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Aranyérmes lett a félegyházi cukorszobrász

A világ legjobbjai között állt versenybe Kovács János Németor-
szágban, a Nemzetközi Gasztronómiai Kiállítás és Versenyen, 
ahol több mint 40 országból 2500 versenyző mérte össze tudását 
csapatban és egyéniben. Az október 22-e és 25-e közötti erfurti 
bajnokságon 800 egyéni induló közül az úgynevezett D2 artiszti-
ka kategóriában egy arany- és egy ezüstéremmel díjazott cukor-
szobrot készített el a félegyházi mestercukrász.

Kovács János nem sokkal a kiírt 
jelentkezési határidő előtt dön-
tötte el, hogy indul a versenyen, 
így a szobrokat nem is volt ideje 
többször elkészíteni. A két alkotást 
részben előre elkészítve, részben 
a verseny helyszínén összeállítva, 
két hét alatt sikerült végleges for-
mába önteni. Északi-sark címet 

viselő szobra, amely egy téli ha-
tású, jégcsapokkal, kristályokkal 
pazarul díszített, rozmárokat és 
pingvineket magában foglaló szo-
bor, az első helyezést érdemelte 
ki a nívós versenyen. Ezüstérmes 
alkotása színében és részletei-
ben is dzsungel témájú, melynek 
fő motívuma egy krokodil, bam-

buszokkal, virágokkal díszítve.
A szállítást nehezen tűrő szobrok 
sajnos csak darabokban kerültek 
haza a műhelybe, de a nagy gond-
dal elkészített, részletgazdag alko-
tások így is bámulatba ejtő ügyes-
ségről tanúskodnak.

A karamellel ragyogóan bánó 
cukrászt kollégái segítették az elő-
készületekben, és a versenyen is. 
A több hazai és nemzetközi ver-
senyt is megjárt szakembernek a 
megmérettetésen túl tapasztalat-
szerzést is hoz a részvétel, hiszen 
– mint mondta – a megrendelők 
már konkrét, és extrém kérésekkel, 
tervekkel jönnek. K.G.
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Több parkoló lehet a piac környékén
Balla László alpolgármester és 
Gyenes Attila önkormányzati 
képviselő javaslata alapján ke-
rült a testület elé az a napirendi 
pont, miszerint a magyar állam 
tulajdonában lévő mintegy 1550 
négyzetméter területű, Oskola 
utcai ingatlan ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adását 
kezdeményezné a félegyházi ön-
kormányzat. Amennyiben a kez-
deményezés – a képviselő-tes-
tület októberi ülésén született 
határozata alapján – sikerrel jár, 
jelentős számú parkoló építésé-
re nyílik lehetőség a piac szom-
szédságában. Ez sokat segít a 
jelenlegi parkolási nehézségek 
enyhítésén, és a területen lévő 
épületek egy részében akár tá-
roló, raktározó helyiségeket is 
ki lehetne alakítani.

ÖN KÉRDEZ – A POLGÁRMESTER VÁLASZOL

Mi történik a városházával?
Kíváncsian nézegetik a járókelők a városháza oldalán, a koráb-
bi DM üzlethelyiség alatt tátongó lyukakat. Vajon milyen titkok 
bújnak meg a falak mögötti sötétségben? S most milyen okból 
bontották meg a régmúlt korok építészeti megoldásaiba is bete-
kintést nyújtó falakat? Az ezzel kapcsolatos olvasói kérdéseket 
ezúttal is Csányi József polgármesternek továbbítottuk.

– A szecessziós városháza Fé-
legyháza legjelentősebb országos 
hírű nevezetessége. Magam is 
büszkén vezetem körbe az ide-
érkező vendégeket, és boldogan 
„gyűjtöm be” a gyönyörű épület 
láttán elhangzó elismeréseket, 
legutóbb például a svéd nagy-
követtől. Ez az óriási érték, elő-
deinktől ránk hagyott örökség 

azonban az öröm mellett kötele-
zettséget is ró ránk. 

A városháza történetének van-
nak máig homályos pontjai, így 
például nem tudjuk pontosan, hogy 
mikor, miért és milyen körülmények 
között számolták fel az eredeti fa-
portálokat, amelyek szerves részét 
alkották az épület harmonikus egy-
ségének. Amikor az üzlethelyiség 

megüresedett, elhatároztuk, hogy a 
következő bérlő számára feltételül 
szabjuk az eredeti arculat kialakítá-
sát, azaz a faportálok visszaépíté-
sét. Szerencsére ehhez megtaláltuk 
a megfelelő partnereket. Korabeli 
fotók alapján próbáltuk rekonstru-
álni az egykori állapotot, és elké-
szíttetni a terveket, ami végül több 
tervező koprodukciójában meg is 
történt. Mivel műemlékről van szó, 
természetesen megszereztük az 
illetékes hivatal engedélyét is. A 
szükséges munkálatokat – mintegy 
30 millió forint értékben – a bérlő 
elvégezteti, amit az önkormányzat 
a bérleti díj megállapításakor figye-
lembe vett. 

A kivitelezés során rendkívül 
körültekintően járunk el, minden 
szükséges technológiai követel-
ményt betartunk. A leendő fapor-
tálok olyan súlyos szerkezetek, 
amelyek megtámasztására beton 
áthidalókat kell a föld alá építeni. 
Ehhez fel kellett tárni, hogy hogyan 
is építkeztek elődeink. Ezért van 
most kiásva a leendő portálok alatt 
a városháza alapja.

Ezzel párhuzamosan újraépítjük 
a városháza körül a járdát is. A 
kivitelezés úgy történik meg, hogy 
babakocsival és kerekesszékkel is 
zökkenőmentesen tudjanak közle-
kedni a félegyháziak, hiszen a vá-
ros gyalogosforgalmának jelentős 
része érinti ezt a szakaszt. Az ok-

mányirodától a Kazinczy utca kö-
zepéig terjedő teljes burkolatcsere 
látványban a Kossuth utcán meg-
kezdett folyamathoz illeszkedik 
majd, és mintegy 30 millió forint 
önkormányzati forrásból készül el.

A városházáról minden tekin-
tetben jó gazdaként igyekszik gon-
doskodni az önkormányzat. Ennek 
jegyében – sokévnyi elmaradást 
pótolva – folyamatosan foglalko-
zunk az épület állagmegóvásával, 
felszámoltuk az épületet veszélyez-
tető beázásokat, kicseréltettük a 
csatornarendszert. Vallom, hogy kö-
telességünk ezt az épületet a lehe-
tő legjobb állapotban megőrizni és 
továbbadni a következő generáci-
óknak. Ami pedig a járda felújítását 
illeti, jövőre hasonló nagyságrendű 
összeget szánunk a város más ré-
szein található rossz állapotú járda-
szakaszok felújítására – mondta el 
a polgármester.
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Kiszélesítenék a molnártelepi utat
A molnártelepi összekötő út keskeny, rossz minőségű. Alkalmat-
lanná vált az odatelepült ipari létesítmények teherforgalmának 
kiszolgálására, veszélyes az ott élők gyalogos és kerékpáros 
közlekedésére. Éppen ezért az önkormányzat az út szélesítését, 
felújítását, kerékpársáv létrehozását és a vízelvezető rendszer 
kialakítását tervezi. A félegyházi képviselő-testület legutóbbi ülé-
sén úgy határozott, hogy a Molnártelepi összekötő út közlekedési 
problémáinak megoldása érdekében területrészt vesz át ingyene-
sen önkormányzati tulajdonba a Magyar Állam tulajdonában és a 
Magyar Államvasutak Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlanból. A 
tulajdonátruházással kapcsolatosan felmerülő 20 millió forint ösz-
szeget az önkormányzat a jövő évi költségvetésében különíti el. 

Mint az a városüzemeltetési bi-
zottság ülésén is elhangzott, az 
út jelenlegi műszaki állapota, át-
eresztő képessége nem alkalmas 
a jelentős teher- és személygép-
kocsi, valamint a gyalogos- és 

kerékpáros forgalom lebonyolítá-
sára.

Az alapvető problémát a közút 
szélessége, leromlott állapota, va-
lamint a rendelkezésre álló szel-
vény szélessége okozza, hiszen az 

út jelenlegi adottságok miatt nem 
bővíthető. A szélesítéshez terü-
letre van szükség. Ezért kezdett 
tárgyalásokat az önkormányzat a 
MÁV Zrt-vel, kérve, hogy az út men-
ti területeiből adjon át egy sávot a 
fejlesztések megvalósításához. A 
nagyjából egyéves tárgyalássorozat 
eredményeként a MÁV hajlandósá-
got mutat arra, hogy ingyenes tu-
lajdonba adja az önkormányzatnak 
azt a 10 méter szélességű sávot, 
amely a bővítéshez szükséges. En-
nek köszönhetően megkezdődhet a 
beruházás tervezése.

Bár az önkormányzat ugyan in-
gyenesen kapja tulajdonba a terü-
letet, az útfejlesztéshez szükséges 
közműkiváltások költségét, 20 
millió forintot neki kell állnia. Ezt 
az összeget biztosítja a mostani 
határozat alapján jövő évi költség-
vetésben az önkormányzat.

Csányi József polgármester-
től megtudtuk, hogy az előzetes 
egyeztetések alapján a térség 
vállalkozásai anyagiakkal is hoz-
zájárulnak az áldatlan állapotok 
felszámolásához, hiszen az út ter-
heltsége elsősorban az odairányu-
ló teherforgalomnak köszönhető. 
Amennyiben minden a tervek sze-
rint halad, az építkezés akár már 
2018-ban megkezdődhet.

Visszavonták 
Kapus Krisztián 
bizottsági 
tagságát
Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzat Képviselő-testü-
lete 2016. október 31. nappal 
visszavonta Kapus Krisztián 
képviselő bizottsági tagi megbí-
zását a jogi bizottságból. Erről 
október 27-ei, csütörtöki ülésen 
született határozat.

Az előterjesztés szerint a 
döntést az indokolja, hogy Ka-
pus Krisztián a jogi bizottság 
üléseiről rendszeresen távol 
maradt, azon utoljára 2016. áp-
rilis 26-án vett részt. Előfordult 
olyan eset is – írja az előterjesz-
tés – amikor megjelent ugyan, 
de az ülés megnyitását megelő-
zően elhagyta a termet, aminek 
következtében a bizottság hatá-
rozatképtelenné vált.

A jogi bizottság képviselői 
bizottsági tagjának november 
1-jétől dr. Kiss Ákos Csabát 
választotta meg a testület, mi-
után Dongó József egyéb el-
foglaltságaira hivatkozva nem 
vállalta azt.

Lakossági 
fórumot tart 
Gyenes Attila
Gyenes Attila, a 3. számú 
választókörzet önkormányzati 
képviselője, a gazdasági bizott-
ság elnöke tart lakossági fóru-
mot november 7-én, hétfőn 17 
órakor Kiskunfélegyházán, a 
Dózsa György Általános Iskola 
ebédlőjében. Téma: A körzetet 
érintő fejlesztések, beruházá-
sok, tervek.

Meghívott vendégek: Csányi 
József polgármester, Balla 
László alpolgármester, Juhász 
László, a városüzemelteté-
si osztály vezetője valamint 
Barczikai Gábor, Lénárt Jó-
zsef, Sipos Róbert a vá-
rosüzemeltetési osztály mun-
katársai. 

A lakossági fórumon a kör-
zetben lakó rászorulóknak 
tűzifaigénylés leadására is lesz 
lehetőségük.

Pezseg az ingatlanpiac
Hogyan alakul a kereslet és a kínálat aránya, és ennek tükrében 
milyen tendenciák mutatkoznak az ingatlanok árának alakulásá-
ban Félegyháza térségében? Egyebek mellett erre kértünk vá-
laszt Gubu Zoltán ingatlanértékesítőtől. 

A szakember elmondta: az ingat-
lanpiaci kínálati-keresleti tényezők 
évente változnak. Idén a Családi Ott-
honteremtési Kedvezmény (CSOK), 
az alacsony kamatozási banki hi-
telek, a megtakarításokból adódó 
befektetési célú kereslet megpezs-
dítette az ingatlanpiacot. Ebből adó-
dóan bizonyos típusú ingatlanok, 
elsősorban a belvárosi lakások ára 
határozott emelkedést mutat. 

