. Új padok és sakkasztalok is kerültek a kiöblösödő
területre.
– Köszönet illeti az építőket, a

felújítási munkálatokat felügyelő
önkormányzati dolgozókat és Bozóki István urat. Bízom benne,
hogy a megújult és most átadott
területekben is sok félegyházi leli
majd örömét! Legyünk rá büszkék, becsüljük meg, használjuk
rendeltetésnek
megfelelően!
Hagyjuk meg a járdát a gyalogosoknak, tartsuk tisztán a járdákat, védjük meg a rongálóktól a
virágokat, a bokrokat és a kihelyezett utcabútorokat! Legyünk
megszépült, és folyamatosan
szépülő városunknak valódi, városhoz méltó polgárai! – kéri Szamosi Endre képviselő.

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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A MEGYE NAGYOBB VÁROSAI KÖZÖTT

Félegyházán voltak a legaktívabbak a választók

Munkaerőpiaci körkép címmel idén is megrendezte a
Kiskunfélegyházi Járási Hivatal azt a fórumot, amelyen
a munkahelyet keresők és az
állást ajánlók találkozhattak.
Szeptember 28-án meg is telt
a Petőfi tér, ahol a járás 15
munkáltatójának ajánlataival
ismerkedhettek meg az érdeklődők. A cégek mellett a képző
intézmények, köztük a Közgazdasági és a Kossuth Lajos
szakképző iskola is bemutatkozott. Az ORFK képviseletében a határvadászok képviselői is állásajánlattal voltak
jelen a rendezvényen.

Kiskunfélegyházán október 2-án,
a népszavazás napján mind a 31
szavazókör időben nyitott és várta a voksolókat 19 óráig. A szavazási hajlandóság is nagy volt.
A 24.691 választásra jogosultnak
46,89 százaléka járult az urnák
elé. Az összesítés végeredményéből kiderült, hogy 10.773-an
(98,58 százalék) szavaztak nemmel, 155-en igennel (1,42 száza-

lék), valamint 641 (5,54 százalék)
érvénytelen szavazat volt. Ezzel az
eredménnyel Bács-Kiskun megye
nagyobb városai között Kiskunfélegyházán voltak a legaktívabbak
a szavazók, itt jelentek meg a legnagyobb arányban leadni voksukat – tájékoztatta lapunkat dr. Faragó Zsolt. A város jegyzője azt
is elmondta, hogy egyetlen panasz
érkezett a választási bizottsághoz

a nap folyamán. Egy hölgy nem
rendelkezett a voksoláshoz szükséges iratokkal, és kifogásolta,
hogy így nem szavazhat. Problémáját megoldották és pótolták a
hiányzó okmányokat. A szavazatszámlálás végeztével dr. Faragó
Zsolt megköszönte mindenkinek
a munkáját, akik közreműködtek
a népszavazás gyors és zökkenőmentes lebonyolításában.

ÖN KÉRDEZ – A POLGÁRMESTER VÁLASZOL
Egy Kökény utcai lakó arról érdeklődik, hogy a
városvezetés lehetségesnek tartja-e belátható
időn belül a Kökény utca aszfaltozását, vagy legalább murvával való feltöltését? Mint olvasónk
írja: „A csatornázásnál itt jártak a kamionok és
teljesen tönkretették a földutat.”
Csányi József válasza szerint Bense Zoltánnal, az
érintett körzet önkormányzati képviselőjével együtt
fontosnak tartják ennek az útszakasznak a mielőbbi
járhatóvá tételét, tekintettel arra, hogy a Móravárosból
a Szilfa utca meghosszabbításaként a Kökény utcán keresztül közelíthető meg a Bikahegyi rész. Ennek megfelelően a 2017. évi költségvetés mélyépítési munkálatok
részében a Kökény utca útjának elkészítésére külön
költségvetési sort szánnak, ami tartalmazza az adott
út alapjának az elkészítését, illetve aszfaltozását 4
méteres szélességben, vízelvezető árkokkal kiegészítve. A költségvetés elfogadását, illetve a közbeszerzési
eljárást követően előreláthatólag 2017. június-július
hónapban kerül sor ezen útszakasz kivitelezésére.

Aszfalt kerülhet
a Kökény utcára
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Pihenőpark a romos ház helyén
Tavaly májusban, az elhanyagolt Horváth
Zoltán utca 9. szám alatti romos épület
megvásárlásáról szóló önkormányzati határozattal kezdődött az a sikertörténet,
amelyre a napokban egy kellemes pihenőpark átadása tette fel a koronát. A
hosszú ideje elhanyagolt városközponti
ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló döntés Gyenes Attila, a körzet
képviselője szerint egy akut problémára
hozott mindenki számára megnyugtató
megoldást.
– Az épület rendkívül elhanyagolt műszaki
állapota mellett a higiénés viszonyok is folyamatos lakossági panaszra adtak okot. A környékben élők valósággal fellélegeztek, amikor
a patkányfészekként emlegetett romos ingatlant lebontották. Ezt követően lehetőség nyílt
a Horváth Zoltán és a Dózsa György utca között elterülő, összefüggő területben egyben
gondolkodni. Így született meg annak a kellemes találkozó- és pihenőhelynek a gondolata,
amit mostanra birtokba vehettek a városlakók
– mondta az átadáskor Gyenes Attila. A körzet
önkormányzati képviselője hangsúlyozta: a lakók nagyon hálásak minden fejlesztésért. Ennek a beruházásnak pedig különösen örültek,
hiszen nagyon sokakat érint.

JOGpont KiskunVáltozik
a hulladékszállítás félegyházán is
időpontja
A november 1-jén, kedden esedékes
kommunális hulladékszállítást a szolgáltató október 31-én végzi el. Kérik
az érintett háztartásokat, hogy reggel
7 óráig a megszokott helyre tegyék ki a
hulladékgyűjtő edényzetet. A következő
zöldjárat október 17-e és 21-e között
gyűjti be a zöldhulladékot.

A Dél-Alföldi JOGpontok kiskunfélegyházi irodája díjmentesen nyújt jogi tanácsadást munkajog, társadalombiztosítás, cégjog és adójog
területén.
Jogi kérdését bárki elküldheti e-mailen, felteheti telefonon az ingyenesen hívható zöld számon: 06-80/77-88-00, illetve személyesen felkeresheti az irodát a Szalay Gyula utca 2., I. em.
4. szám alatt, ügyfélfogadási időben (csütörtök
12.15-19.15 között). Bővebb információ és ingyenes iratmintatár: http://www.jogpontok.hu

Fejlesztik a közvilágítást
12 darab lámpát helyeznek ki a Majsai
útra. Az ipari park kerítésén belül kapnak
helyet a világítótestek, hogy fényükkel
megkönnyítsék a kerékpárúton való biztonságos közlekedést sötétedés után is.
A beruházással kapcsolatban Gyuricza Gergő,
a Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a fejlesztésre azért van
szükség, mert az ipari parkban tevékenykedő
vállalkozások közül több éjszakai műszakban
is dolgozik.
– A városi közvilágítás csak a vasúti átjáróig
van kiépítve, onnan az ipari park bejáratáig sö-

tétben kellett az éjszakai műszakban dolgozóknak közlekedniük. Ez rendkívül balesetveszélyes, és a dolgozók biztonságérzetére is negatív
hatással volt. A betelepült vállalkozásoknál joggal merült fel tehát az igény a közvilágítás fejlesztésére – mondta el az ügyvezető.
Gyuricza Gergő szerint a mostani fejlesztéssel nagyban javul ugyan a helyzet, de szükség
lesz még további fejlesztésre is, amint a források ezt lehetővé teszik. A beruházás költségeit
egyébként az ipari parkba betelepült vállalkozások által fizetett közös költségből fedezik, a
munkálatokat a Félegyházi Fejlesztési Nonprofit
Kft. rendelte meg.
T. T.

Negyedmilliárdot
fizetnek vissza
Szeptember 22-én tartotta utolsó előtti
ülését a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat küldöttgyűlése. Az európai uniós és
a nemzeti támogatásoknak köszönhetően
kevesebb, mint harmadára csökkentették
a szennyvízcsatorna beruházás befejező
ütemének érdekeltségi hozzájárulását.
Ezzel a lakossági önerő 265 ezer forintról 80 ezer forintra mérséklődött. Ennek
megfelelően módosították az alapszabályt, felmentették az intézőbizottságot
és három fős elszámoló bizottságot választottak.
Kiss Kálmán Tibor, a társulat leköszönő elnöke, az elszámoló bizottság
aláírásra jogosult tagja jelezte, hogy több
hónapos folyamat lesz mire az utolsó forint is a helyére kerül. A lakosság októberben egy tájékoztató levelet fog kapni,
amelyben a további tennivalókat részletesen ismertetik. Mivel több, mint 2800
társulati taggal kell elszámolni és legalább egyszer mindenkivel személyesen
találkozni, türelmet és együttműködést
kért. A kifizetések pontos ütemtervét az
elszámoló bizottság határozza meg, és
várhatóan 2017 tavaszán terjeszti a zárómérleget a taggyűlés elé.
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Évtizedes probléma végére tettek pontot
– A városvezetés és az önkormányzat folyamatos erőfeszítéseket
tesz annak érdekében, hogy rendezett, esztétikus környezetben
élhessünk Félegyházán, hogy az ide látogatókat minden tekintetben európai városkép fogadja. A virágosítás, a köztéri fejlesztések, az utcabútok karbantartása és gyarapítása mind-mind
ennek a következetes fejlődésnek az építőkövei. Azt szeretnénk,
hogy ennek a munkának az eredményét minél többen, minél tovább élvezhessék. Éppen ezért hatékonyan kell fellépni minden
rongálással, a közösség érdekeit sértő magatartással szemben
– foglalta össze Csányi József polgármester a szeptemberi testületi ülést követően a közterület–használatról szóló rendelet megalkotásáról szóló határozat célját.
A képviselő-testület szeptember
29-i ülésén egyhangú támogatással üdvözölte az előterjesztést,
amelynek értelmében mostantól
a közterület-felügyelők helyszíni
bírságot róhatnak ki, vagy eljárást
kezdeményezhetnek többek között a rongálókkal, szemetelőkkel,
vagy az együttélés szabályait más
módon súlyosan megszegőkkel
szemben. Ilyen például az épített
környezetben kárt okozó bárminemű tevékenység, a játszóterek szabályainak megszegése, beleértve
az alkoholfogyasztást, dohányzást,
másokat zavaró hangoskodást.
Bense Zoltán, a városüzemeltetési bizottság elnöke szerint
ezt az évtizedek óta megoldatlan
problémát a közterületeken való
fokozott jelenlét mellett mostantól

a szigorúbb szankcionálás is segíthet orvosolni.
– Közterület-felügyelőink már
most is nyújtott műszakban dolgoznak, s belátható időn belül további egy fővel bővítve a létszámot
gyakorlatilag késő estig őrködhetnek a közterek rendjén. A bővített
létszámmal lehetővé válik jelenlétük munkaidőn túl is a város játszóterein, és azokon a neuralgikus
pontokon, ahonnan rendszeresen
érkezik panasz rongálásra, hangoskodásra, szemetelésre. Az a
célunk, hogy ezek feltárása a polgárőrség, és szükség esetén a rendőrség bevonásával megtörténjen,
s ha kell, bírság, vagy más szankció alkalmazásával visszaszorítsuk a közösség érdekeit sértő magatartást.

Juhász László, az önkormányzat városüzemeltetési osztályvezetőjének tapasztalatai szerint
ilyen kritikus városrészek például
a Móra tér, a Majsai úti lakótelep
játszóterei és közterei, amelyek
ugyancsak kiemelt figyelmet kaphatnak az új közterület-felügyelő
munkába állásával.
Csányi József polgármester
hangsúlyozta: a rendelkezés nem
a büntetést, hanem a békés egymás mellett élést szolgálja. A
városvezetés egy olyan koncep-

ció mentén valósítja meg terveit,
amelyben minden korosztálynak
és valamennyi érdeklődési kör
híveinek helye van, s a kölcsönös
tisztelet jegyében szabadon követhetik választott életformájukat.
Éppen ezért a Vasas sportpályára
benyújtott uniós pályázat elnyerése esetén többek között extrém
sportpálya, szabadtéri edzőgépek,
és óriási szabad terület áll majd
mindazok rendelkezésére, akik
energiáikat ily módon szeretnék
levezetni.
T. T.

Félegyházi címer kerül a városkapuba
Új arculatot kap a Petőfi lakótelepi körforgalom. Erről is
döntött szeptemberi ülésén a
félegyházi képviselő-testület.
– A Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény üzemeltetésében lévő szökőkút és az azt
körbevevő zöldfelület fenntartása
számos problémát vetett fel. Egyrészt a szökőkút megfelelő működéséhez szükséges víznyomás
miatt a gyűjtőmedencén kívülre
szórt nagy mennyiségű, vegyszerrel kezelt víztől a telepített
növényzet elpusztult, így vagy a
szökőkút üzemelt és a növényzet
pusztult, vagy a növényzet élt és
a szökőkút nem működött. Másrészt a város északi kapuján át
Félegyházára érkezőket fogadó
látvány a körforgalomban elhelyezett Petőfi szökőkúttal finoman
szólva is megosztó. Erre számos
lakossági észrevétel és helyi élcelődés is ráirányította a figyelmet.
Ezért is örülök, hogy most végre

méltó alkotás, a város címerét
megjelenítő térplasztika kerül a
helyére – mondta el a testületi
ülés után Horváth Gábor önkormányzati képviselő.
A tervezett térplasztika fő motívuma a félegyházi címer lesz. A
grafitszürkére antikolt, mintegy
160 cm magas alumínium öntvény – áttört akantuszlevél mintával és plasztikával – úgy jelenik
majd meg a térben, hogy a Kecs-

kemét és Szeged felől érkezőket
is ugyanaz a kép fogadja. A tartóelem két darab egymás mellett
eltolt, mintegy 150 cm magasságú élére állított, gránitból faragott
sarlóforma lesz, utalva Sarlós
Boldogasszony szimbólumára és
a mezővárosi múltra. A munkákkal egyidőben a körforgalom teljes növényzetét kicserélik a város
új főkertészének tervei alapján, a
telepített zöldfelület fenntartásá-

hoz pedig öntözőrendszert építenek ki.
Dr. Ónodi Izabella, a körzet képviselője ezúton is köszönetét fejezi
ki képviselőtársainak, amiért megértették a beruházás jelentőségét,
és támogatták azt. Mint hangsúlyozta, a fejlesztést továbbiak követik majd a térségben, zöldfelületekkel és esztétikus közösségi terekkel
gazdagítva az ott élők pihenési, kikapcsolódási lehetőségeit.
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Az 5-ös választókörzetben is folyamatos a fejlesztés
Érdeklődőkkel telt meg a Göllesz Viktor Általános Iskola
aulája szeptember 26-án, Balla László lakossági fórumán.
Az 5-ös számú választókörzet
képviselője elsősorban körzete fejlesztéseiről számolt be,
Csányi József polgármester
pedig a jövő évi, valamint hos�szú távú fejlesztési tervekről
adott tájékoztatást.
Ezt követően a körzet lakói
mondták el észrevételeiket, javaslataikat, és tették fel kérdéseiket,
amelyek megválaszolásában Juhász László, a városüzemeltetési
osztály vezetője is közreműködött.
Balla László emlékeztetett arra,
hogy idén az önkormányzat komoly
közterületi és intézményi felújításokat valósított meg. A körzetéhez
kapcsolódóan megemlítette például, hogy a piactér környezetében és
a Petőfi utcában több tucat parkoló épült meg, felújították a Göllesz
Viktor Általános Iskola előtti járdaszakaszt és itt is új parkolókat alakítottak ki, új eszközökkel bővítették a Molnár Béla utcai játszóteret,
és az elavult, balesetveszélyes járdaszakasz újjáépítését is tervezik.
A közeljövőben várható beruházások közül a piac előtti járda burkolatának cseréjét, javítását emelte

ki a képviselő, és ígéretet tett arra
is, hogy tavaszig megoldják a piaccsarnok csatornarendszerének
tisztítását, a vízelvezetést, valamint rendbe teszik a világítást és a
tetőbeázást is megszüntetik.
Csányi József elmondta, hogy
míg idén elsősorban a belterületre
koncentrálta saját pénzügyi forrásait az önkormányzat, 2017-ben
a külterületek kerülnek fókuszba.
Ennek megfelelően folytatják a
Csólyosi út és a Kiskun utca aszfaltozását, és új burkolatot kap a
Kossuthváros főutcája, a Dessewffy
utca. Komoly beruházásokra lehet

számítani pályázati pénzekből is, a
Zöld város program keretében például a teljes belváros – beleértve a
piacot is – megújulhat. A volt Vasas
pálya felújításával lovas- és kutyás
centrum alakulhat ki, és még a polgárőrök székháza is megépülhet.
A Móra Ferenc utcában új, négy
csoportos óvoda épül. 2017-ben az
ipari park fejlesztésére is komoly
összegeket fordítanak, és szeretnék
mielőbb megépíteni a kerékpárutat
a Bercsényi utca teljes szakaszán,
valamint a Csanyi úton az elkerülő
útig. A volt SZTK épületének felújítása is megkezdődhet, amelyet

ismét az egészségügy szolgálatába kívánnak állítani – tette hozzá a
polgármester.
A beszámolók után a körzet lakói saját környezetükben jelentkező
gondjaik orvoslását kérték. Ezek
között a vízelvezető árkok, járdák
és az utak karbantartásának szükségessége, a mozgáskorlátozottak
közlekedésének segítése fogalmazódott meg elsősorban. Balla László válaszában hangsúlyozta, hogy a
lehetőségek függvényében – a fontossági sorrendet figyelembe véve
– igyekeznek valamennyi problémát
időben orvosolni.

KÖRKÉRDÉS: Kedvére valók a legújabb városi beruházások?
Több beruházás valósult meg az elmúlt időszakban a város közösségi terein. Átadták a Móra téren a Békás kutat, a Kossuth
utcán a felújított, térkövezett járdaszakaszokat, és a Horváth
Zoltán utcában, a nem is túl régen még szégyenfoltként emlegetett „patkánytanya” helyén kialakított parkot is. Az új Békás
kutat sokan megnézik, a parkokat, járdákat érintő beruházások
az itt élők szerint pozitívan hatnak a városképre.