Gubu Zoltán szerint a fellendü-
lés kicsivel a fővárosban és néhány 
nagyvárosban elindult folyamat 
után jelentkezett Kiskunfélegyhá-
zán, mostanra azonban határo-
zottan érezteti hatását. A növekvő 
vásárlási kedv következményeként 
az építkezések száma megnőtt. A 
lakáskeresletnek köszönhetően 
hamarosan új építésű társasházak 
épülnek, ami viszont megállíthatja 
a használt lakások árának növeke-
dését. 

A vásárlási kedvvel egy időben 
az eladási kedv is megnőtt. Sokan 
a fellendülő ingatlanpiac hatására 
döntöttek meglévő ingatlanuk érté-
kesítéséről. A trendek alapján meg-
figyelhető, hogy az eladók kezdet-
ben sokszor magán úton próbálják 
meg értékesíteni ingatlanjukat, de 

miután szembesülnek ennek ne-
hézségeivel, sokan inkább ingatlan 
irodához fordulnak. Ma már két or-
szágos hálózatú ingatlaniroda közül 
választhatnak a városban.

Az ingatlanértékesítésben jártas 
szakember tapasztalatai azt iga-
zolják, hogy a látszat ellenére há-
zat, lakást, hobbit, termőföldet el-
adni manapság sem könnyű. Sokat 
segít mindenesetre a határozott 
szándék, az eladók kompromisz-
szumkészsége, és a reális ár. 
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Jövőre lesz 500 éve annak 
(1517.október 31.), hogy 
Luther Márton kitűzte a 

wittenbergi vártemplom kapujá-
ra téziseit, a híres 95 pontját. 
Lényegében ezzel a lépéssel 
indult útjára, az a vallási, lelki 
és szellemi megújulás, amelyet 
reformációnak nevezünk

A jeles évforduló alkalmából 
ezen időszakot országosan a re-
formáció éveinek nyilvánították. 
Ehhez a kezdeményezéshez a Kis-
kunfélegyházi Egyesült Protestáns 
Egyház csatlakozni kíván különféle 
rendezvényekkel, ünnepi alkalmak-
kal.

Városunkban – amely valaha 
színkatolikus helység volt – 1907-
ben állítottak templomot a protes-
tánsok, akik azóta is jelen vannak, 
jól megférve az itteni keresztény 
felekezetekkel.

A reformáció emblematikus 
alakjai a történelemkönyvekből 
ismert Luther Márton és Kálvin 
János voltak. Az eredetileg szer-
zetesi közösségben élő Luther 
nem akart szakítást, életének sze-
mélyes konfliktusaiból, vívódásai-
ból keresve a kivezető utat, keres-
ve egy „kegyelmes Istent” jutott el 
az alapokhoz, kanyarodott vissza 
a Szentíráshoz. Az ártatlan tudo-

mányos vitának induló ügy, illetve 
a búcsúcédulákkal való visszaélés 
hatására megfogalmazott 95 pont-
ja lett mégis kiindulása a reformá-
ciónak.

Annak a megújulásnak, amely-
nek a 3 legfontosabb alapelve, hogy 
„egyedül, kegyelemből”, „egyedül 
hit által” és „egyedül Krisztus ál-
tal” lehet csak Istenre rátalálni, 
és üdvösséget nyerni. És csak a 
Szentírásban.

S miután 1529-ben a birodalmi 
gyűlésen a többségben lévő katoli-
kus pártiak nem támogatták a vál-
tozásokat, sokan kivonultak a gyű-
lésről. Tiltakozva – protestálva – a 
döntés ellen. Ezután nevezték őket 
protestánsoknak, akik az augs-
burgi (ágostai) hitvallást fogadták 
el. Ők lettek az ágostai hitvallású 
evangélikusok.

Azonban néhányan még tovább 
mentek a változtatásokban. Az 
új tézisekben Svájc német nyel-
vű kantonainak nagy formátumú 
képviselői jeleskedtek. Elsősor-
ban a francia származású Jean 
Calvin. Magyarosan Kálvin János, 
aki Genfben élt, és akinek érdeme, 
hogy rendszerbe foglalta és védel-

mezte a reformáció 
tanításait. Követői 
lettek – leegyszerű-
sítve – a reformátu-
sok. 

A XVII. századra 
a kálvini reformáció 
iránya sokszínűvé 
vált és talaján többfé-
le nemzeti hitvallás is 
létrejött.

Ez a keresztény 
vallási és szellemi 
európai megújulás 
nagy jelentőséggel 
bírt az irodalom, a 
művészet, a gazda-
sági élet területén. 
Sok kiváló gondolko-
dót, hitét győztesen 
megvívó példaképet 
adott földrészünknek 
és megváltoztatta a 
történelem menetét.

Kiskunfélegyházán 
az evangélikusok és a 
reformátusok arány-
lag csekély száma miatt szervezték 
meg az Egyesült Protestáns Egy-
ház gyülekezetét, amelynek temp-
loma, több mint 100 esztendeje áll 

már a Damjanich utcában, hirdetve 
a híveknek és az arra járóknak Is-
ten szeretetét és békességét.

 R. F.

Rovatunkban félegyháziak kér-
deznek félegyháziaktól. Rádi 
András festőművész kérésére 
a címfestő Kis Lászlót keres-
tük fel, hogy beavassa a Fé-
legyházi Közlöny olvasóit egy 
kihalóban lévő szakma kulisz-
szatitkaiba.

Kis László képzőművésznek ké-
szült – a Petőfi Sándor Általános 
Iskolában Terescsényi Bandi bá-
csi mellett bontogatta szárnyait –, 
de miután nem sikerült művészeti 
szakközépiskolába bejutnia, olyan 
szakmát keresett, ahol hasznosít-
hatja kézügyességét és szépérzé-
két. Így lett Göblyös Simon cím-
festő mellett tanuló. 

– Miután elvégeztem az ipari 
iskolát, Pesten tettem vizsgát. Az 
egész országból heten szereztünk 
címfestő szakmunkás bizonyít-
ványt. A három tanulóév alatt 14 
munkahelyen fordultam meg, töb-
bek között Budapesten, a jó hírű 
Puskás mesternél. Ő hagyományos 
technikával készítette a cégtáblá-
kat még akkor is, amikor mások 
már gyorsabb és olcsóbb megoldá-
sokra váltottak. 

Kis Lászlótól megtudtuk: bár 
akad még néhány igényes, patinás 
hely, amely ma is ragaszkodik a 
hagyományos kézi eljáráshoz, sok 
más mellett a címfestő szakma is 

„áldozatul esett” a számítógépes 
eljárások elterjedésének. 

Akadnak talán még Félegyházán 
akik emlékeznek az egykori Tej-
bisztró, a Sarki Bolt, a Centrum 
Áruház, a Fehér ló, vagy a Három 
Árva nevet viselő étterem tábláira, 
portáljaira, amelyek rendre magu-
kon viselték Kis László keze nyo-
mát. Lúdtollba beágyazott, hajból 
készült slepperét festékbe mártva 
írta tükörírásban a szövegeket, 
festette a szabályos betűket, a 
megrendelő által megálmodott ké-

peket. Ezeket előbb enyvezett pa-
píron megfestették, körbevágták, 
és úgy került az üvegre, ahonnan 
matricaként húzták le. Azt mond-
ja, mint a legtöbb kézügyességet 
igénylő szakma: vagy benne van a 
címfestés az ember kezében, vagy 
nincs. Az övében benne volt. 

A Simi bácsi mellett tanultakat 
később Kecskeméten, az Alföld 
Áruházban betűíróként kamatoz-
tatta a félegyházi címfestő, de a 
vágott betűk lassan ott is átvet-
ték a kreatív kézimunka szerepét. 

Innen a félegyházi tiszti klubba 
került, ahol megismerkedett az új 
„szerelemmel” a fotózással és az 
amatőr filmezéssel. Alapító tag-
ja volt a Wesel Hugó Fotókörnek, 
mellette jött a nyomtatás, a szi-
tázás, és persze a számítógép. In-
nen csalta át dr. Fazekas István 
múzeumigazgató a Kiskun Múze-
umba, ahonnan 28 évvel később 
nyugdíjba ment. Addig azonban 
megszámolatlanul rajzolta a be-
tűket, s még sokáig munka után 
éjszakákon át dolgozott magán-
megrendelései teljesítésén. 1985 
óta ugyanis máig él másodállású 
cím- és reklámfestő vállalkozása. 

Kis László szakmája utolsó kép-
viselőinek egyike. Arra a legbüsz-
kébb, hogy gyermekei – három lá-
nya és fia – nem csak továbbvitték 
az ő művészi ambícióit, de az ő 
egykori vágyait is megvalósították. 
Kis Virág például nemrégiben a 
Békás-kúttal örvendeztette meg a 
félegyháziakat.

Kis László kérésére Molnár 
Attila boncmestert kérdezzük a 
Staféta következő részében, hogy 
miként gondol a hétköznapokban a 
halálra. Tóth Timea

S
TA

FÉ
TA Az utolsó félegyházi címfestő

A reformáció esztendeje
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Képviselők munkában – Szamosi Endre
Szamosi Endre képviselői álma, 
a Kossuth utca egységes, zöld-
felületekkel és közösségi pihe-
nőhelyekkel tarkított megújítá-
sa lépésről lépésre válik valóra. 
A képviselő-testület és a város-
vezetés az elképzelés mellé állt, 
így mára kirajzolódni látszik Fé-
legyháza főutcájának egyszerre 
modern és hagyománytisztelő 
új arculata. Szamosi Endre, a 
körzet önkormányzati képvi-
selője – aki immár negyedik 
ciklusban szolgálja az itt élők 
érdekeit – városszépítő törek-
véseivel szeretné meghálálni a 
választók töretlen bizalmát. 
– Elkötelezett lokálpatriótaként 
mertem nagyot álmodni, de tudtam, 
hogy a koncepció csak következetes 
munkával, több év alatt válhat va-
lóra. Hittem a sikerben már akkor 
is, amikor hozzáláttunk a betorkolló 
járdaszakaszok megújításához, így 
ezek tervezése is a Kossuth utca 
egységes képének alárendelve tör-
tént meg. Az emberek értékelik eze-
ket az eredményeket.  Nemrégiben 
a Kossuth utca 13. számú társas-
ház lakói levélben köszönték meg, 
hogy az előttük lévő utcai részt par-
kosítottuk, a járdát akadálymente-
sítettük. A Kossuth utca ilyenkor 
ősszel különösen sok feladatot ró a 
városra. Páratlan szépsége a száz 
éve telepített platánsornak is kö-
szönhető, amelynek azonban elké-
pesztő mennyiségű lehulló falevelét 
össze kell gyűjteni és el kell szállí-
tani, ami rengeteg időt, energiát és 
pénzt emészt fel a KVI-nél. 

Szamosi Endre képviselői mun-
kájában a gyors megoldásokra 
törekszik. Ezért is tartja jó lehető-
ségnek például a járdafelújítások-
hoz nyújtható önkormányzati támo-
gatást. A családiházas övezetben 
mintegy 10 járdaszakasz újult meg 
ily módon a képviselői keretből, s 
ez a lehetőség jövőre is nyitva áll a 
lakók előtt. 

– A közös-
ségi együtt-
élés írott és 
íratlan szabá-
lyai azonban 
kötelezettsé-
get is rónak 
mindannyi -
unkra. Így 
például – hív-

ja fel a figyelmet a képviselő – ha 
minden ingatlantulajdonos rend-
ben tartaná a ház és az úttest kö-
zötti területet – beleértve az árkot 
is – sok tehertől mentesülne az ön-
kormányzat, és rengeteg bosszú-
ságtól a szomszédok. Ha ugyanis 
valaki ezt elmulasztja, a megre-
kedt víz gyakran komoly károkat 
okoz. Többek között ezt hivatott 
megelőzni az az önkormányzati 
rendelet, amely a korábbi gyakor-
latnál határozottabb fellépést, akár 
pénzbüntetést is kilátásba helyez 
ilyen esetekben. Vonatkozik ez a hó 
eltakarítására és a járdák tisztán-
tartására a lakóházak és üzlet előtt 
egyaránt – emlékeztet a képviselő.

Szamosi Endre körzetében szá-
mos kisebb, de az itt élők minden-
napjait megkönnyítő, életterüket 
megszépítő fejlesztést sikerült az 
utóbbi időszakban is megoldani. 
A Szent István téren felfestették a 
parkolókat és néhány új parkolót 
is sikerült kialakítani. Lefestették 
a Holló Béla utcai trafót és a Szé-
chenyi utcában lévő nagy trafóhá-
zat, a Zrínyi utcán tiszta homok 
került a játszótérre, az Ofotért 
előtti parkba pedig virágkosár.  A 
fák koronájának nyesése folyama-
tos kihívás, a Batthyány és a Holló 
Béla utcában felszámolták a funk-
ciótlan vaskarókat. A Teleki utcá-
ba nem ment be a kukás autó, a 
lakóknak a Batthyány utca sarkáig 
kellett elhordani a kukákat. Sike-
rült erre a problémára is pontot 
tenni, most már itt is a ház elől 
szállítják el a szemetet. A Holló 
Béla utcán a hagyományos gyűj-
tőedényeket konténerrel váltották 
fel és az épület mögé helyezték át, 
ami a korábbinál sokkal kulturál-
tabb megoldás.  

A Batthyány udvar még ez évben 
új aszfaltburkolatot kap, a parkoló-
helyek felfestésétől pedig a parko-
lási nehézségek enyhülését várja a 
képviselő. 

– A Batthyány utcában főleg a 
reggeli és délutáni órákban kiala-
kult közlekedési káosz megoldásá-
ra évek óta keressük a lehetőséget, 
de eddig nem sikerült átütő sikert 
elérni – mondja Szamosi Endre, aki 
szerint megnyugtató megoldást az 
iskola főbejáratának a Holló Béla 
utcába való áthelyezése hozhatna. 

A jövő tervei közé a főutca buk-
kanóinak további átépítése és a 
közvilágítás javítása mellett a Zrí-
nyi utcai játszótér felújítását és 
új játszóelemekkel való bővítését, 
továbbá a Kossuth utcai buszvá-
ró cseréjét sorolja a képviselő. 
Látványos lesz a városháza előtti 
járdaszakasz megújítása és nagy 
reményeket fűz a karácsonyi dísz-
világítás folytatásához a főutcán. 
Hiszen – emlékeztet rá – ami a 
Kossuth utcán történik, az minden 
félegyházit érint. 

Roma köz
meg hallgatás
Közmeghallgatást tart Kiskun-
félegyháza Város Roma Nemze-
tiségi Önkormányzata novem-
ber 30-án, szerdán 9 órakor a 
polgármesteri hivatal I. emeleti 
tárgyalótermében. A közmeg-
hallgatáson az állampolgárok 
és a helyben érdekelt szerveze-
tek képviselői közérdekű kér-
dést és javaslatot tehetnek.

 Buza Flórián, elnök

Lakossági fórumot 
tart Bense Zoltán
Lakossági fórumot tart Bense Zoltán, a 2. 
számú választókörzet önkormányzati kép-
viselője, a városüzemeltetési bizottság el-
nöke november 9-én, szerdán, 17 órakor a 
polgármesteri hivatal tárgyalójában. Meg-
hívott vendég Csányi József polgármester 
és Juhász László, a városüzemeltetési 
osztály vezetője. A fórumon szó esik a fej-
lesztési és beruházási tervekről, az Alsóte-
mető új ravatalozójának terveiről valamint 
a jövő elképzeléseiről. 

Honvédelemért Kitüntető 
Címet kapott Csányi József
A Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatát adományozta 
dr. Simicskó István, Magyarország honvédelmi minisz-
tere Csányi Józsefnek. Az elismerést a nemzeti ünnep 
alkalmából, a társadalmi szervezetek és a nyugállomá-
nyúak egyesületei javaslatára a Honvédelmi Minisztérium 
Társadalmi Véleményező Munkacsoport támogatásával, a 
nyugállományúak szervezetei, valamint a honvédelem ér-
dekében huzamos időn át végzett áldozatos munkája elis-
meréseként kapta Félegyháza polgármestere.

Kossuth utca
egységes felfogásban
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Nem tudni miért, de az Attila utcában korábban megépített csa-
padékelvezető csatornahálózat nem épült meg teljes hosszá-
ban a Halasi úttól a Kossuth utcáig. Egy 210 méteres szakasz 
kimaradt az első és a második köz között. Ennek köszönhetően 
esőzések idején, az úttesten magasan állt a víz, szinte lehe-
tetlenné vált a közlekedés, az ott járó autók a környező házak 
falait is áztatták. Az áldatlan állapotokat az önkormányzat fel-
számolta, összekötötték a két szakaszt. 

– Nagyon sok panasz érkezett az 
itt lakóktól, hogy esőzések idején 
sem kerékpárral, sem egyéb jár-
művel nem lehet biztonságosan 
közlekedni ezen a szakaszon. Ha 
egy autó mégis végighajtott, ak-
kor vízzel terítette a járdát, sőt 
a házak falait is, amelyek emi-
att vizesedtek. Az önkormányzat 
döntésének köszönhetően most 
ezt a problémát feloldottuk. A 
beruházás során 14 lefolyórács, 
8 vízelvezető akna épült mintegy 
15 millió forintból, és a legutóbbi 
esős napokon bebizonyosodott, 
hogy ismét járható az Attila utca. 

Tudjuk azt is, hogy a probléma 
teljes megoldásához az aszfaltfel-
újítás is hozzátartozna, de remé-
lem ez is megvalósulhat belátha-
tó időn belül – mondta el Bense 
Zoltán, a körzet önkormányzati 
képviselője az új csatornaszakasz 
októberi átadásakor.

Aranyát szórja a félegyháziakra
Aranyba öltöztette az ősz az országzászló mellett álló pompás 
páfrányfenyőket. A lenyűgöző látvány sok szépre fogékony félegy-
házi pillantását ejti rabul. Nagy Ágnes városi főkertészt – aki e 
fák telepítésekor is Félegyháza főkertésze volt – arra kértük, hogy 
meséljen a nem csak látványukban különleges növényekről.

A szakembertől 
megtudtuk, hogy 
amikor 2001-ben a 
városházával szem-
közt újra felállítot-
ták az országzász-
lót, különös gonddal 
választották ki a 
telepítendő fákat. 
A páfrányfenyőre – 
tudományos nevén 
Ginkgo biloba – mé-
rete, méltósága, 
szépsége mellett 
szimbolikus jelen-
tése miatt esett a 
választás, akkoriban azonban még 
egyáltalán nem volt Magyarorszá-
gon kereskedelemben kapható. A 
négy csemete végül ajándékként 
került Félegyházára.

Nagy Ágnes azt is hozzátette, 
hogy egy nagyon ősi növényfajról, 
élő kövületről van szó, amely roko-
nai közül egyedüli fajként vészelte 
át Kínában a jégkorszakot, s onnan 
került Európába az 1700-as évek 
közepén. A páfrányfenyő a Föld 
őstörténetéből maradt ránk, a nö-
vényvilág fejlődésének olyan kor-

szakából, ahonnan ma már nem 
is nagyon van fellehető növény. Az 
egyik leghosszabb életű fa, vannak 
ezer évesnél idősebb ismert példá-
nyai is. Rendkívül ellenálló, amit 
mi sem szemléltet jobban, mint 
hogy az 1945-ben Hirosimára le-
dobott atombomba hipocentru-
mának környezetében mindössze 
hat súlyosan sérült, de életképes 
fát találtak, s mindegyik páfrány-
fenyő volt.

A Ginkgo biloba tavasztól őszig 
szedhető leveleit gyógyászati cé-

lokra is hasznosítják. Vizsgálatok 
igazolják, hogy flavonoidjai jó ér-
tágítók, javítják a bőr és az izmok 
vérellátását, fokozzák az anyagcse-
rét, kiváló antioxidáns. A kivonatról 

úgy tartják, hogy ja-
vítja a koncentráló-
készséget, szellemi 
teljesítőképességet. 
Mindezen túl – teszi 
hozzá a főkertész 
– a páfrány fenyőt 
származási helyén a 
szeretet, a barátság 
jelképeként tartják 
számon.

A páfrányfenyők, 
amelyeket 15 évvel 
ezelőtt elültettek Fé-
legyházán, az idők 
során önálló, szuve-
rén „egyéniséggé” 

fejlődtek. Bár egyetlen fajta kép-
viselői, mindnek kialakult a saját 
arculata. Egy közülük szépségével, 
szabályos formájával, erőteljes 
megjelenésével, világítóan sárga 
lombkoronájával különösen meg-
határozó, domináns látvány.

– Amikor Félegyházán járok, 
magam is mindig jó szívvel nézek 
a kis csoportra, amely egyszerre 
egy darab őstörténet, a barátság 
jelképe és a természet szépségé-
nek kézzelfogható megjelenítője – 
mondja a főkertész.

Nem áll már az esővíz az Attila utcábanElőtérben a 
pályázatok

A Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés a megye 118 települé-
se, közöttük Kiskunfélegyháza 
fejlődését koordinálja. Rideg 
László, a megyei közgyűlés el-
nöke a térségünket érintő pályá-
zatokról és azok ütemezéséről 
elmondta, hogy a megyei tele-
pülések fejlesztésére rendelke-
zésre álló 63 milliárd forintos 
keretet létszámarányosan ter-
vezik szétosztani. A fejlesztési 
lehetőségekről egyébként a pol-
gármesterekkel személyes meg-
beszéléseken egyeztettek. 

– Nagyon fontos ez az egyez-
tetési folyamat, ugyanis ez az 
útja, hogy minél többen meg 
tudják valósítani saját terveiket 
– hangsúlyozta az elnök. 

Rideg László a félegyházi pro-
jektekről elmondta, hogy olyan 
nagyságrendű pályázatokat tu-
dott beadni a város, amilyeneket 
más települések nem. Kiemelte 
például a zöld város projektet, 
amelybe szinte az egész város-
központ felújítása belefér, ter-
mészetesen elsődlegesen a zöld 
területek növelése jegyében. Az 
a cél – mondta -, hogy minél 
több zöldfelület, park, pihenő-
hely alakuljon ki, vagyis most 
a hangsúly a „zöldítésen” van. 
A megyei elnök beszélt arról 
is, hogy hasonló nagyságrendű 
összegből tervbe van véve az 
ipari park fejlesztése is. Indo-
kolja ezt Félegyháza rendkívül 
jó fekvése, és az is, hogy vannak 
e célra használható területei.

A környező települések – az 
elnök elmondása szerint főleg 
energetikai hasznosításra sze-
rettek volna támogatást kérni, 
továbbá a csapadékvíz-elveze-
tés és az óvodák építése, vala-
mint felújítása is szerepel több 
település fejlesztési terveiben. 
Sokan a közösségi létesítmé-
nyek építésére és felújítására 
helyeznék a hangsúlyt.
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A digitális 
kultúra 
a modern 
vállal
kozásban
Információs napot szervez-
tek október 20-án Kiskun-
félegyháza és vonzáskör-
zete vállalkozóinak. A Móra 
Ferenc Művelődési Köz-
pontban a „Vállalkozz digi-
tálisan” címmel megtartott 
rendezvényen azoknak a 
vállalkozásoknak a képvi-
selőit fogadták színvona-
las szakmai előadásokkal, 
tanácsadással és kiállítá-
sokkal, akik szeretnék az 
informatikai, infokommu-
nikációs rendszereiket fej-
leszteni, javítani.

A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara gazdaságfej-
lesztési vezetője, Nyerges 
Tibor lapunknak elmondta, 
hogy e fórumokon segítséget 
nyújtanak a honlapok kiala-
kításában, az adatvédelem 
biztosításában, a vírusvéde-
lemben, de személyre szóló 
tanácsadással, segítséggel is 
rendelkezésére állnak a hoz-
zájuk fordulóknak. 