Lantos Gabriella: – Szép lett a
Kossuth utcai járda és a Békás
kút is nagyon hangulatos. A Horváth Zoltán utcai parkról már
halottam, de még nem láttam.
Több társasház öleli körbe, így
az ott élők, családosok biztosan
örülnek neki. Fontos, hogy minél

több zöldövezet legyen, a szép
parkok hangulatossá, élhetővé
teszik a várost. De nem csak az
itt élők szempontjából fontosak
a beruházások, egy idelátogató
vendéggel is szívesebben, büszkébben megyek végig a rendezett
utcákon. A Kossuth utcán kialakított sakkasztaloknál láttam már a
játékba belefeledkező embereket,
ötletes, interaktív megoldásnak
tartom. Érdekessé, a közösség
számára még értékesebbé tehet
egy teret egy ilyen kezdeményezés. Szeretném, ha a fejlesztések
tovább folytatódnának. A Béke
térre például ráférne egy új burkolat, és örülnék, ha újra lennének
ott padok.

Lukács Ferenc (43): – Tetszik a
Szabó Ildikó által tervezett Békás
kút, ötletesnek találom. Láttam az
új járdaszakaszt is a főutcán, indokolt és hasznos volt ez a beruházás is. A folytatást illetően örülnék, ha sikerülne a főtér átfogó
felújítása, részben az itt élők kedvéért, részben pedig azért, mert
a városba látogatók a Kossuth
utcán és a városközpontban szerzik az első benyomásaikat. Biztató kezdet, ha rendezett terekkel,
gondosan kialakított járdákkal
találkoznak. Móravárosiként örülnék, ha a Nefelejcs utcát is rendbe
hoznák. Ez a meglehetősen for-

galmas út mindenképpen megért
már egy újraaszfaltozásra.
Kovács Ernő (52): – A városközpontban dolgozok, hallom, hogy
sokan beszélnek az újdonságokról,
és láttam is azokat. A Kossuth utcán átadott járdaszakasz központi
helyen van, nagyon fontos, hogy
esztétikus és jól járható legyen. A
Békás kút is nagyon tetszik, gyakran járok arra. Annak idején volt
szerencsém látni a régi Békás
kutat is, és nagyon örülök, hogy a
múlt egy darabját a kor követelményeinek megfelelő módon sikerült
visszahozni. Izgatottan várom a további beruházásokat, mert jó látni,
ahogy szépül a városkép.
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Képviselők munkában – A Békás kúttól a ravatalozóig
Végtelen büszkeséggel mutatja, s közben a jó gazda gondosságával minden apró részletre kiterjedően ellenőrzi is körzete új büszkeségét, a nemrégiben átadott Békás kutat Bense Zoltán, a 2. számú választókörzet képviselője. Nem tagadja: aggódik a rongálók,
felelőtlen erőfitogtatók miatt. Ezért is örül az új közterület–használatról szóló rendeletnek, ami a korábbi gyakorlatnál szigorúbb,
következetes fellépést tesz lehetővé a közterületek védelmében.
– Nemrégiben újítottuk meg a
Móra tér virágágyásait övező szegélyeket, de már több helyen sérültek a díszkövek. Többek között
ez ösztönzött arra, hogy magam
is tevékenyen részt vegyek a rendelet részleteinek kidolgozásában
– mondta el a városüzemeltetési
bizottság elnöki feladatait is ellátó
képviselő.
– Régi személyes vágya volt
az egykori Békás kút emlékének
méltó megidézése egy igényes,
egyszerre hagyományhű és korszerű köztéri alkotással. Elégedett az eredménnyel?
– Kiváló munkát végzett a Szabó
Ildikóból, Kis Virágból és Bozóki Istvánból álló alkotói csoport,
akiknek köszönhetjük a tervezést és
kivitelezést. Az öt méter átmérőjű,
köralakban elhelyezett térkőburkolatú medence gránitból készült, ennek közepén kapott helyet a teknősbékákat ábrázoló térplasztika. Az
alkotást vízforgató gépészet teszi
teljessé, a beruházás magában foglalta a környezet rendezését is. Ráadásul Kovács Ferenc szobrászművész alkotása – amely az egykori
szökőkút közepén foglalt helyet
– restaurálást követően ugyancsak

ide került. Az eredeti terv az volt
ugyan, hogy élő teknősöket telepítünk a szökőkútba, de a Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóságának állásfoglalása szerint ez a természet
védelméről szóló törvény értelmében nem megengedett. Ennek ellenére elégedett vagyok, s ami ennél
is fontosabb számomra, hogy a félegyháziak is azonnal megszerették
és magukénak érzik az alkotást.
Bense Zoltán tíz éve dolgozik
önkormányzati képviselőként. Övé
az egyik legnagyobb belterületi
választókörzet, amely a szűk értelemben vett városközpontban – az
országzászlónál – kezdődik, s tart
a kertvárosi Bikahegyen át egészen
a parkerdő széléig. Ez a meglehetősen sokszínű terület változatos
feladatok elé állítja az itt élők érdekeiért síkra szálló városatyát.
Mint mondja, fejlesztési ötletekben kifogyhatatlan.
A 2. számú választókörzet legutóbbi beruházásait számba véve
megnéztük többek között az Attila utca 5-7 szám alatt, a tízemeleteseknél megépült járdát és
mozgáskorlátozott feljárót, aminek elkészítésével párhuzamosan
megtörtént a kertrendezés, virá-

gosítás is.
Ugyancsak
az Attila
utcán sikerült fels zámoln i
a csapadékvízelvezetés
hiányából
a d ó d ó
problémák jelentős részét azzal,
hogy kiépült az esővízcsatorna és
a lefolyórendszer. Tökéletes megoldást persze az jelentene, ha új
burkolatot is kapna az út, de erre
egyelőre nincs pénzügyi lehetőség.
Ottjártunkkor éppen grédereztek
a Hunyadi utcán, a körzet több
pontján folyamatosan dolgoznak a
szikkasztók építésén, mélyítésén,
karbantartásán, így segítve a csapadékvíz elvezetését. Sokkal kön�nyebb volna a helyzet – jegyzi meg
a képviselő – ha ebben a lakosság
nem várna az önkormányzatra.
Az elmúlt időszakban elkészült
a mentőállomás belső udvarának csatornázása és térkövezése,
megtisztították az Angyalos kutat
és kicserélték a sérült tábláját, a
Szalai utcán megtörténtek a szükséges garanciális javítások – emel
ki néhányat Bense Zoltán a felsorolhatatlanul sok kisebb-nagyobb
munkálat közül. A Bikahegy városrészben ugyancsak számos útjavítás, szikkasztó és áteresz építése
történt meg, és folyamatosan zajlanak a munkálatok az Alsótemető

mellett megvásárolt területeken
is. Ez egyben a következő időszak
egyik legjelentősebb tervezett fejlesztésének a helyszíne a körzetben, ugyanis a tereprendezéssel
párhuzamosan zajlik az új ravatalozó épület terveztetése is. A témában hamarosan lakossági fórumra
várja az érintetteket Bense Zoltán
és Csányi József polgármester.
A képviselőt hallgatva a tervek
sora kifogyhatatlan. A Hunyadi
utcán járdajavítást, az orvosi rendelőknél kerékpártároló kialakítását, a Korond utcai játszótérre
új játékelemeket, a Bikahegybe
jelentős közvilágítás-fejlesztést, a
Kökény utcára aszfaltburkolatot, a
József Attila utca egy szakaszára
csatornahálózatot tervez. Lesz miről beszélni a jövőben is.

Tóth Timea

Szavazzunk a Richter ARANYANYU jelöltre!
A félegyháziak idén tavasszal már megmutatták aktivitásuk
erejét, amikor a Richter Egészségváros rendezvénysorozat 49.
helyszíneként – a nagy érdeklődésnek és részvételi aránynak
köszönhetően – több mint 6 millió forintos adományt vehetett
át a városi kórház a Richter Egészségváros szervezőitől. Most
ismét itt a lehetőség, hogy az összefogás erejével mondjunk
köszönetet. Nem kell mást tenni, mint szavazni Garai Erzsébetre, a kiskunfélegyházi Richter Aranyanyu jelöltre!
A Richter Aranyanyu Díjat 2011ben alapította Rácz Zsuzsa író,
a Terézanyu-könyvek szerzője
és a Richter Gedeon Nyrt. A Magyarországon egyedülálló kezdeményezés célja a nők társadalmi
megbecsülésének és önbecsülésének növelése. A díjat olyan
nőknek ítélik oda, akik klas�szikus, női segítő szakmákban
dolgoznak, és munkájuk nélkülözhetetlen, mégis csekély anyagi és erkölcsi elismerésben van

részük. A „hétköznapi hősnők”
között ezúttal a félegyházi Garai
Erzsébet is Richter Aranyanyu
Díj 2016-os jelöltjei között szerepel, egészségügyi szakdolgozó
kategóriában.
Garai Erzsébet az FMC Dialízis Központ főápolója, munkája
során azokról gondoskodik, akik
művese kezelésre szorulnak. Aktív és lelkes tagja a Jobb Veled a
Világ Alapítvány kiskunfélegyházi
Boldogságklubjának, elkötelezett

hivatástudatából és személyiségéből, emberi erényeiből áradó
pozitív kisugárzása révén páciensei joggal érezhetik: jobb vele a
világ!
A jelöltekre október 30-áig le-

het szavazni. Minden voks egyben
esély arra, hogy Garai Erzsébet
ott lehessen a Richter Aranyanyu
Díj 2016. döntősei között.
http://aranyanyu.hu/dontosok/
garai-erzsebet/szavazas
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Az időseket ünnepelték Az élet állomásain járva

Az Idősek Napján a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szépkorú lakóit,
gondozottjait
köszöntötték a Nádasdi, a Tóth
Kálmán utcai, valamint
a Csanyi úti intézményben, szeptember 30-án.
A bensőséges hangulatú
rendezvényeken óvodások
és a művészeti iskola növendékei
adtak műsort. De az idősek is szót
kértek a műsorban egy-egy verssel, írással.
Az intézmények lakóit a városvezetés nevében mindhárom helyszínen Csányi József polgármester köszöntötte. Gálig Erzsébet
intézményvezető megnyitójában

így fogalmazott: „Önök büszkék
lehetnek arra, amin végigmentek,
amit fejlődésük során leküzdöttek,
amivé mindeközben váltak.”
A félegyházi intézményekben októberben egy egész hónapig tartó,
változatos rendezvényekkel színesítik az idősek és hozzátartozóik
életét.

– Korunk embere kialakította magában az ifjúság bálványozásának
eszményét. Szép és jó dolog szeretni magunkat, amíg életünk teljében
vagyunk, de miért vagyunk képtelenek erre, amint öregedni kezdünk?
Ahogy öregszünk, arcunk ráncosodik, hajunk megőszül, bőrünk veszít
selymességéből,
rugalmasságából... De ez így van rendjén. Ez is
a földi tartózkodásunk része. Azért
vagyunk itt, hogy végigjárjuk az élet
valamennyi állomását. Október el-

seje, az Idősek Világnapja erre is
emlékeztet bennünket. Valamint
arra, hogy életünk delén túllépve
is van még élet, és nem is akármilyen! Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy élvezzük mindazt, amiért egész életünkön át dolgoztunk
– mondta Csányi József ünnepi
köszöntőjében, az idősek és a zene
világnapja alkalmából megrendezett városi ünnepségen, amikor
zenészek, táncosok és szépkorúak
ünnepeltek együtt.

Őszi koncert
a Zenebarátokkal

A zene az életünk része
Tóth László és Kis- Fekete Vilmos vezetésével a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar és az Ifjúsági Fúvószenekar adott koncertet
a Szent István templomban a Zene
Világnapja alkalmából.
A koncerten fellépett a Nagyné
Mészáros Erika és Molnár Elvi-

ra-vezette Batthyány Lajos Általános Iskola alsós és felsős kórusa,
a Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Kórusa, Szatmári Imre vezetésével, a Kiskunfélegyházi Alapfokú
Művészeti Iskola Vonószenekara
és két ifjú hárfaművésze: Patkós
Mariann és Patkós Maja (Szőke Endre irányításával), továbbá
Fazekas Tamás, a Szent István
Templom kántora.
Kodály Zoltán szerint: „Lehet
élni zene nélkül is. A sivatagon át
is vezet út. De mi (...) azt akarjuk,
hogy az ember ne úgy járja végig
élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.”
Talán ez lehetett volna a mottója
a koncerten közreműködő művészeknek is, hiszen ők is meghívtak
bennünket különleges virágoskertjükbe – a zene világába. Ünnephez
méltó volt áhítattal hallgatni a legkülönlegesebb hangszereket és kórusműveket a Szent István Templom falai között.

Ezúttal is teltházat vonzott a
Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Egyesületének őszi hangversenye a Móra Ferenc Művelődési
Központban.
A házigazdák vendégeiként a
koncerten felléptek a Bajai Liszt
Ferenc Énekkar, a Szentendrei
Musica Beata Kórus és a nem-

régiben Félegyházán megalakult
Corvo Bianco Reneszánsz Együttes. A Zenebarátok Kórusa július elején az észak-olaszországi
Feltrében vendégszerepelt. A
testvérvárosi kórus vendégszeretetét egy ottani kortárs zeneszerző olasz népdalfeldolgozásával köszönték meg.
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Szüret
Gátéron

Gátéron sem telhet el az ősz a
hagyományos szüreti mulatság
nélkül. Nem csupán a község,
de a környező települések is készültek erre az ünnepre, elhozva fogataikat, vidámságukat. A
falu lakói pedig szeretettel fogadták a lovasok felvonulását,
együtt mulattak a táncosokkal.

Megoldódott a sportorvoslás Te hová teszed a
Átmenetileg dr. Szabó Ildikó látja
el a sportorvosi szakrendelést Kiskunfélegyházán. A szentesi doktornő szerződése szeptember elsejétől
október 31-ig szól. Kiskunfélegyházán dr. Garai István Levente 2016
tavasza óta nem praktizál, rajta kívül
nincs sportorvos a városban. S bár
a sportorvosi szolgáltatás biztosítása nem önkormányzati feladat,
a város nem akarta magára hagyni
azt a mintegy 1200 aktív sportolót,
akinek nehézséget jelentene más városokban igénybe venni az ellátást.
Ezért nyár óta kereste a városvezetés a megoldást – mondta el Balla
László, alpolgármester.
– A helyi sportegyesületeket érintő csapat- és egyéb bajnokságok
2016 augusztusában megkezdődtek,
a sportorvosi igazolásokhoz pedig
sportorvos kell, amiből országosan
is kevés van. Az önkormányzatnak

sikerült megegyeznie dr. Szabó Ildikóval a feladat ellátásáról, aki alkalmanként 4 órát praktizál a Kész
Aréna orvosi szobájában – foglalta
össze az alpolgármester.
A jelenlegi rendszerben 20-40 fő
jelentkezése esetén tartanak sportorvosi rendelést, helyben elvégeznek
minden szükséges orvosi vizsgálatot, külön szakrendelésekre – meghatározott sportágakat kivéve – nem
kell elmenni a sportorvosi igazoláshoz. Minden esetben szükséges
viszont az előzetes bejelentkezés, a
vizsgálathoz vigyék magukkal TAJ
kártyájukat, a kitöltött sportorvosi
kérdőívet és a leleteket.
Balla László hozzátette: az önkormányzat hosszú távon állandó sportorvost szeretne a városban, ennek
első lépcsőjeként egyeztettek a kórházigazgatóval, aki két orvost kért fel
a sportorvosi tanfolyam elvégzésére.

Állati jó nap volt
ÁllatiJó Napra várta az érdeklődőket október 1-jén a Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzat a Petőfi téren. A szervezők saját kedvenceiket is magukkal hozták. A
kutyákat, galambokat, kanárikat,
nyuszikat, bárányt és bocit bárki
megsimogathatta, és a gondozásukról is kérhetett tanácsot. A

megnyitó után Farkas Márta terápiás kutyabemutatója várta az
érdeklődőket.
A
rendezvény
céljáról
Horváth Károly diákpolgármester elmondta, hogy a felelős
állattartásra szeretnék ösztönözni a félegyházi fiatalokat és
felnőtteket.

műanyag kupakot?
Talán nincs is Félegyházán, aki
ne ismerné Törökné Varga Juliannát és férjét. Ők Török Jánoska, a 16 éves, mentálisan
retardált fiú szülei, akiknek
emberfeletti küzdelmét, feltétel nélküli szeretetét sokan
csodáljuk. Példájuk nyomán
feltesszük magunknak a kérdést: vajon mi képesek lennénk erre? S míg legtöbbünk
életében a kérdés – szerencsére – költői marad, Julikáék
szüntelenül tapossák az ő sorsuk mókuskerekét.
Jánoska miközben fizikálisan
egyre erősebb, szép szál kamasz
fiúvá cseperedett, a legodaadóbb
gondoskodás mellett is számos
betegséggel küzd. Epilepsziás,
asztmás, allergiás, inkontinencia
zavara van. Mindez rendkívüli módon megnehezíti a mindennapokat,
súlyos magatartászavara pedig a
közösségbe való beilleszkedését.
Jánoska iskolai tanulmányait befejezte. Az utolsó évben már
az édesanyának is folyamatosan
mellette kellett lenni, mert állandó
felügyeletre szorul. Nem maradt
más, mint hogy a szülők otthon
igyekeznek önálló életre nevelni fiukat. Az édesanya gyógypedagógiai asszisztensként teszi ezt. A végzettséget azért szerezte meg, hogy
tudásával megkönnyítse gyermeke
életét.
– Megszokott napirend szerint
élünk. Napi kétszer séta, Jánoska kedvétől függően kevés futás.
Tornázni nem szeret. Ha csak teheti, meséket néz. Mindent megért, segíteni viszont csak jókedvében hajlandó. Hat éves kora
óta gyógyszereken él, fáradékony.
Négy éve masszírozom a talpát,

azóta nincs rohama. Természetes
étrend-kiegészítőket szed, amit az
összegyűjtött kupakokért kapott
pénzből tudunk megvásárolni. Férjemmel együtt érte élünk – mondja a történtek ellenére is kedves,
mosolygós asszony, aki talán nem
is emlékszik már, mikor tett valamit csak úgy, a saját maga kedvére. Viszont tökélyre fejlesztette a
köszönetmondás képességét, és
tudom, igaz hála diktálja, amikor
azt mondja: mindenkinek nagyon
hálás a segítségért. Én pedig közben arra gondolok, hogy köszönettel mi tartozunk neki. Azért, mert
adhatunk, ahelyett, hogy kérnünk
kelljen. Azért, mert létével olyan
példát állít elénk, ami előtt csak
tisztelettel főt hajtani lehet. Azért,
mert sohasem veti a szemünkre,
hogy csak kampányszerűen gondolunk rá és a fiára, és egy adag
kupakkal megnyugtathatjuk lelkiismeretünket. Azért, mert mosolyával azt hirdeti, hogy a Jóisten
sosem tesz ránk nagyobb terhet,
mint amihez a vállunkat megerősítette. Hát ezért is ügyeljünk arra,
hogy hová kerülnek a műanyag kupakok! Adósai vagyunk ennek az
asszonynak!
Tóth Timea
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Hazajárok hozzátok!
Beszélgetés Deák Bill Gyulával
a Rocktár nyolcadik
születésnapja alkalmából

Deák Bill Gyula és zenekara október 8-án,
szombaton Kiskunfélegyházára látogat,
hogy együtt ünnepelje szeretett közönségével a Rocktár Élőzenei Bázis nyolcadik
születésnapját. Ebből az alkalomból nyilatkozott a Félegyházi Közlönynek a magyar
blues királya, vagy, ahogy Chuck Berry
nevezte közös koncertjükön 1984-ben: „A
legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam.”