A félegyházi rendezvényen 
szó esett az informatikai 
rendszerek kialakításának ne-
hézségeiről, a szervezet és a 
folyamatfejlesztés kérdéseiről. 
Tájékoztatást kaptak a jelenlé-
vők arról is, hogy mire jó egy 
weblap vagy az ingyenes fel-
hőalapú szolgáltatás, végeze-
tül kötetlen párbeszéd kereté-
ben a felmerülő kérdéseket is 
megvitatták a jelenlévők.

A Kiskunfélegyházi Mazsorett 
Egyesület is jelöltje a Magyar 
népművészet és közművelődés 
kategóriában a Bács-Kiskun Me-
gyei Prima Díjnak. Az évenként 
odaítélt megyei Prima-díjat mind 
a tizenkilenc megyében, megyén-

ként hárman nyerhetik el. A kis-
kunfélegyházi egyesület 1992 óta 
sikert sikerre halmoz. Céljuk a 
fiatalok mozgáskultúrájának fej-
lesztése, a közösségi szellem és 
Kiskunfélegyháza kulturális életé-
nek erősítése. A jelölés megtisz-

teltetés az együttesnek, ahogy a 
városnak is. A díjat azonban csak 
akkor vehetik át a november 27-ei 
díjkiosztón, ha a legtöbb interne-
tes szavazatot kapják. Voksolni a 
www.primadij.hu oldalon, novem-
ber 15-éig lehet.

Szakértői bizonyítás közjegyzői eljárásban
A fogyasztó, ha szerződéses jogviszonyba kerül egy gazdálkodó 
szervezettel, legyen az egy biztosító, egy építőipari vállalkozás, 
vagy egy áruházlánc, akkor szinte mindig kiszolgáltatott helyzet-
be kerül, hiszen a másik oldalon olyan fél áll, aki mind gazdasági 
erejénél, mind tapasztalatánál, szakértelménél fogva előnyösebb 
helyzetben van nála. Ebből adódóan a fogyasztó jogérvényesíté-
se egy esetleges vitatott helyzetben bonyolult, hosszadalmas, és 
igen költséges lehet.

Ugyanakkor van egy lehetőség, 
ami rendelkezésre áll a fogyasztók 
számára, ha nem kívánnak perbe 
bonyolódni a vállalkozással, ez 
pedig a közjegyző eljárásában ki-
rendelt igazságügyi szakértő, vagy 
közjegyző által lefolytatott előze-
tes bizonyítási eljárás. Az ezen 
eljárásban keletkezett bizonyíték 
ugyanolyan bizonyító erővel ren-
delkezik, mintha a bizonyítást bí-
rósági perben folytatták volna le.

Igazságügyi szakértő kirendelé-
se iránti kérelemnek pl. akkor lehet 
helye, ha az ügyfélnek összetörték 

az autóját, de a biztosító a kártérí-
tés összegének kifizetését megta-
gadja azzal, hogy a bekövetkezett 
sérülés a törésképek alapján nem 
azonosítható. Ebben az esetben az 
ügyfél jogainak megóvása érdeké-
ben szakértő kirendelését kérheti 
abból a célból, hogy a kár mérté-
két, az ok-okozati összefüggést és 
egyéb, az általa relevánsnak tar-
tott kérdésekre a szakértő szakvé-
leményt adjon.

Az ügyfél még mielőtt megindí-
taná a pert, ilyen bizonyíték, vagy 
szakértői vélemény birtokában 

jó eséllyel kezdeményezhet peren 
kívüli egyezséget a biztosítónál, el-
kerülve ezáltal egy hosszadalmas 
és költséges pereskedést. (bőveb-
ben a témáról: http://kozjegyzo- 
kiskunfelegyhaza.hu/)

Dr. Csonka Péter 
közjegyző

Elbűvöltek 
kicsiket és 
nagyokat
Nehéz lett volna eldönteni, hogy 
az anyukákat, apukákat, vagy a 
gyerekeket vonzotta inkább a mű-
velődési központ nagytermébe az 
október végén megrendezett III. 
Kiskunfélegyházi Makettkiállítás. 
Csodálkozva nézték végig a sok-
színű makettkínálatot, köztük a re-
pülőket és harci járműveket. 

Szavazzunk a „Príma” mazsorettekre!

Közéleti beszélgetések a Móra Klubban
Közéleti előadássorozatot indí-
tott útjára a Móra Klub. Az első 
foglalkozás vendége dr. Kolláth 
György volt október 26-án, az 
MSZP helyi szervezetének Gorkij 

utcai székházában. Az alkotmány-
jogász vetítéssel egybekötött, a 
humort sem nélkülöző előadásá-
nak témája az alaptörvény módo-
sítása és a jogi közállapotok uniós 

háttere volt. Mint mondta: nem 
kell párthoz kapcsolódni ahhoz, 
hogy a jogász szemszögéből meg-
láttassa az emberekkel a felszín 
alatt rejtőző tényeket.
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Főhajtás az új emlékműnél
Emlékművet avattak a Hősök Park-
jában október 23-án az 1956-os 
forradalom 60. évfordulóján. A 
városi ünnepségen megjelenteket 
Csányi József polgármester kö-
szöntötte. Ünnepi megemlékezést 
tartott Lezsák Sándor, a körzet 
országgyűlési képviselője, az or-
szággyűlés alelnöke. Az ünnepi 
műsorban közreműködött Fekete 
Zoltán, a Móra Ferenc Gimnázium 
tanára, a Móra Ferenc Gimnázium 
Mozgásszínháza és a Constantinum 
Katolikus Gimnázium és Szakgim-
názium Színjátszó csoportja. 

Ünnepi megemlékezésében 
Lezsák Sándor így fogalmazott: – Az 
első gondolat legyen a főhajtás. A 
főhajtás Félegyháza és a Duna-Tisza 
településeken, tanyavilágban élők 
előtt, akiket hősökké formált, forra-
dalmárokká és szabadságharcosok-
ká avatott a történelmi idő. Tisztelet 
a hozzátartozóknak, tisztelet Feke-
te Pál családjának, s mindazoknak, 
akik a szívükben, emlékezetükben 
őrzik a helyi 56-osok bátorságát, 
küzdelmét, drámai történeteit. Soha 
nem lehet kérdés, hogy 56 forradal-
mában, a szabadságharcban maga 
a nemzet és a népakarat jelenik meg 
– tette hozzá a térség országgyűlési 
képviselője.

Tudományos konferencia 
Országszerte emlékműsorokat 
és konferenciákat szerveztek 
a forradalom évfordulójának 
méltó megünneplésére, amihez 
Kiskunfélegyháza is csatlako-
zott. A Kiskun Múzeum, az MNL 
Bács-Kiskun Megyei Levéltára és 
a Kecskeméti Katona József Mú-
zeum szervezésében kétnapos 
konferenciával tisztelegtek a for-
radalom hősei előtt.

Rendhagyó történelemóra
Az 56-os Pesti Srác Intézet el-
nöke, Murányi Levente látogat-

ta meg Félegyháza két iskoláját 
október 20-án, csütörtökön. Az 
egykori elítélt előbb a Mezgé-
ben, majd a József Attila Általá-
nos Iskolában tartott személyes 
hangvételű rendkívüli történele-
mórát az 56-os eseményekről és 
a börtönévekről. Elmondta: 16 
évesen a Műegyetemnél került az 
események sodrába, a tömeggel 
innen ment a rádióhoz. Itt volt 
szemtanúja és lett cselekvő ré-
szese annak az eseménysornak, 
ahol a tüntetés átváltott forra-
dalomba. 

Murányi Levente félegyházi 

látogatása során részt vett egy-
kori parancsnokának, Pongrátz 
Gergelynek emléket állító dom-
bormű avatásán, amelyet a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár udvará-
nak falán helyeztek el. 

Diákok emlékeztek
Az 1956-os eseményekről min-
den oktatási intézményben mél-
tóképpen megemlékeztek Kis-
kunfélegyházán. A Dózsa György 
Általános Iskola 8. osztályos 
tanulói például korabeli filmfel-
vételekkel idézték Budapest for-
radalmi hangulatát, miközben 
sajtóhírekkel, irodalmi idézetek-
kel elevenítették fel a legfonto-
sabb pillanatokat. A musicaliro-
dalom első 56-os alkotásának 
adaptációját „56 csepp vér” cím-
mel a Szent Benedek Iskola Kis-
kunfélegyházi PG Tagintézmény 
Karinthy Színjátszó csoportja 
mutatta be a Móra Ferenc Műve-
lődési Központban, míg a Rock-
tárban a forradalmat követő egy-
házüldözés vértanújára: Brenner 
Jánosra emlékeztek. A fiatal 
ciszterci szerzetes életútját, vi-
lágszemléletét és tragikus sorsát 
a Constantinum Katolikus Gim-
názium és Szakgimnázium Szín-
játszó csoportja jelenítette meg.

A Halottak Napja tiszteletére a 
Kiskun Múzeum Baráti Köre és a 
Móra Ferenc Közművelődési Egye-
sület idén is temetőkerti sétákat 
szervezett. A Felsőtemetőben ok-
tóber 29-én keresték fel azoknak 
a jeles félegyháziaknak a sírhelyét, 
akiknek születésük vagy haláluk 
kerek évfordulójára emlékeztek. 
A séta megkezdése előtt Kovács 
Gyula ismertetőt tartott az ünnep 
eredetéről, a kiskunfélegyházi sír-

kertek történetéről. A résztvevők 
megemlékeztek azokról is, akik 
munkásságukkal hozzájárultak Fé-
legyháza építéséhez, de sírhelyük 
más településen van.

A Felsőtemetőben 15 sírhelyet 
kerestek fel. Mindenütt ismer-
tették az elhunyt életét, azokat a 
tetteit, amelyekkel köztiszteletet 
érdemeltek ki, majd mécseseket 
gyújtottak és virágcsokrokat he-
lyeztek el a síroknál.

Halottainkra
emlékeztünk
Megemlékezve minden elhunyt félegyháziról, Mindenszentek 
Napjához közeledve az első és a második világháborúban el-
hunytak emlékműveinél, Félegyháza díszpolgárainak sírjainál 
koszorúztak és gyújtottak gyertyát a város elöljárói a Felső- és 
Alsótemetőben, valamint a Hősök Parkjában.

Temetőkerti séta

1956OS
FORRADALOM

MEGEMLÉKEZÉSEK 
a 60. évforduló alkalmából
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Kiskunfélegyháza városának van ugyan egy – a Kiskun Múzeumban 
kiállított – harangocskája, ami inkább csengettyű, de annak pontos 
korát eddig nem sikerült megállapítani. Annyit tudunk róla, hogy a 
ferencszállási pusztai ásatások során került elő, ezáltal az 1743-as 
újratelepítés előtti időkből származik. Tény viszont, hogy a bajoror-
szági Altöttingből ajándékba kapott lélekharang 1716 őszén készült 
Münchenben, amit a felirata is igazol. Az akkori öntőmester – Johann 
Matthias LANGENEGGER – a híres délnémet ERNST harangöntő di-
nasztiába házasság révén került be, és családi tőkével, de saját né-
ven 1738-ig működött.
Félegyházára kerülésének törté-
netét 2010-ben Talapka István 
apát úr mesélte el:

„A hívatásuk szerint az egész 
világon árvák, betegek, elesettek 
gondozását missziójuknak tekintő 
KERESZTESNŐVÉREK altöttingi 
(Bajorország) anyaházában 2004 
nyarán tisztelgő látogatáson voltam 
az akkor a hosszú idő után onnan 
már hazatelepül(hetet)t Kalocsai 
Iskolanővérek – női pápának is be-
cézett – főnöknőjével, Mária Ge-
novéva nővérrel. A kolostorukban 
ért az itthoni hír: ellopták a Kálvá-
rián 1926 óta szolgáló kisharangot! 
Genovéva nővér lefordította a hírt a 
főnöknőnek, mire ő azonnal felaján-
lotta nekem az ő tornyukból most 
leszerelt Szent József harangot 
„szabad felhasználásra!” – mond-
ván, ők éppen újat kaptak! Az aján-
dékozó levéllel együtt köszönettel 
elfogadtam, hazahoztuk és félretet-

tük, mert Egyháztanácsunk dönté-
se alapján inkább megszüntetjük 
a Kálvária-harangot, nehogy ezt is 
ellopják!

Amikor a vájtfülűek jelezték a 
GOMBOS kisharang többihez nem 
illő hangját, javasoltam, csenges-
sük össze a nagyobbakat a félretett 
altöttingivel, hátha…? Többé nem 
volt számomra se kérdés, milyen 
formája legyen a „szabad felhaszná-
lás”-nak!”

Az egyházközség képviselő-tes-
tülete döntésével is támogatta a 
cserét, elismerve, hogy mégiscsak 
„mi lányaink” (az iskolanővérek) 
idegenbe száműzve végzett munká-
ja elismerése ez az egyébként kitű-
nő állapotban lévő majd 300 éves 
ajándék. Az akkor már átalakított 
húzásrendszerű harangokhoz illesz-
kedő felfüggesztés Galló János és 
fia helyi kovácsmesterek önkéntes 
munkájával 2005 adventre készült 

el. A modern technika varázslatával 
Passauból állították be a számára 
ideális 80 fokos lengési szöget. Így 
szolgál ma is az Ótemplom tornyá-
ban, a piac felőli sarokban.

A harang felső karimája alat-
ti felirat szerint: Goss mich J.M. 
Langenegger in Mynchen anno 
1716 + A.G.F. PETO. M.L.N.D.I.C. 
(A.G.F. az adományozó, Peto Morte 
Libera Nostrum Dominum Iesum 
Christum) Magyarul: J.M.Langeneg-
ger öntött Münchenben 1716-ban + 
A.G.F. kérem Urunkat, Jézus Krisz-
tust, szabadítson meg a haláltól.

Átmérője 52 cm, belső magassá-
ga 40 cm, bronzsúlya 82 kg, hangja 
fis2.

A felirat sok rövidítésének meg-
fejtéséhez segítséget kértem a 
München-Freisingi érsekség ha-
rangszakértőjétől, Gerald Fischer 
úrtól, aki a korabeli iratokból még 
az alábbiakat is kiderítette: „abban 
az évben csak ezt az egy kisharan-
got öntötték az Altötting melletti 
kisváros (Neumarkt-St. Veit) meg-
rendelésére. 1880-ban új harango-
kért – fizetség fejében – ez is visz-
szakerült az öntödébe. Egyedi volta 
miatt azonban nem olvasztották be, 
de azóta nincs róla feljegyzés. A ma 
is látható ráfestett „leltári jelek” 
(B=kategóriajel) a 2. világháborús 

német rekvirálás jelei, amelyeket a 
hamburgi harangbegyűjtőbe érke-
zéskor használtak!”

Fischer úr rendkívül megörült, 
hogy 130 év után teljes épségében 
a nyomára bukkant a ritkaságnak. 
Ő tehát folytathatja a kisharang tör-
ténetének írását, és kérte az alábbi 
sorok közlését: „magyar bará-
tainknak sok örömet kívánok 
hozzá!”

Korára tekintettel április óta 
csökkentettük a napi megszólalá-
sát: csak temetéskor, illetve az esti 
harangszó végén hallható. Így sirat-
va el a napközben elhunytakat és 
imádkozván az éjszaka távozók lelki 
üdvéért.

 Szabó-Szűcs József 

300 éves az ajándék harang
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Félegyházi összefogás a koraszülöttekért
– A lila a koraszülöttek színe, 
a halak a termékenység, a női 
mesealakok az anyaság szim-
bólumaként kerültek a kecske-
méti koraszülött részleg (PIC) 
falaira. A mesevilág Boros Ani-
kó és Zsoldos Csaba kezei nyo-
mán kelt életre e csodálatos 
hely falain. Csodálatos, mert a 
szülők és az itt dolgozók közös 
erőfeszítései eredményeként 
olyan koraszülöttek és beteg 
újszülöttek kapnak itt esélyt, 
akiknek sorsa másutt, más kö-
rülmények között talán végér-
vényesen megpecsételődne.

A falon lévő mesefigurák szerves 
részei annak a hangulatnak, ami 
az egész részleget uralja – derül 
ki, miközben dr. Kelemen Edit 
részlegvezető főorvos végigvezet 
minket. Ez pedig az aggodalmak, 
a félelmek oldása. 9 anyaágy áll 
az édesanyák rendelkezésére, így 
akár a nap 24 órájában gyerme-
kük mellett lehetnek. A részlegen 
vallják, hogy az anyatejes táplálás, 

ezen belül is a saját édesanya teje 
az, amire a kicsinek a legnagyobb 
szüksége van a professzionális 
gondoskodás mellett.

Évente mintegy 400 beteget 
látnak el e falak között, ennek 60-
70 százaléka légzéstámogatást 
igényel. Ebben az embert próbáló 
helyzetben nem hagyják magá-

ra az édesanyát, a családot sem. 
Mentálhigiénikus segítségével 
foglalkozásokon dolgozzák fel az 
élményt, oldják a félelmeket, és 
óriási erőt meríthetnek azokból 
a pozitív példákból is, amelyeket 
a falon tucatszám sorakozó, ma 
egészséges egykori koraszülöttek 
puszta létükkel hirdetnek. Például 

a most három esztendős Flóra, aki 
23 hétre és 5 napra, 490 grammal 
született. 

Kísérőm, a félegyházi Halasiné 
Papp Anett – maga is két kisgyer-
mek édesanya – azt vette a fejébe, 
hogy demonstrálva az összefogás 
erejét, jótékonysági adománygyűj-
tést szervez a kecskeméti koraszü-
lött intenzív javára. Látogatásunk 
célja is az volt, hogy dr. Kelemen 
Edittől megtudjuk: minek vennék 
leginkább hasznát az osztályon. Így 
Kiskunfélegyházán most egy nagy-
teljesítményű Bioptron lámpára és 
lélegeztetőgépek speciális, egyszer 
használatos eszközeire gyűjtenek, 
amit az akció elindítója még kará-
csony előtt át is szeretne adni.

Aki segíteni szeretne, az befizet-
heti a felajánlott összeget Halasiné 
Papp Anettnál, vagy elutalhatja az 
e célra létrehozott bankszámlára. 
(A közlemény rovatban tüntes-
sék fel: „Hírös Koraszülöttekért”) 
Bankszámlaszám: 11773322-
02124809

Új eszközök segítenek
Kiskunfélegyházán a májusban 
megrendezett Richter Egészségna-
pon 6.051.200 forint támogatást 
gyűjtöttek össze a szűréseken és 
programokon résztevők a kórház 
javára. Ebből az összegből olyan 
terápiás eszközöket vásárolt meg 
az intézmény, amelyek országos 
viszonylatban is egyedülálló reha-
bilitációs lehetőségeket kínálnak a 
félegyházi betegeknek. A kiemelke-
dő összegű adományból a mozgás-
szervi és kardiológiai rehabilitáció 
színvonalát és hatékonyságát sike-
rült javítani a beszerzett eszközök-
kel – tudtuk meg dr. Körtvélyessy 
András intézményvezetőtől.

– Az eredetileg megálmodott 
szénsavkabin és fényterápiás egy-
ség mellett egy 2 és fél millió forint 
értékű korszerű kompressziós hű-
tőkészülékhez, egy 400 ezer forint 
értékű kombinált járásgyakorlóhoz, 
valamint egy végtagmozgató eszköz-
höz is sikerült hozzájutni. Minderre 
nagy szükség van egy rehabilitáci-

ós kórházban. Mivel az eszközöket 
sikerült listaár alatt megvásárolni, 
az így megtakarított egymillió fo-
rinton matracokat és ágyneműket 
vásároltunk – mondta el az intéz-
ményvezető. Dr. Körtvélyessy And-
rás hangsúlyozta: ezekkel a terápiás 
lehetőségekkel kiegészülve az or-
szágban egyedülálló mozgásszervi 
és kardiológiai rehabilitációt tudnak 
nyújtani, ami meggyorsítja a betegek 
gyógyulását.

A Game Ready kompressziós hű-
tőkészüléket sportolóknak fejlesz-
tették ki. Az eszköz a gyulladt vagy 
műtött ízületre helyezve alkalmas 
a gyulladás csökkentésére.

– Egy mandzsettában jeges víz 
kering, amely a hűtés mellett komp-
ressziót ad az ízületnek. Így a ha-
gyományos jegeléshez képest jóval 
nagyobb hatásfokkal képes a készü-
lék a duzzanatot, a gyulladást, és a 
fájdalmat csökkenteni – mutatta be 
Szabados Kinga és Urbán Eszter 
gyógytornász az eszközt egy térd-
protézis műtéten átesett betegen. 
Az eszköz napi kétszer húsz perces 
kezeléssel alkalmas ízületi gyulla-
dások, protézisműtétek és egyéb 
sérülések kezelésére, és látványos 
javulást nyújt a rehabilitációban. A 
géphez csípőízületi adaptert, és egy 
duplikátort is vásárolt a kórház, így 
egyszerre két beteg kezelése is le-
hetséges. 

Amikor a demenciával 
találkozunk
A világszerte súlyos népegészségügyi problémáról, a demenciá-
ról tartott előadást prof. dr. Szabó Lajos, a Csanyi úti idősek ott-
honában október 18-án, az Idősek Hónapja rendezvénysorozat 
keretében. Az idős gondozottaknak, ápolóiknak és hozzátartozó-
iknak a klinikai szakpszichológus kifejtette: az időskori szellemi 
leépülést megelőzni nem, de mérsékelni lehet. Fontos az aktív 
életmód, a szellem frissen tartása, az egészséges étkezés. Az 
idősek mindennapjaiba olyan készségfejlesztő programokat kell 
illeszteni, amelyek lassíthatják ezt a folyamatot.

A latin eredetű demencia kife-
jezés szó szerint „ész, értelem 
nélküli állapotot” jelent. Az orvosi 
használatban azonban a szellemi 
képességek hanyatlásával, csök-
kenésével azonos. A demencia, 
vagy ahogyan a hétköznapokban 
gyakran nevezzük, az elbutulás, 
viszonylag gyakori jelenség. Ki-
alakulásának valószínűsége az 
életkor előrehaladtával nő (65 
éves korban minden tizedik, 90 
éves korban minden harmadik 
embert érint). A demencia még-
sem keverendő össze az öre-
gedéssel együtt járó szellemi 
hanyatlással. Az ugyanis termé-
szetes, hogy idősödve kevesebbre 
vagyunk képesek. A demencia 
ennél többet jelent: ekkor a szel-
lemi hanyatlás mértéke kóros.

Fontos lenne, ha minél több 
demens beteget minél korábban 
diagnosztizálnának, és közülük 
minél többen kerülnének gondo-
zásba. Fel kell figyelnünk arra, 
ha idősebb rokonunknál lassúbb 
gondolkodást, szellemi "elnehe-
zedést" észlelünk.

Bár előfordulhat, hogy mindez 
a normális öregedés része, az is 
lehet, hogy több annál. Hogy ezt 
ki lehessen zárni, beszéljük rá az 
illetőt a háziorvosi vizsgálatra. Ez 
több okból is fontos. Egyrészt, 
mert a háziorvos ismerheti a pá-
cienst, így maga is észlelheti a 
bekövetkező változásokat. Más-
részt a tünetek hátterében egyéb 
betegség is állhat, ami csak a 
szükséges szakorvosi vizsgálat 
elvégzésével deríthető ki.
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Német zenésztársakkal koncerteztek 
A németországi Marsbergi Carolus-Magnus 
Gimnázium Gyermek és Ifjúság Zenekarával 
adott közös koncertet október 26-án a Kis-
kunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar a Szent 
István Templomban. A vendégzenekar és 
vendéglátóik egyaránt népszerű dallamokat 
szólaltattak meg. Reper-
toárjukban szerepeltek 
kórusművek átiratai, köny-
nyűzenei darabok éppúgy, 
mint filmzenék.