Deák Bill életútja gyermekkorában a foci és
a zene körül forgott, majd egy sportsérülés következtében amputálni kellett bal lábát. Ezek
után a zene töltötte ki az idén 68 éves énekes
életét. Énektanára operaénekesnek szánta, de
ő hamar leszokott a magánórákról és inkább a
saját útját járta. Orszáczky Miklós, a Syrius
együttes világhírű, üldözött sorsú frontembere hatalmas hatást tett Billre a hatvanas évek
végén. Ő vezette be a blues világába. „A blues
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életforma, életérzés, ami magával ragad és
nem ereszt” – vallja azóta is.
A Hobo Blues Banddel töltött évei, a legendás
Kopaszkutya filmbéli szerepe, valamint az István, a király rockopera a nyolcvanas évek elejére országos hírnevet hozott Deák Bill Gyulának,
ami azóta is töretlen. Számos szólólemezen,
rockopera és musicalszerepen, valamint szakmai kitüntetésen és életműdíjon túl a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjére a legbüszkébb,
amelyet 2012-ben kapott munkásságáért.
– Szeretek a Rocktárban fellépni, hazajárok
hozzátok. Elsősorban baráti, emberi dolog, ami
ott történik, és ezt szemmel láthatóan érzik a
vendégek is. Nagyon fontos, hogy a fiatalok is
teret kapnak, a zenei táborok segítségével egy
élőzenei közegben, próbatermekben és a koncerteken nőhetnek fel. Ez teszi lehetővé, hogy a
Rocktár születésnapját is több generáció ünnepelheti együtt. A blues a lélekről szól, ahogy a zenész és a közönség kapcsolata is. Az élőzene varázsa még mindig magával ragadja a fiatalokat.
Én ennek a híve vagyok, utálom a playback-et
– mondta Bill, hozzátéve: nem volt kérdés, hogy
elvállalja-e a kiskunfélegyházi koncertet.
– Többször ünnepeltem a születésnapomat
én is a Rocktárban, örömmel leszek részese
a könnyűzenei bázis évfordulós ünnepének
október 8-án. Folyamatosan fejlődik a klub, a
hangosítás, így igazán színvonalas produkciók
részesei lehetnek a helyiek. Nehéz helyzetben
vannak a vidéki klubok manapság, ezért sokan
nem is fejlesztenek. Míg régen – az internetes
és a fesztiválos túlkínálat világa előtt – elég volt
egy-két plakátot kirakni a kapura és kígyózó
sorok álltak a vidéki koncertek bejáratnál, manapság hihetetlen erőfeszítésekkel és a közönség komoly hűségével tartható fenn egy ilyen jó
klub, mint a Rocktár.
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Ismét
ösztöndíjat
kaphatnak
a rászoruló
félegyházi
főiskolások
A képviselő-testület döntése értelmében csatlakozik
a város a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer
2017. évi fordulójához. A
felsőoktatási intézményben tanuló rászoruló diákok támogatására 4 millió
forint előirányzatot különít
el a város a 2017. évi költségvetési
rendeletében,
amivel több tucatnyi helyi
fiatal felsőfokú tanulmányait segíti.
A Bursa Hungarica többszintű
támogatási rendszer pénzügyi fedezetét a megyei és a
települési
önkormányzatok
által önként vállalt támogatás mellett – azzal megegyező mértékben – az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
adja. Az ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozást az Oktatási
Minisztérium 2001 óta teszi
lehetővé az önkormányzatok
számára. Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata az indulás évétől kezdve bekapcsolódott ebbe a támogatási
rendszerbe egészen 2010-ig.
Ezt követően a képviselő-testületi döntés szerint, az intézkedési terv megszorításai
miatt nem vett részt a félegyházi önkormányzat a pályázaton. A 2016. évi fordulóban
a célra szánt 4 millió forint
költségvetési
keretösszeg
összesen 73 felsőoktatásban
részt vevő, szociálisan rászoruló kiskunfélegyházi fiatal
továbbtanulását segítette.
A pályázat benyújtására november 8-áig van lehetőség.
Az aktuális pályázati kiírás és
a kapcsolódó dokumentumok
a www.emet.gov.hu oldalról
tölthetők le.

Harmadik alkalommal rendezték
meg a mezgés pikniket szeptember
24-én. A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző tangazdaságába idén is sokan kilátogattak.
Volt, akit az állatsimogató érdekelt,
mások az iskola tanüzemeinek termékeiből válogattak, de akadtak
sokan, akik a munkagép-bemutatón a Lamborghini traktorok teljesítményét próbálgatták. A lovas
pályán pedig a megyei díjlovaglás
versenyét élvezhette a közönség.
Rózsa Pál igazgató elmondta, hogy a nagy érdeklődésre
való tekintettel minden évben
igyekeznek többet nyújtani a lovas-gasztro családi napra kilátogatóknak. Amellett, hogy bemutatják a tangazdaságot, az itt
nevelt állatokat, kóstolót nyújtnak
húsüzemük, kertészetük és zöldségfeldolgozó üzemük termékei-
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Piknik a Mezgében
ből is. Idén is kelendőek voltak a
mangalica termékek, a kolbász, a
májas és a disznósajt egyaránt.
De sokan kóstolták a tanüzemben
készült sárgarépa, sütőtökös és

citromfüves ízesítésű alma ivólevet is. Mindezek alapanyagait a
tanulók állították elő, és a feldolgozás is az ő kezük munkájának
köszönhető.

Ovis kalandok
Családi délután
a Bercsényi utcai óvodában
Az óvoda és a család kapcsolatát
hivatott erősíteni a Bercsényi utcai
óvoda családi délutánja, amit minden évben megrendeznek az intézményben. Szombatiné Horváth
Tünde tagintézmény-vezető elmondása szerint sokat köszönhetnek a
szülők-nyújtotta folyamatos támogatásnak. Ez teszi lehetővé, hogy
egyre szebb, biztonságosabb és játékban gazdagabb környezetet nyújthatnak a kicsiknek. Szülők és gyerekek ezúttal is egy eseménydús közös
délutánnal lettek gazdagabbak.

Szent Mihály-napi vásár
a Dózsa oviban
Ha elérkezik Szent Mihály – napja,
akkor a Dózsa Óvodában vásárt
tartanak. Az óvoda melletti utcában és az udvaron idén is nagy
sokadalom támadt szeptember
30-án. Nemezelés, mézeskalács
díszítés, bábozás, arcfestés, népi

játékok és állatsimogató várta a
gyerekeket és szüleiket. A bevételt
az óvoda udvari játékainak korszerűsítésére fordítják.

Szeretik a madarakat
– A mai délelőtt minden az általunk szeretett, védett madárkáról szól – mondta Timafalvi
Lászlóné óvodavezető a Kossuthvárosi Óvoda madárbarát napjának megnyitóján. És így is volt.
A gyerekek kedves műsort adtak,
amelybe szüleiket is bevonták,
majd a kézműves foglalkozásokon
baglyokat, fecskéket és gólyákat
formáztak különféle alapanyagokból. A szorgoskodás és játék
közepette a szülők és óvónők sok
finomsággal kényeztették őket. Az
óvoda vezetője elmondta, hogy a
rendezvény bevételét a Gondoskodás Alapítvány kapja meg, amit
az önkormányzat által nemrégiben kialakított szép terasz színes,
napvitorlás fedésére fordítanak.
A madárbarát nap vendége volt

dr. Kiss Ákos Csaba, a körzet
önkormányzati képviselője is, aki
örömhírrel is szolgált a szülőknek
és gyerekeknek. Bejelentette, hogy
az önkormányzat döntése alapján
jövőre új aszfaltburkolatot kap az
óvodához vezető Dessewffy utca.
Az óvoda melletti játszóteret is
felújítják, és ehhez a szülők ötleteit, segítségét is kérte.

Százszorszép
szüreti mulatság
Szüreti mulatsággal kezdték a
napot a Százszorszép óvoda apróságai szeptember 29-én. Szent
Mihály napján őszi díszek fogadták a gyerekeket és szüleiket az
óvodában. Az ovisok népi játékkal,
zenével, tánccal és mondókákkal
idézték a szüret hangulatát, majd
fergeteges táncházzal ünnepelték
a termények betakarításának időszakát. A programból most sem
hiányzott a szőlőprés, amellyel
finom mustot készítettek, majd
jóízűen el is fogyasztották.
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Élménydús napok a Platánban Családi nap a Dózsában

Szeptember 23-án délután csupa móka és kacagás volt a Dózsa iskola udvara. Ekkor rendezték meg a felső tagozat családi
napját. A megnyitó után a gyerekek sorversenyen vettek részt,
játékos feladatok megoldásával bizonyították ügyességüket és
rátermettségüket. Amíg ők versenyeztek, a szülők ínycsiklandó
paprikáskrumplit készítettek. Az erőpróba, a sok szaladgálás
után jólesett a meleg étel. A szülők és a gyerekek egyaránt jól
érezték magukat a vidám hangulatú családi délutánon, ami jó
lehetőség volt a kötetlen eszmecserére, egymás jobb megismerésére is.

Harmincadik alkalommal emlékeztek meg gróf Széchenyi István
születéséről, és tartottak tartalmas,
szép programokat a Platán iskolában szeptember 21-én. Ezen a napon került sor a „Csibeavatóra” is,
ahol vidám, játékos feladatokkal birkóztak az első osztályosok, és váltak
véglegesen platános diákokká.
A Világomban minden rendben

van című gyerekalbumából adott
fergeteges hangulatú koncertet
a platános diákoknak a Boldogságprogram hazai elindítójaként
ismert Bagdi Bella. Az iskolában
nagy gondot fordítanak arra, hogy
a pozitív pszichológia eredményeire építve fejlesszék a diákok a boldogságra való képességét, pozitív
személyiségfejlődésük érdekében.

Kutatók
éjszakája

Tehetséggondozás a Közgében
Rangos elismerésben részesült Budapesten három félegyházi iskola: a Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági
Szakgimnáziuma, a Kossuth Lajos Szakképző Iskola, továbbá
a Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egyaránt megkapta a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által
odaítélt Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítést.
Az eredmény kapcsán dr. Bánki
Horváth Mihály gyakorlati oktatásvezető elmondta: természetesen
büszkék az elért eredményre, de a
Közgében azt vallják, hogy minden
diákban ott rejlik a tehetség.
– Régi igazság, mindenki anynyit bír, amennyivel terhelik – ha

jól terhelik. Az iskola feladata az
ehhez szükséges szakmai tudás,
pedagógiai érzék, tanári és emberi felelősség nyújtása. Beleértve
a következetességet, az egyenlő bánásmódot, a törődést és a
szeretetet. Ez a mi munkánk, így
formálódhat sok száz diák ösz-

szetartó, saját értékeire és kötelezettségeire büszke, eredményes
közösséggé. Ezt tesszük, erre
törekszünk – ez a mi táblánk. A
többi már varázslat. Jöjjenek el
hozzánk, vegyenek részt október
26-án és november 29-én nyílt
napjainkon, legyenek vendégeink
október 28-án az első közgés nyitott éjszakán; tapasztalják meg
diákjaink kreativitását, vidámságát, életrevalóságát – legyenek
Önök is részei közösségünknek
– invitálja az érdeklődőket a gyakorlati oktatásvezető.

Szeptember 30-án délután teljesen megtelt Móra a gimnázium első emeletének minden
tanterme. Az intézményben
működő Természettudományos
Laboratórium első alkalommal
csatlakozott az országos szervezésű Kutatók Éjszakája programhoz.
A kémia előadóban a gimnázium
tanulói híres tudósokként mesélték
el élettörténetük apróbb titkait, a
fizika szakos pedagógusok elektromossággal és szárazjéggel végeztek kísérleteket, és rendkívül nagy
érdeklődés övezte a Lego-robotok
programozását is. A laboratórium
a kísérletező kedvű felnőtteket,
családokat, fiatalokat fogadta. Egy
tanterem logikai játékokkal – és a
játékok szerelmeseivel – telt meg.
Itt kaptak helyet a 3D nyomtatóval
készült térbeli puzzle játékok is.
A 100 éves fizikaszertár patinás
taneszközeit is leporolták, beüzemelték. A folyosón pedig a legkisebbek nagy örömére a folyékony
szén-dioxiddal végzett kísérleteket
ismételték meg. A teltházas előadások, a mintegy 300 látogató, a
sok fiatal, a kisgyerekes családok
érdeklődése bizonyítja, hogy a
félegyháziak is nyitottak a természettudományok iránt.

STAFÉTA
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Rovatunkban
félegyháziak
kérdeznek
félegyháziaktól.
Kovács Gyula órás kérdését –
miszerint hogyan befolyásolják
életét, festészetét gyermekkori élményei – Rádi András festőművésznek tolmácsoltuk.
A félegyházi alkotó szobrásznak
készült, kirakatrendező lett. Az alkotás öröme és egy asszony iránti
mély szerelme kísérte végig az életét, amit a festészet foglalt keretbe. Kedvenc témája az alföldi táj.
Szenvedélye a szépség keresése és
megörökítése.
– Tanyán születtem, a Csólyosi
úti belső iskolába jártam, osztatlan osztályba. Ott tanított későbbi
apósom is. Hatodikos voltam, későbbi feleségem pedig negyedikes,
amikor az emlékkönyvem utolsó
lapjára azt írta: ide csak annak
szabad írni, aki a Bandit legjobban
szereti. Nem csoda, hogy amikor
gimnazista koromban elérkezettnek láttam az időt az udvarlásra,
ő jutott eszembe. Nem is volt más
asszony az életemben. Három éve
veszítettem el – kezdi a múltidézést Rádi András.
– Mindenki dicsérte a rajzaimat, persze, hogy egyre szívesebben fogtam ceruzát, ecsetet. Már
általános iskolában is minden
kiállításon szerepeltek a munkáim. Dicséretből és sikerélményből
építkeztem, legfőbb ihletőm pedig
a természet közelsége volt. Érdeklődő, nyitott családban nőttem fel,
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Aki Lenint is megfestette

szüleim hagyták, hogy kövessem
az alkotóvágy diktálta utat. Édesapámtól rengeteget tanultam, akinek parasztember létére a háború
előtt már detektoros rádiója volt,
és szinte mindenhez értett. Lovakat patkolt, mi meg ott játszottunk
körülötte a testvéreimmel: öten
fiúk. Édesanyám minden pünkösdkor hófehérre meszelte a falat, kicsi kék lábazattal. Egy alkalommal
előhagyta a festéket, mire észbekapott, én korongecsettel kékre
javítottam a gondos munkát. Ez
volt talán az első találkozásom a
festéssel.
A gimnáziumban közepes tanuló
voltam, de Horváth Sanyi bácsi,
a rajztanárom sokat foglalkozott
velem. Minden nap ott voltam a
szakkörében. Ő mondta: a Te vé-

nádban szobrász vér folyik! És
igaza volt. Bár szobrász nem lett
belőlem, ma is megsimogatok minden szobrot. Későbbi apósom is a
továbbtanulásra inspirált. Ki tudja
hány Rákosi, Sztálin és Lenin
portrét festettem abban az időben,
az egyik Lenin kép most is itt van
a műteremben, a rendszerváltás
után adták vissza, amikor végleg
lekerült az iroda faláról. Sok csínytevés is összekötődött a rajztudásommal. Miután végeztem a Móra
gimiben, nem jutottam be a képzőművészetire, így katona lettem
Zalaegerszegen. A honvédségnél is
kamatoztatni tudtam a képességeimet: képzőművészeti szakkört vezettem, festettem, és két hősi halott mellszobrát is megformáztam.
Erről igazolást is kaptam 1959-

ben, ami besegíthetett volna a
főiskolára. Végül mégsem mentem
Budapestre, Félegyházán tartott
a szerelem. Az Állami Áruházban
helyezkedtem el grafikus-kirakatrendezőként.
Szobrász nem lettem, de a festés mindig az életem része maradt.
Kedvenc témám az alföldi tanyavilág. Minden nap bejövök a műterembe mintha dolgozni mennék, és
vászonra vetem azt, ami éppen foglalkoztat, vagy ami a belső látásomból képpé formálódik. Minden munkám egy történet, az életem egy
epizódja. Valaki egyszer azt mondta: én nem lefestem a tájat, hanem
megfestem. Azt hiszem, igaza volt.
Nem leltár szerint dolgozom, hanem nyitott szemmel és nyitott
szívvel, rácsodálkozva a világra.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy erre
még mindig képes vagyok. Most
is, amikor reggelente végigjövök a
Kossuth utcán, úgy fedezem fel a
varázslatos őszi reggel színeit és
fényeit, mintha sosem láttam volna
még. Egész életemben a szépséget
kerestem, és boldoggá tesz, hogy
képes vagyok meglátni.
Rádi András Kiss Lászlónak
adja át a stafétát, akit a már-már
feledésbe merült címfestő szakma
kulisszatitkairól kérdezünk.

Tóth Timea

1956 egy félegyházi Tanulni sosem késő
ember életében
A 2016-os esztendőt a Magyar
Kormány az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulójára emlékezve emlékévvé nyilvánította. Ezért országszerte, így
Kiskunfélegyházán is méltó programsorozatokkal és előadásokkal
tisztelegnek a felkelés hősei előtt.
Ünnepi rendezvényeket, kezdeményezéseket indítanak. Az egyik
ilyen előadásra szeptember 29én, csütörtökön a Petőfi Sándor
Városi Könyvtárban került sor.
Dr. Pallagi Mária az Egy igaz
ember – Apám, Pallagi Sándor
emlékére című előadására zsúfolásig megtelt a könyvtár rendezvényterme.
A szívhez szóló előadáson dr.
Pallagi Mária az 1956-os eseményeket édesapja szemszögéből
idézte fel úgy, ahogyan azt az
apukája látta és elmesélte neki.