A német zenekar vezetője 
két évvel ezelőtt a Nyitott 
Templomok Éjszakája ren-
dezvényen ismerte meg a 
félegyházi fúvósokat. Prog-
ramjuk megnyerő volt szá-
mára és kezdeményezte, 
hogy tartsanak közös kon-
certet. Erre a félegyháziak 
nyitottak voltak. A Mars-
berg-i Carolus-Magnus Gim-
názium Gyermek és Ifjúság 
Zenekara idei, európai tur-

néja során Prága és Brno mellett városunkban is 
felléptek. A félegyházi zenészekkel tartott sikeres 
hangverseny után a karnagyok: dr. Kaikutt Ildi-
kó és Kiss-Fekete Vilmos a folytatásról, többek 
között egy jövőbeli németországi közös fellépés-
ről is egyeztettek.

30 éves a Bankfalui óvoda

Harminc esztendeje nyílt meg a Bankfalui Óvoda. Az évfordu-
lóról kedves műsorral emlékeztek meg a jelenlegi és a volt 
ovisok, akik szeretettel köszöntötték az egykori dolgozókat is.

Az ünnepségen Kolláth Jánosné 
tagintézmény-vezető elmondta, 
hogy az elmúlt három évtized-
ben nagyon sok gyermeket gon-
doztak, készítettek fel az iskolai 
életre. Az óvoda két csoporttal 
indult, és működött 2015-ig. A 
demográfiai helyzet kedvezőtlen 
alakulása miatt ma már csak egy 
csoport működik 26 gyermekkel, 
de remény van arra, hogy az új-
szülöttek növekvő számának kö-
szönhetően ismét két csoportot 
tud fogadni az óvoda.

A bankfalui intézmény a város 

legtágasabb, kedvező természeti 
környezetben működő óvodája. 
Ebből adódóan sokat kirándul-
nak is a környéken, a gyerekeket 
a természet szeretetére, meg-
becsülésére nevelve. Az óvoda 
tárgyi adottságai is megfelelőek. 
Az elmúlt nyáron felújították az 
épületet, balesetmentessé tették 
az udvart. Ez köszönhető annak, 
hogy kihasználtak minden pályá-
zati lehetőséget, és komoly tá-
mogatást nyújt az óvodát segítő 
alapítvány is – tette hozzá a ta-
gintézmény-vezető.

Őszi immunerősítés
A változékony időjárás kedvez a náthát és megfázást okozó víru-
sok megtelepedésének és szaporodásának. Ilyenkor különösen 
fontos az immunrendszer erősítése, amit a szakember szerint 
már augusztusban el lehetne, és el kellene kezdeni. 

A multivitaminok vi-
tamin-, ásványi anyag 
és nyomelem tartal-
mukkal a táplálkozást 
kiegészítve segítik a 
szervezet és az im-
munrendszer meg-
felelő működését. 
Számos gyermekké-
szítményben azonban ezeken fe-
lül más hatóanyagok is vannak, 
amelyek nem annyira ismertek. Az 
alábbiakban ezekre térünk ki.

Béta-glükán: A természetben is 
előforduló poliszacharid, a külön-
böző gyógygombák nagy mennyi-
ségben tartalmazzák. Az immun-
rendszert stimulálja, fogyasztását 
követően a szervezet olyan "lökést 
kap", amelynek segítségével köny-
nyebben birkózik meg a fertőzé-
sekkel. Maximum 8 hétig szedhető 
folyamatosan.

Echinacea anguistifolia, Bíbor 
kasvirág: Természetes gomba-, 
vírus-, és baktériumellenes hatású 
gyógynövény. Mind megelőzésre, 
mind a betegség lefolyásának rövi-
dítésére alkalmas. Létezik tabletta, 
csepp és gyógytea formában is. Ezt 
is kúraszerűen kell alkalmazni, ma-
ximum 8 hétig folyamatosan, majd 
szünetet kell tartani.

Pre- és probio-
tikumok: Probioti-
kumoknak nevezzük 
azokat a baktériumo-
kat, melyek nem okoz-
nak betegséget, a 
gyomron átjutva a 
bélflórát jótékony 
irányba változtatják, 

az immunrendszert stimulálják. 
Olyan terméket válasszunk, amely-
ben minél többféle baktériumtörzs 
van, a csíraszám legalább 108.

A prebiotikumok kedvezően be-
folyásolják a bél baktériumflóráját. 
Így a probiotikus törzsek gyorsab-
ban tudnak elszaporodni, és jóté-
kony hatásukat kifejteni.

D-vitamin: A zsíroldékony D-vi-
tamin csökkenti a szervezet fertő-
zésekkel szembeni fogékonyságát, s 
ha megfelelő a szint, kisebb az felső 
légúti megbetegedések valószínű-
sége is. A gyermekek napi adagja 1 
éves korig 400 NE (Nemzetközi Egy-
ség), 1-18 éves korig 1000 NE, fel-
nőttkorban pedig 2000 NE naponta.

Az étrendkiegészítők mellet ne 
feledkezzünk meg a legjobb immu-
nerősítőről, a rendszeres testmoz-
gásról sem!

A rovat a Körpatika  
támogatásával készült.

Segítség a 
szenvedély
betegeknek
A szenvedélybetegséggel küzdők 
segítésének lehetőségeiről tartot-
tak fórumot a Válasz Szenvedély-
beteg-segítő és Drogprevenciós 
Központ Konferencia és Misszi-
ós Centrumban. A Jókai utca 30. 
szám alatt szépen kialakított új in-
tézményben a szakemberek segítő 
szolgáltatásokkal várják az alko-
hol-, drog- és gyógyszerfüggőket, 
valamint a játékszenvedéllyel küz-
dőket. A tanácskozás résztvevőit 
dr. Ónodi Izabella, a művelődési 
és szociális bizottság elnöke, vala-
mint Balla László alpolgármester, 
a körzet önkormányzati képvi-
selője köszöntötte. Ezt követően 
a résztvevők szakmai előadásokat 
hallgattak meg, és egy gyógyult 
szenvedélybeteg történetét is meg-
ismerhették.
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Értékőrzést tanítottak a félegyházi civilek
A Kiskunfélegyházi Értéktár Bizottság tapasztalatait felhasználva 
a vajdasági Torontál tájegység értéktárának felállítását, az ottani 
értékgyűjtés beindítását segítette az a projekt, amelynek koordi-
nátora a félegyházi önkormányzat és Dobák Sára, főszervezője pe-
dig Kárpáti Rita, a Natura Hungarica Alapítvány projektmenedzse-
re volt. A munkát a Kreatív Mozaik Alapítvány, továbbá a félegyházi 
Értéktár Bizottság tagjai: Mészáros Márta és Kállainé Vereb Mária 
segítették. A program megvalósítását – amelybe a romániai Torda 
település is bekapcsolódott – a Földművelésügyi Minisztérium és 
a Hungaricum Bizottság támogatása tette lehetővé.

Mint azt a szervezők elmondták, 
a munka a helyi adottságok, lehe-
tőségek, és a gyűjtésbe bevonható 
civil szervezetek, intézmények, 
magánszemélyek feltérképezésé-
vel indult, májusban pedig már 
Félegyházán fogadták a külhoni 
értéktárat létrehozó, illetve maj-
dan működtető felnőtteket, vala-
mint az értékgyűjtő fiatalokat. A 
vendégek elhozták és bemutatták 
Torontál Tájegység büszkeségeit, 

továbbá részt vettek az értéktár 
bizottság működését és a gyűjtési 
módszereket bemutató programo-
kon. Ez jó alkalom volt az értékek 
rendszerének, dokumentálásá-
nak és a publikáció módszereinek 
megismertetésére, valamint a he-
lyi és külhoni értékgyűjtő fiatalok 
találkozására.

A projekt következő eleme az 
augusztusban megrendezett ér-
tékgyűjtő tábor volt, a szerbiai 

Kisoroszon. Itt a torontáli, kiskun-
félegyházi és a tordai értékgyűjtők 
közösen sajátították el a fotózás, vi-
deózás alapjait, felkutatták, megis-
merték és dokumentálták a tájegy-
ség értékeit, és javaslataikat írásba 
is foglalták. Ebben egyebek mellett 
az Aracsi pusztatemplom, a Tordai 
keserűvíz, a kisoroszi temetkezési 
szokások felvételét javasolják a To-
rontál Tájegység értékeinek sorába.

A tordai és a Torontál Tájegység 
büszkeségei a Kiskunfélegyházi 
Libafesztiválon is bemutatkoztak. 
Az interaktív kiállítás mellett kéz-
műves foglalkozásokkal és játé-
kokkal csatlakoztak a vendégek a 
félegyházi fesztiváli forgataghoz. 
A projekt keretében több kiadvány 
is készült, közöttük a népszerű 
Mesél a város című foglalkoztató 
füzet.

A programsorozat folytatása-
ként, a Hungarikum Bizottságnak 
köszönhetően a Natura Hungarica 
Alapítvány és a Kreatív Mozaik 
Alapítvány október végén 30 fiatal 
bevonásával a kistérségi, különös 
tekintettel a Tiszaalpáron fellel-
hető értékeket gyűjtötték össze és 
dokumentálták. A tervek szerint a 
Megyei Értéktár is bemutatkozik a 
tordai, torontáli és félegyházi ér-
tékőröknek.

Ha úgy érzed, tényleg 
jó, amit csinálsz, tarts 
tükröt elé és kérj meg 
másokat: mondják el 
ők, mit látnak benne! 

A Kiskunhalasi SZC Kis-
kunfélegyházi Közgazda-
sági Szakgimnáziumában 
véget ért az ősz eddig 
legmozgalmasabb hete. 
Tágra nyílt a Közgé kapu-
ja, hogy megmutathassuk, 
kik vagyunk, mit adhatunk 
városunknak, környeze-
tünknek.

 Az iskola összművé-
szeti kiállítóhellyé alakult, 
hogy teret adjon a tizen-
egyedikesek hagyományos 
szépirodalmi vetélkedé-
sének, a Nagy Könyvnek. 
A folyosókat ellepték a 
plakátok, molinók, a kü-
lönféle technikával készült 
kollázsok, domborművek, 
videoinstallációk – az osztályter-
mek regényhelyszínné változtak. 
Ebbe a színes forgatagba kóstol-
hatott bele első nyílt napunkon az 
a mintegy 150 nyolcadikos diák 
és szülő, aki ellátogatott hozzánk. 
Nemcsak a szakmai és a közisme-
reti órákat mutattuk meg így nekik, 
hanem mindazt, amitől Közgé a 
Közgé, azt a közösséget, amely mi 
vagyunk.

Hiszünk benne, hogy jó szakem-
berré csak a komplex, az általános 

és a szakmai műveltségre, a jó 
közösség jellemet formáló erejére 
és a tanulói kreativitás kibontakoz-
tatására egyformán nagy figyelmet 
fordító, gondos nevelés tesz. Ez a 
törekvés mutatkozott meg a hosz-
szú hétvége előtt, október 28-án 
megrendezett első közgés nyitott 
éjszakán is. Mit mutasson meg 
magáról egy iskola? Hogyan tud-
ja megfogni saját lényegét? Ága-
zataink bemutatására a témához 
legjobban értő szakértőket: saját 

diákjainkat és tanárainkat 
kértük meg. 

Így aztán egyedi, izgal-
mas kiállítás született. A 
tornatermet és az oda ve-
zető folyosót megtöltötte a 
számos színes stand, amely 
közgazdaságtanról, szállít-
mányozásról és logisztikáról, 
ügyvitelről és informatikáról, 
az iskola múltjáról, jelenéről 
és jövőjéről szólt – de most 
nem a tankönyvek nyelvén, 
hanem fiatalosan, érdeke-
sen, kreatívan. A látogatókat 
szinte beszippantotta egy-
egy megoldandó probléma, 
fordulatos társasjáték, ki-
próbálható furcsaság. Egy-
szerűen muszáj volt leülni, 
beszélgetésbe merülni, meg-
ismerni, ismerkedni. 