A kiskunfélegyházi fiatal férfi
1956-ban Miskolcon tanult az
egyetemen, és éppen a diákévei kellős közepén robbant ki a
forradalom. Ezzel kapcsolatos
élményeiről, visszaemlékezéseiről lányának is beszámolt, így
jöhetett létre dr. Pallagi Mária
előadása. Pallagi Sándor tanulmányait akkor sajnos nem folytathatta tovább, de kitartását
bizonyíja, hogy később mégis
megszerezte egyetemi diplomáját.
Pallagi Sándor az élet iskolájában is jól szerepelt, mert amikor
a hazájáról volt szó, félretette
saját kívánságait és elképzeléseit további életéről és a hazaszeretet választotta. Ezért méltán lehet büszke rá nem csak a
lánya, hanem Kiskunfélegyháza
lakossága is.

Újra kezdetét vette a számítógép-felhasználói képzés kezdő és haladó
szinten szeptemberben a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. Olyan felnőttek és nyugdíjasok jelentkezését várták, akik meg szeretnék ismerni a
számítógép és internet használatának alapjait. Bővebb felvilágosítás kérhető a képzések időpontjairól és feltételeiről a könyvtárban személyesen
vagy a 76/461-429/21-es melléken.
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Még csak 22 éves, de évek
óta jelentős eredményeket ér
el atlétikában Csontos Piroska. Sportpályafutása megkoronázásaként a 2016-os riói
paralimpián két számban, 400
méteres síkfutásban és távolugrásban indult el T-20-as,
illetve F20-as kategóriában.
A paralimpiai részvételt többéves felkészülés előzte meg,
edzője Kornokovics Györgyi
6 éve tréningezi Csontos Piroskát, a kemény edzések
eredményeképpen Piró egyéni
legjobbját nyújtva, legjobb magyarként 59.41 másodperces
idővel hatodik lett 400 méteren, távolugrásban 4 és fél méterrel a 8. helyet szerezte meg.
Csontos Piroskát nevelőedzője,
Papp Elemér 6 évvel ezelőtt vitte
el a félegyházi Jogging Plus Egyesülethez, ahol az egyesület elnökét,
Németh Lászlót kérte fel Piroska
tréningezéséhez. Piroska tehetsége
fiatal kora ellenére hamar kitűnt,
kezdetben heti két edzéssel készült,
manapság napi három tréning előzi
meg versenyeit. Felkészítője Kornokovics Györgyi szigorú edzésterveket, átlagban heti hat tréninget írt elő számára. Siker kemény
munkával érhető el atlétikában, az
alapozó időszak 3-4 hónapig is eltart, amit további 4-8 hét intenzív
edzésterv vált fel a versenyek előtt.
A paralimpiát megelőzően Piroska
5 hetes edzőtárborban vett részt,
napi háromszor-négyszer tréningezett – mondta el edzője, Kornokovics Györgyi.
– Annak idején nem gondoltuk,

Újabb mérföldkőhöz érkezett
Köszönet
a város
nevében
Csányi József polgármester, Balla László alpolgármester és Bense Zoltán
képviselők virágcsokorral
és ajándékkal köszöntötték
a város nevében Csontos
Piroskát és edzőit, Kornokovics Györgyit és Németh Lászlót Rióból való
hazaérkezésük után.
hogy ennyire eredményes lesz Piroska, szeretett sportolni, de csupán országos versenyeket céloztunk
meg. A parasportolók részére kevés
tornát szerveznek, nem hittük, hogy
válogatott szintig és nemzetközi
versenyekre is eljuthat. Első komolyabb megmérettetései közé tartozott a 2014-es hollandiai EB, akkor
került be a magyar válogatottba.
Ezt követően több nemzetközi versenyen részt vett, amelyeken jó
eredményeket ért el.
– Innen az út a riói paralimpiára vezetett, sokan követték az
eseményeket.

– Rengeteg pozitív visszajelzést
kaptunk, gratuláltak Piroskának.
Májusban tudtuk meg, hogy részt
vehet a paralimpián, ami után heti
több alkalommal az albertirsai futópályán készült déli melegben, hiszen
Rióban is hőségre lehetett számítani. Brazíliában 35-37 fok általánosnak számított és a magas páratartalom is megviselte a szervezetet.
– Népes magyar csapat jutott
ki Rióba, Piroska először ismerhette meg a paralimpia hangulatát.
– Az olimpiai falu egy modernkori
lakótelephez hasonlít. A magyarok

Már a következő paralimpiára készül
A kiskunfélegyházi Lőrincz
Krisztina a Csepeli Evezős
Klub színeiben indulva a 11.
helyet szerezte meg az egypár
evezősök versenyében a riói
paralimpián. Krisztina a Móra
Ferenc Gimnáziumban érettségizett, majd a Juhász Gyula
Tanárképző Főiskolán szerzett
matematika, fizika és francia
szakon diplomát. Ezt követően
a Pázmány Péter Egyetemen
tanult olasz nyelvet.
2005-ös autóbalesete után kerekesszékbe kényszerült, de hivatását és a sportok iránti elkötelezettségét ezután sem adta fel.
Kitartásának köszönhetően kijutott a riói paralimpiára, ahol kiváló
teljesítménnyel az erős középmezőnyben tudott végezni. Krisztina
gyakran hazalátogat Petőfiszállás-
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ra édesanyjához, illetve félegyházi
rokonaihoz. Mint mondta, számára
nagyon fontos ez a kapcsolat, mert
minden találkozás újabb erőt ad
számára a sporthoz, a munkájához.
Az evezős olimpikont legutóbbi hazalátogatásakor riói élményeiről is
beszámolt lapunknak.
– Ez volt az első olimpiám, így
nincs tapasztalatom a korábbiakról, de ez csodálatos volt. Gyönyö-

rű helyen voltunk. Az evezős pálya
messze volt az olimpiai falutól, de
annál szebb környezetben. Szállásunk sem volt olyan rossz, mint
amilyenre felkészítettek bennünket. A víz minőségével kapcsolatban is sok rosszat hallottunk megérkezésünk előtt, de szerencsére
kellemes csalódás ért bennünket.
A szervezők mindent megtettek a
versenyek professzionális lebonyolításáért. Amit hiányoltunk, hogy
az előzetes ígéretek szerint közvetítik az előfutamokat és a döntőket
is. Ez nem történt meg, mert a brazilok szűkre szabták a paralimpia
költségvetését, a magyar stábok
pedig nem tudtak jelen lenni minden helyszínen.
– A versenyzés mellett volt
lehetőség Riót is megismerni?
– Szerencsére igen. Az edzések

tömbjében magyar iroda működött, ahol folyamatosan követték az
eredményeket. Kétnaponta közös
összejöveteleken számoltak be a
helyezésekről. A 400 méteres futás
selejtezője nagyon erősnek tűnt,
gyakorlatilag VB döntős mezőnybe
került Piró. Az első három hely és a
további legjobb két idő automatikusan döntőt ért. Sikerült teljesítenie,
külön öröm, hogy három magyar is
részt vett a fináléban. Ezen a távon
nem lehet taktikázni, csupán arra
kellett ügyelni, hogy a végére is maradjon erő. Az egyes pályát kapta
meg a döntőben, ami annyiból volt
szerencsés, hogy minden futót jól
láthatott. Több mint 1 másodpercet
javítva egyéni legjobbján hatodik
lett a távon legjobb magyarként.
Nagyon örültünk, de nem sok idő jutott a pihenésre, két nappal később
a távolugrás döntője várt Piróra.
Ez a technikai szám nem sikerült a
legjobban, itt fontos a nyugodtság.
Négy és fél méterrel nyolcadik lett,
de összességében elégedettek lehettünk a paralimpiával.
– Az első paralimpiai még
csak a kezdet, további két részvétel benne van Csontos Piroskában.
– 400 méteren a maximumot
teljesítette Piroska, távolugrásban
tovább javíthat. Riválisai 30 év felettiek, Piroska mindössze 3-4 éve
készül komolyabban, versenyszerűen. Tovább fejlődhet, legközelebb
2017 tavaszán a fedett pályás EB-n
mutathatja meg, hogy mire képes.
után mindig beiktattunk egy kis városnézést, a legfontosabb nevezetességeket meglátogattuk. Fontos
volt ez azért is, mert ahhoz, hogy
az ember a legjobbat tudja kihozni
magából, lelkileg is rendben kell
lenni. Ebben sokat segített egy kis
turistáskodás.
– Mennyi munka van az eredménynek mögött?
– Minden másnap 3-4 óra edzésem van. Másfél óra súlyzózás,
utána ugyanennyi a vízen, majd regeneráló gyakorlatok következnek.
– Máris kezdődik a következő
olimpiára való felkészülés?
– Ezt tervezzük Karácsonyi
Zsolt edzőmmel. Tudni kell, hogy
az élmezőnyben végzettek zöme
már több mint hat éve evez, sokan
több olimpián is részt vettek. Én
még csak két éve kezdtem el az
edzést, de folytatom, és nagyon
boldog leszek, ha a következő világversenyen az erős középmezőnybe juthatok.
H. S.
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Hibátlan menetelés

A vártnál nehezebb találkozón szerezte meg a győzelmet hazai pályán a P&P Kiskunfélegyházi HTK
az NB II-es kézilabda bajnokság
3. fordulójában. Az esélyesebb
félegyháziak szoros első félidőt

követően a második játékrészben
döntötték el a mérkőzést. Támadásban feljavulva magabiztos, 3221-es győzelmet arattak a Kondorosi KK felett a Kész Arénában. A
bajnokságot három sikerrel holt-
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NÉGY GÓLT
vágott a KHTK

versenyben vezetik a Kunszentmárton KSK-val.
NB II férfi felnőtt Dél-kelet 3.
ford. 10.02.
Kiskunfélegyházi HTK – Kondorosi KK (11-9) 32-21

Meggyőző fölénnyel 4-1-re győzött Jánoshalmán a Kiskunfélegyházi HTK labdarúgó csapata
a megyei I. osztályú bajnokság
8. fordulójában. A papírformát
igazolva a félegyháziak jutottak
előnyhöz, a 70. percben már
néggyel vezettek. A hazaiak
erejéből csupán a szépítésre futotta. A félegyháziak 13 ponttal
a 6. helyen állnak a tabellán, a
bajnokságot a hibátlan mérleggel rendelkező Kecskeméti LC
vezeti 21 ponttal, megelőzvén
a 19 pontos Tiszakécske VSE-t.
Bács-Kiskun Megyei I. 8.
ford. 10.02. Jánoshalmi FC –
Kiskunfélegyházi HTK (0-1)
1-4. Gólszerzők: 88. p. Kisa
Péter, ill. 19. p. Medgyesi
László, 47. p. Katona Balázs,
61. p. Medgyesi László, 70. p.
Palásti Sándor

Három érem az országos magyaron A sportolás

kifizetődő is lehet

Kiválóan teljesítettek a Serdülő Országos
Magyar Bajnokságon a Kiskunfélegyházi HTK
Ökölvívó Szakosztályának bokszolói. A kaposvári korosztályos bajnokin 47 szakosztály
155 versenyzője ragadott kesztyűt. A legfényesebb érmet Lőrincz Róbert érte el, 38
és fél kilogrammban magyar bajnok lett a 14
fős mezőnyben. 52 kilogrammban Provics
Gergő 12 induló között harmadik lett, míg
Rácz Alex a 68 kilogrammos súlycsoportban
ugyancsak bronzérmet szerzett a 13 fős mezőnyben. Mihály János szakosztályvezető
tanítványai legközelebb az októberi Junior
Magyar Bajnokságon lépnek ringbe.

Sportszereket és játékokat nyertek
azok az óvodák, iskolák és közösségek, amelyek csatlakoztak idén
Kiskunfélegyházán a Kihívás Napjához. A Challenge Day versenyében a 6. helyen végzett Félegyháza.
A legaktívabb közösségeknek Balla László alpolgármester és Papp
Viktória, ifjúsági-, és kulturális referens adta át az elnyert sporteszközöket és játékokat szeptember
21-én, a városházán.

Bronzérmet szereztek az U12-es kosarasok
Négycsapatos nemzetközi kosárlabda tornának adott otthont szeptember végén a Constantinum Sportcentrum, ahol a Félegyházi
Térségi Sportiskola mellett a Kecskeméti Kosárlabda Akadémia és két szerb (KK Backa Topola, KK Somborska Akademija) korosztályos
csapat vett részt. A félegyháziak mindkét szerb
együttes ellen pályára léptek. Az elődöntőben
a KK Somborska Akademija ellen vereséget
szenvedtek, míg a bronzmérkőzést 63-48-ra
megnyerték a KK Backa Topola ellen. A tornán
a Kecskeméti Kosárlabda Akadémia győzött.
KK Somborska Akademija (szerb) – FTSI
108:58
FTSI- KK Backa Topola (szerb) 63: 48
Végeredmény:

1. Kecskeméti Kosárlabda Akadémia
2. KK Somborska Akademija ( Szerbia )

3. Félegyházi Térségi Sportiskola
4. KK Backa Topola ( Szerbia )
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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1888-ban Schuster Constantin váci püspök 40 ezer aranykoronáról szóló alapítványt tett egy Félegyházán létesítendő
zárda és leánynevelő-intézet céljára. Ezzel egyidőben levélben kereste meg az általa, még kalocsai működése idejéről jól
ismert tanító szerzetestársulatot, a Miaszszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővéreket, aziránt tudakozódva, hogy
két-három éven belül módjában áll-e a
társulatnak a váci egyházmegye területén
(többek között Kiskunfélegyházán) alapítandó iskolákat átvenni.
A generális főnöknő ekkor, legnagyobb sajnálatára nem tudta teljesíteni a felkérést, mert
figyelembe kellett vennie az akkori szerzetes
tanerők viszonylag csekély létszámát és azt,
hogy a kalocsai egyházmegye több településén
is mutatkozott igény iskolaalapításra. Kiskunfélegyháza városa így egy másik tanítással foglalkozó apácatársulattal, az angolkisasszonyokkal
kezdett tárgyalásokat.
A váci püspök kegyes adományával megkezdett lányiskola-alapítási ügy azonban különböző
okok miatt halasztást szenvedett, így szükségessé vált egy ideiglenes polgári lányiskola felállítása. Az itt működő okleveles tanárnők állásának
garantálása céljából az illetékes minisztérium
arra kötelezte a várost, hogy a majdan Félegyhá-

CONSTANTINUM

Miért a Kalocsai Iskolanővérek?
zán megnyíló, szerzetesnők által vezetett polgári
lányiskolában biztosítsa a tanárnők továbbfoglalkoztatását. Ez a kitétel azonban megnehezítette az angolkisasszonyokkal való tárgyalást.
Mikor 1903-ban az angolkisasszonyok főnöknője
elutazott a városba, hogy a létesítendő, apácák
által vezetett lányiskoláról konkrétan tárgyaljon
az elöljárósággal, elzárkózott annak lehetősége
elől, hogy a községi polgári lányiskola addigi vezetőjét annak igazgatónői címével és rangjával
együtt átvegye a szerzetesrend által vezetett
iskolába. Mivel a városnak nem állt módjában
ezen a kitételen változtatni, így nem folytatódtak
tovább a tárgyalások. Újból felvették azonban

Megújul az emlékház udvara
Felújítják a Petőfi
Emlékház
udvarát, a kapubejárótól
a
kiállítóterek bejáratáig. Az udvar térburkolatot
kap, és a bejáratoknál felhajtókat is építenek,
hogy a mozgáskorlátozottak is
akadálymentesen látogathassák a tárlatokat,
rendezvényeket. A munkálatok
szeptember 19-én kezdődtek, és
várhatóan október közepén fejeződnek be. A beruházáshoz az
önkormányzat biztosítja a fede-

2016. október 7.

zetet. A támogatásnak köszönhetően a Petőfi Emlékházat és a
Móra Ferenc Emlékházat is riasztóberendezéssel tudják felszerelni – mondta el Mészáros Márta,
a Kiskun Múzeum igazgatója.

a kapcsolatot a Kalocsai Iskolanővérekkel, akik
nyitottan álltak a kérdéshez, csupán egy kis időhaladékot kértek, mivel előbb a kalocsai egyházmegye területén épülő, és a társulat által már
korábban elvállalt zárdaiskolák számára kellett
tanítónőket biztosítaniuk. Végül 1908-ban érkeztek meg a nővérek Félegyházára, ekkor nyílt
meg a Constantinum, mely az iskolanővérek első
olyan fiókháza volt, mely nem a kalocsai egyházmegyében feküdt. A polgári lányiskola pedig
1913-ig megmaradt a korábbi, világi igazgatónő
vezetésében, csupán a felügyeletet bízták az intézeti egység érdekében a szerzetes főnöknőre.
Ónodi Márta

GAZDIKERESŐ

Rovatunkkal az elkóborolt
ebek és gazdájuk egymásra
találását szeretnénk segíteni.
Amennyiben a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap
elteltével szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Herceg: 1 év körüli, drapp
színű, ivartalanított kan kutya.
2. Báró: Kb. 1 éves, drapp színű,
ivartalanított kan kutya.
3. Fifi: 1 év körüli kistestű fekete szuka kutyus.
4. Tündér: Kb. 2 éves komondor
jellegű szuka kutya.
A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további képek, 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. Örökbefogadási idő: Mindennap (hétfő–vasárnap) 13:00-15:00-ig
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Hirdetés

A LEGJOBB „ISKOLAI” GÉPEK
CSAK NEKED!

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

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Besze Kornél (anyja neve:
Nagy Timea), Gál Jázmin Noémi (Szimandl
Noémi), Bónus Ádám (Tóth Ilona Krisztina), Mészáros Mirkó (Lövey Irén), Juhász
Levente (Besze Anikó), Süveges Zsolt (Nánási Szilvia), Tipold Lili (Tóth Mónika), Gríz
Zalán (Varga Beáta Gyöngyi), Tantucz Nolen
(Pántlika Brigitta)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Turcsányi Csilla
Katalin – Móczár Ferenc Csaba, Sinkó Ildikó –

Luchmann Gábor, Lajos Erika Mária – Besze
László, Makai Dorina Mária – Csertő Zsolt,
Tóth Tünde – Dobák Gábor, Csányi Nikolett –
Vörös Kornél, Terjék Annamária – Gyovai Norbert, Dr. Kovács Katalin Franciska – Dr. Szabó
Gergely, Zerkula Erzsébet – Csáki János
MEGHALTAK: Molnár István Dániel, Seres
József, Dora Mihályné Gárgyán Irén, Kis Ferenc – Kiskunfélegyháza, Balla István Mihályné Sánta Erzsébet, Juhász Pál, Simon Balázs,
Papp Lászlóné Tarjányi Margit – Kecskemét,
Németh Józsefné Csörgő Erzsébet – Szank,
Falusi Lászlóné Rokolya Mária – Bugac

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