Köszönjük. Köszönjük a 
látogatóknak, köszönjük a 
sok munkát, diákjaink és 

kollégáink odaadó segítségét. 
Köszönjük partnerintézményeink-
nek, a Móra Ferenc Művelődési 
Központnak, a Petőfi Sándor Váro-
si Könyvtárnak, az OTP Banknak, 
hogy színes, érdekes kiállításuk-
kal megtisztelték rendezvényün-
ket. Ha nem látták és kíváncsiak 
ránk, jöjjenek el újra, november 
29-én, a következő nyílt napunkon 
is szívesen látjuk Önöket!

dr. Bánki Horváth Mihály
gyakorlati oktatásvezető

Köszönet
A kiskunfélegyházi Korszerű Ag-
rárkultúráért Alapítvány értesíti a 
város polgárait és valamennyi ado-
mányozót, hogy az idei évben általuk 
felajánlott 2015. évi személyi jöve-
delemadó egy százalékából 176.796 
forint érkezett számlájukra.

Az adomány a Kiskunfélegyházi 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Szakképző Iskola és Kollégium 
tanüzemeiben a gyakorlati oktatás 
feltételeinek fejlesztését szolgálja.

Támogatásukat tisztelettel meg-
köszönjük!

50 éves 
érettségi 
találkozó
50 éves érettségi találkozóra 
várják az egykori diáktársak 
jelentkezését a Móra Ferenc 
Gimnáziumban Csányi György 
tanár úr, 1966-ban végzett 4/B 
osztályának tagjai. A szervezők 
nem ismerik valamennyi volt 
osztálytárs elérhetőségét, ezért 
ezúton tájékoztatják az érintet-
teket, hogy az osztálytalálkozót 
Kiskunfélegyházán, november 
26-án, szombaton a Csillag Ven-
déglőben rendezik meg. További 
információ kérhető Huszárné 
Szabó Emőkétől minden nap 
14 óra után a 06-70-314-7226-
os és a 76/466-934-es telefon-
számokon. 

Nyitott éjszakán a Közgében
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Dán kórus bűvölte el 
a félegyházi zenekedvelőket

A dán Midtjysk Pigekor – Kö-
zép-Jütlandi Leánykar adott hang-
versenyt október 18-án a Szent 
István Templomban. Fellépésükre a 
Bács-Kiskun megye és a Közép-Jüt-
landi régió között ma már 25 éve 
működő kapcsolat részeként kerül 
sor, melynek szervezésében aktívan 
részt vett a Magyar-Dán Kulturális 
Egyesület is. A 15 fiatal énekes-
ből álló kórus világos, úgynevezett 

északi hangzású előadással aratott 
sikert a félegyházi előadáson. A kó-
rust Inger Budde Dusgard vezé-
nyelte, gitáron közreműködött Ole 
Dusgard.

A kórus a Dániát Németországgal 
összekötő félsziget, a gyönyörű ter-
mészeti kincseiről ismert, erdők-
ben gazdag, tenger által körbeölelt 
magasföld, Jütland szívéből érke-
zett hozzánk, Silkeborg városából. 

Mindannyian Inger Budde Dusgård 
karnagy tanítványai. Klasszikus 
dán egyházi zsoltárokat és dalo-
kat énekelnek acapella, valamint 
zongora, vagy orgonakísérettel, de 
műsorukat színesíti például Kodály 
Táncnótája is. Rendszeresen fellép-
nek az év teljes időszakában. Kon-
certprogramjuk követi az egyházi 
liturgiát, az istentiszteletek gyakori 
szereplői.

Fesztiválkórus 
minősítés a 
Palestrinának
A Kiskunfélegyházi Palestrina 
Kamarakórus Szatmári Imre 
vezetésével október 22-én 
Egerben az Éneklő Magyaror-
szág Regionális Kórusfeszti-
válon vett részt, ahol a zsűri 
„Fesztiválkórus” minősítéssel 
díjazta teljesítményüket.

A hét éve működő, 9 tag-
ból álló énekegyüttes a Szent 
István Templomban szerepel 
rendszeresen, (legutóbb a 
Templomok Éjszakáján keltett 
figyelmet spirituálékból össze-
állított műsoruk), de koncerte-
ken, előadásokon is hallhattuk 
már őket. Az országban már 
sok helyen sikeresen felléptek, 
és Félegyháza zenei hírnevét 
öregbítették Délvidéken, Er-
délyben, Felvidéken is. Nyáron 
a Mária Rádió Országos Kó-
rusversenyén „Ezüst” minősí-
tést kaptak, most pedig a zsű-
ri „Fesztiválkórus” fokozattal 
értékelte művészi színvonalú 
műsorukat. Előadásukban 
helyet kapott Szatmári Imre 
kórusműve is, melyet Petőfi 
Sándor „A magyarok istene” 
című verse ihletett.

A Pilisben kirándultak a darvasos diákok. Nagy Istvánné napközis 
nevelő élménybeszámolójából megtudtuk azt is, hogy 8-9 kilomé-
teres gyalogtúra után a visegrádi bobpályát is kipróbálhatták a 
diákok. Az egész napos programról élményekben gazdagon tértek 
haza gyerekek és nevelők.

Karinthyművek a színpadon
A Móra Ferenc Gimnázium Moz-
gásszínházának 6. irodalmi 
estjén Karinthy Frigyes mun-
kásságát idézték a diákok és 
tanáraik október 26-án a műve-
lődési központban. Miután Ju-
hász István nyugalmazott tanár 

bemutatta a sokoldalú írót, költőt 
és humoristát, prózai részletek, 
színpadi jelenetek következtek a 
„Tanár úr kérem” című mű alap-
ján. Elhangzottak továbbá Ady, 
Petőfi és Kosztolányi verseinek 
paródiái is.

Túráztak a diákok
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Október utolsó vasárnapján visszaállítottuk az óráinkat, így 
visszanyertük a tavasszal „elveszített” 60 percet, és visszatér-
tünk az eredeti időzónához. Mi a véleménye a félegyháziaknak 
az óraátállításról és annak esetleges hasznáról? Erre kerestük 
a választ körkérdésünkben.

Kapusi Ferenc (75): – Az óra-
átállítás mindig érdekes téma, 
előnyei, hátrányai kedvezően és 
kedvezőtlenül is érinthetik az itt 
élőket. Nem tudom eldönteni, 
hogy melyik a jobb, nyáron tovább 
van világos, télen előbb kel fel a 
nap. Számomra nem jelent prob-
lémát az átállás, nyugdíjasként 
akkor kelek, amikor akarok.

Lantos Gabriella: – Nem vagyok 
híve az óraátállításnak, véle-
ményem szerint be kellene állni 
vagy az egyikre, vagy a másik-
ra és azt állandóan megtartani. 
Amennyivel később kapcsolom 
fel reggelente a villanyt, annyival 
korábban használom délután. Az 
energia szempontjából nem nye-

rünk semmit, mindkét időszámí-
tás megszokható, előnyeik hosz-
szútávon kiegyenlítik egymást. 
Munkahely szempontjából sem 
befolyásol, aki sötétben indul 
dolgozni, az világossal végez, ez 
fordítva is igaz.
Vízhányó Mihályné (60): – A téli 
időszámítás, vagyis az eredeti 
időzóna mellett teszem le a vok-
som. Nekem jobb a téli állapot, a 
munkahelyem miatt fontos, hogy 
előbb világosodik. Nem visel meg 
az átállás, bár hallottam, hogy az 

idősebbek szervezetére jobban ki-
hat, akad, akinek 1-2 hétig fárad-
ságot okoz.

Lászlóné Virág Beáta (33): – A 
nyári időszámítás szimpatikusabb 
számomra, a kisfiam iskolás és a 
sulit követően szinte azonnal sö-
tét van. Nehezebb ilyenkor a sza-
badban közös programot szervez-
ni, hiszen előbb sötétedik. Nyáron 
kertészkedek, fontos a délutáni 
plusz egy óra világosság. Télen 
amint hazaérek, hamarabb kell 
használnom a villanyt.

KÖRKÉRDÉS: Hasznose az óraátállítás?

Hosszú évek pedagógiai, test-
nevelői, edzői munkáját ismer-
ték el Rekedt-Nagy Zoltánnak, 
aki a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlésen a „Bács-Kiskun 
Megye Sport Díjat” vehette át 
október 21-én. Az elismerésre 
Csányi József polgármester a 
félegyházi képviselő-testület 
támogatása mellett javasol-
ta a félegyházi pedagógust. 
Rekedt-Nagy Zoltán 20 éve  
dolgozik testnevelőként Kis-
kunfélegyházán, korábban a 
Bankfalui Általános Iskolában, 
8 éve pedig a József Attila Ál-
talános Iskolában tanít. A díjjal 
elsősorban testnevelői mun-
kásságát, az atlétika, illetve 
a tenisz terén diákokkal elért 
eredményeit köszönték meg.

Pályafutására nagy hatással volt 
Kerék Csaba, aki testnevelője-
ként, és osztályfőnökeként a sport 
irányába terelte. A tanár-diák 
kapcsolatból mára munkakapcso-
lat lett, a mai napig kikéri pél-
daképe véleményét – mondta el 
Rekedt-Nagy Zoltán. Hozzátette, 
szülei is sokat támogatták, édes-
apja ma is aktívan sportol, csak-
úgy, mint ő. Emellett példát mutat 
a diákoknak, hiszen jelenleg az OB 
II-es teniszcsapatban játszik.

– 20 éves pedagógusi pálya-
futásomból 12 évet a Bankfalui 
Általános Iskolában tanítottam, 
ahol grundbirkózást oktattam a 

diákoknak, több országos érmes 
helyezést értem el velük. Nyolc éve 
kerültem a József Attila Általános 
Iskolába, ahol az atlétika terén 
2014-re érett be munkám. Ekkor 
az országos diákolimpián har-
madik helyezést ért el csapatom, 
2015-ben pedig összejött az első 
diákolimpiai aranyérem. 2016-ban 
három csapatom is országos diá-
kolimpiai bajnok lett.

Elmondása szerint a sport terén 
bármely gyermeket lehet moti-

válni. Szerencsés helyzetben érzi 
magát, hiszen sporttagozatos is-
kolában könnyebb a diákokat ered-
ményre sarkallni. Emellett abban 
is hisz, hogy nemcsak a tehetséges 
gyermekekkel lehet megszerettetni 
a sportot.

– Az atlétikában meglehetősen 
nehéz eredményt elérni, a csapat-
bajnokság eléggé összetett, több 
elemből, futásból, dobásból, távo-
lugrásból áll. Külön öröm, hogy a 
népes mezőnyben a fiúcsapatom 

országos diákolimpiai csúccsal 
győzött.

Az atlétika mellett a tenisz is 
nagy szerepet játszik Rekedt-Nagy 
Zoltán életében. Hat évesen ismer-
kedett meg a sportággal, majd ki-
sebb kitérővel NB II-es szinten az 
asztalitenisz bajnokságban szere-
pelt. Tizenhét évesen visszatért a 
teniszhez, 10 évig a székesfehér-
vári csapatban az OB I-es bajnok-
ságban játszott. 40 év felett leve-
zetésként az OB II-es félegyházi 
együttesben teniszezik. Egyéniben 
három alkalommal veterán ma-
gyar bajnoki címet nyert. A játék 
mellett a fiatalok teniszoktatásá-
ban is nagy szerepet vállal.

– Több ifjú félegyházi tehetség 
akad ebben a sportágban, elég 
csak Dinnyés Lilire gondolnunk, 
aki korosztályos válogatott. Mellet-
te évközben és nyaranta sok fiatal 
tehetséget oktatok, rendszeresen 
szervezek tenisztábort. A kedvenc 
idézetem mottómmá vált az évek 
során „A kemény munka legyőzi a 
tehetséget, ha a tehetség nem vé-
gez kemény munkát”.

Rekedt-Nagy Zoltán hozzátette: 
nehéz lesz túlszárnyalni a 2016-
os év eredményeit, a most kapott 
elismerés mindenesetre plusz 
motivációt és erőt ad a további-
akban.

Elismerés a testnevelőnek
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Nem sikerült a visszavágás, alul-
maradt a P&P Kiskunfélegyházi 
HTK kézilabdacsapata az előző 
szezon bajnoka, a Kunszentmár-
ton KSK ellen az NB II dél-keleti 

csoportjának rangadóján. A félegy-
háziak hazai pályán szenvedtek ve-
reséget. Végig hátrányban, görcsö-
sen játszva esélyük sem adódott a 
pontszerzésre. 

NB II férfi felnőtt Dél-kelet 6. 
ford. 10.30.

P&P Kiskunfélegyházi HTK 
– Kunszentmárton KSK (9-12) 
20-24

Kalocsán 
győztek
a focisták 
Megőrizte harmadik pozícióját, 
rangadót nyert a Kiskunfélegy-
házi HTK a megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokságban. A 
hazai pályán mindig veszélyes 
Kalocsához utaztak, ahol gól 
nélküli első félidőt követően 
előnybe kerültek. Az utolsó tíz 
perc mozgalmasan telt, két gól 
is esett, de az egyenlítés elma-
radt. A KHTK mellett minden 
éllovas nyert, a bajnokságot to-
vábbra is a Tiszakécske vezeti 
egy ponttal a Kecskemét előtt.
Bács-Kiskun Megyei I. 12. 
ford. 10.30.
Kalocsai FC – Kiskunfélegy-
házi HTK (0-0) 1-2
Gólszerzők: 87. p. Kiss Domi-
nik, ill. 65. p. Valkai Tamás, 
82. p. Pék Richárd

Országos bajnokságon birkóztak
Kiemelkedő eredményeket értek el a Kiskun-
félegyházi Vasas TK versenyzői a szentesi női 
országos bajnokságon. Az öt birkózó lány mind-
egyike bejutott az első hat közé. Varga Berna-
dett 34 kilogrammban ezüstérmet szerzett. 37 
kg-ban két kunszállási lány egy ágra került, Sza-
bó Szonja bronzéremmel, Tapodi Rebeka ötö-
dik hellyel zárt. A serdülők között 60 kilogramm-
ban Rekedt-Nagy Réka négy győzelemmel és 
egy vereséggel a dobogó 3. fokára állhatott fel. 
Stecenkó Lili a 49 kilogrammos súlycsoportban 
ötödik lett. Felkészítők: Ván Jenő, Szabó Jó-
zsef, Kelemen András, Szabó Emese, Gyön-
gyösi Sándor és Gyöngyösi Gergő.

Kunszentmártoni öröm, 
félegyházi bánat

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Új lendületet 
kaphat
az úszás
Újabb szakosztállyal bővült a fé-
legyházi Jogging Plus Szuperinfo 
Futóklub. A triatlon szakosztályon 
belül futás, kerékpározás, úszás, 
valamint paralimpia sportág tar-
tozik a klubhoz. Nemrég az úszó 
szakosztály is elindult, ahová 53 fő 
jelentkezett. A helyi fiatalok a Kis-
kunfélegyházi Úszó Egyesületből 
igazolnak át a Jogging Plus Szupe-
rinfo Futóklub Úszó Szakosztályá-
ba. A hivatalos átigazolási szezon 
2017 januárjában kezdődik, addig 
beadhatják jelentkezésüket a klub 
felé. Az új úszó szakosztályhoz a 
gyermekek mellett edzők is érkez-
hetnek a Kiskunfélegyházi Úszó 
Egyesülettől.

Átveszi a Kiskunfélegyházi Úszó 
Egyesület igazolt tagjait a félegy-
házi Jogging Plus Szuperinfo Fu-
tóklub Úszó Szakosztálya. Németh 
László egyesületi elnök elmondta, 
40-60 fő edzését, felkészítését vál-
lalják. A triatlon szakosztály kap-
csán egy úszópályát bérelnek, a 
nagyobb taglétszám miatt szüksé-
gessé válik még egy további pálya. 
Az edzői stáb megszervezése fo-
lyamatban van, szóbeli egyezségek 
már születtek leendő stábtagokkal. 
Az önkormányzat segíti, támogatja 
az új úszó szakosztály megszerve-
zését – tette hozzá Németh László.

Sakkozók Lakiteleken
A Kárpát-medencében Sakkozó 
Magyarok XXI. Találkozóját ren-
dezték meg október közepén La-
kiteleken, a Népfőiskola Kölcsey 
Házában. Az 1996-ban alapított 
eseménysorozat nem szakadt meg, 
a szokásos nyári időpont helyett 
ősszel tartották meg. A 7 fordulós 
versenyen 29-en ültek asztalhoz, 
köztük két korábbi győztes. Az erős 
mezőnyben nagy meglepetésre 
Darázs Zoltán (Ómoravica-Jász-
berény) nyert. A gyerekeknél Papp 
Marcell Imre (Kecskemét) bizo-
nyult a legügyesebbnek. Az egyé-
ni villámversenyen Farkas Tibor 
(Magyarkanizsa-Makó) győzött, a 
csapat villámversenyt a Kecske-
méti TÁKISZ SE nyerte. 

Kádár Kitti az ultrafutó EBn
Október 22-én és 23-án rendezték 
meg az ultrafutók 24 órás Euró-
pa-bajnokságát a franciaországi 
Albiban. A magyar válogatott szí-
neiben kilenc ultrafutó indult el, 
köztük a félegyházi Kádár Kitti. 
Összesen 94 férfi és 77 nő állt 
rajthoz. 24 óra alatt minél nagyobb 
távot kellett megtenniük a kije-
lölt 1120 méteres pályán. Az éles 
fordítók és a hosszú, 13 órás sö-
tétség megnehezítették a futást. 
Kádár Kitti a 28. helyen végzett 
203.532 kilométerrel. A nőknél a 
svéd Maria Jansson minden idők 
harmadik legjobb 24 órás eredmé-
nyével, Európa-rekorddal győzött, 
250.647 kilométert teljesítve.
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A működését 1809/10-ben megkezdő vá-
rosi gimnázium 1910-ben ünnepelte fenn-
állásának 100. évfordulóját. A rendezvény 
egyik jeles eseménye volt, hogy a régi 
megtépett, hosszú szolgálatban megko-
pott intézeti zászlót újjal cserélhették 
fel, hála a város bőkezű jótevőjének, özv. 
Kalmár Józsefné Fazekas Annának, aki ke-
véssel halála előtt is tanújelét adta az is-
kola iránti pártfogó elkötelezettségének. 

1910. szeptember 18-án vasárnap a város 
házait és a Piacteret lobogókkal díszítették 
fel. A résztvevők a gimnázium tornacsarno-
kában gyülekeztek: fiatal hölgyek érkeztek ko-
szorúslányoknak, fiatalemberek vőfélyeknek 
beöltözve, megjelentek a város vezetői, élükön 
a polgármesterrel, sőt számos környező tele-
pülés középiskolájának tanári kara, valamint 
a kultuszminisztérium is képviseltette magát. 
A zászlóanya tisztjét dr. Holló Lajosné (or-
szággyűlési képviselő felesége) vállalta el. Az 
impozáns felvonulás a gimnáziumból indult a 
Kossuth utcán végig az Ótemplomba, miközben 
az utcát megtöltötték az érdeklődők és a he-
lyi iskolák növendékei. Elöl a régi zászló alatt a 

főgimnázium ifjúsága haladt tanáraik vezetésé-
vel, majd az új zászló következett, utána jöttek 
koszorúslányok vőfélyeikkel (28 pár), őket kö-
vette díszes fogatokon a zászlóanya, a polgár-
mester, az országgyűlési képviselő, a minisz-
térium és a vármegye küldöttei. Majd hosszú 
kocsisorban a város hölgyközönsége, a városi 

képviselők, hatóságok, küldöttségek, vendégek 
érkeztek. A levéltárban fennmaradt fotó tanú-
sága szerint valóban lenyűgöző látvány lehetett 
a nagyszabású felvonulás, különösen, hogy a 
„hátteret” az épülő új városháza adta.

Az Ótemplom alig tudta befogadni az óriási 
közönséget, ahol Toldy Jenő plébános celeb-
rált fényes asszisztenciával ünnepélyes nagymi-
sét, melynek keretében megszentelte a zászló-
anya által a szertartás közben selyemszalaggal 
feldíszített zászlót. A templomi ceremónia vé-
geztével a résztvevők a gimnázium udvarára 
vonultak vissza, ahol díszsátor alatt zajlott le 
az ünnepség második része. Itt a polgármeste-
ri és főigazgatói köszöntők után megtörtént a 
zászlószegek beverésének ünnepélyes aktusa, 
majd egy nyolcadikos diák vette át a zászlót a 
tanulóifjúság nevében. Az ünnepség végeztével 
kétszáz fős díszebédre várták a meghívotta-
kat a Korona szálló nagytermében, este pedig 
ugyanott, a díszteremben hangverseny, műso-
ros est és táncmulatság zárta a rendezvényt. 
A bevételekből „Jubileumi és zászlószentelési 
alap” címen ösztöndíjat létesített az intézet.

 Ónodi Márta
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Hirdetés

Felújított gépek: HP dc 8100 asztali gép: Intel Core-i3 
2.93 Ghz, 4 GB mem., 250 GB HDD, DVD, 1év gar. br. ár: 59.990 Ft
HP ProBook 6550b notebook: Intel Core-i5, 4 GB mem., 320 GB HDD, DVD-
olv., 15,6”-os kij., 1 év gar. br. ár: 73.990 Ft
HP ProBook 6460b notebook: Intel B810, 2 GB mem., 320 GB HDD, DVD-író, 
14”-os kijelző, 1 év gar. br. ár: 39.990 Ft
Új notebook: Lenovo IP100: Dual Core 2,16 GHz, 4 GB mem., 500 GB HDD, 
DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar. br. ár: 94.990 Ft

A LEGJOBB ŐSZI AJÁNLATAINK 
CSAK NEKED!

Az Ipartestületek Országos Szövetségének elismerését vehette át 
lapunk, a Félegyházi Közlöny újságírója: Hájas Sándor, és Fábián 
Adrienn az infokiskunfelegyhaza.hu oldal munkatársa az Ipartestü-
leti székházban Tornyi Lászlótól, a szövetség alelnökétől és Makai 
Lászlónétól, a helyi szervezet vezetőjétől. A díjat az ipartestület mun-
kájáról készített objektív, lelkiismeretes tudósításaikkal érdemelték ki.

br. ár: 59.990 Ft

A LEGJOBB ŐSZI AJÁNLATAINK 

Kitüntetés az újságíróknak

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

ÚJSZÜLÖTTEK: Sörös Miklós (anyja neve: 
Lengyel Viktória), Baksa Nóra (Varga Ni-
koletta), Seres-Kovács Heléna (Kovács Gi-
zella), Goldpergel Blanka (Kuklis Tímea), 
Tarjányi Boróka Zsuzsanna (Völler Katalin), 
Tóth Hédi (Bodor Piroska), Kovács Zsolna és 
Kovács Zsóka (Kószó Éva), Hegedűs Mirkó 
(Ferenczi Renáta), Gergely Veronika Jázmin 
(Gergely Ibolya), De Salve Stella Alexa (Bibok 
Szandra), Bazsó Nóra (Nemcsok Andrea)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Sinkó Zsanett – 
Bartucz Zsolt Ferenc, Kósa Adrienn – Mészáros 
Bálint, Csenki Erzsébet – Tarjányi Ferenc László
MEGHALTAK: Fekete Pálné Gyurgyik Má-
ria, Petróczi Lászlóné Ivanov Georgi Ilona, 
Gyenes Attila József, Juhai Imréné Koczka 
Ilona, Kurucz János, Schal Tibor, Pánczél 
Ilona Nagy Ilona, BokrosMócza József János 
– Kiskunfélegyháza, Varga Gyuláné Kiss Mag-
dolna – Tiszakécske, Lajos József – Helvécia, 
Pap István – Csongrád, Tóth Józsefné Fábián 
Rozália – Bugac, Aszódiné Kiss Ilona – Kecs-
kemét, Gémes Mihály – 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. Lali: 1 év körüli beagle jellegű 
kan kutya.

2. Manó: Kb. 4 éves pinscher ke-
verék kan.

3. Sárika: 1 év körüli shar-pei 
keverék szuka kutya.

4. Tappancs: Kb. 4 hónapos kis-
termetű keverék kölyök.

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: Minden nap (hétfő–va-
sárnap) 13:00-15:00-ig

1 2

3 4

Anyakönyvi hírek


