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Jubilál a félegyházi repülőtér

60 éves a félegyházi repülőtér
Ebből az alkalomból tesszük közkinccsé
Kollár László írását.

60 évvel ezelőtt, közvetlenül a forradalom eltiprása után voltak
városunkban olyan emberek, akik mertek nagyot álmodni az akkori körülmények, lehetőségek között is. Közéjük tartozott Kiss
Imre, ki szenvedélyének, a repülésnek szerelmeseként nekilátott szülővárosa, Kiskunfélegyháza repülőterének építéséhez.
Álma nem valósulhatott volna meg, ha egyrészt nem talál hozzá
társakat, másrészt, ha szándéka nem egészíti ki az akkori politikai igényeket, nevezetesen az MHSZ teljes körű működéséhez
nem lehetett volna igazítani a repülést, ejtőernyőzést.

gyei repülőtér, a kecskeméti létét. De hiába a
szomszédvárosi lobbi, a félegyháziak dolgoztak
tovább, így épült fel a repülőtér 1957-re, majd
kapta meg a használati engedélyt.
Kiss Imre erőfeszítéseinek köszönhetően
több repülőtér állományából kerültek ki a kezdő
felszerelések, így lett egy Dodge kisteherautójuk, lett először egy Szellő, majd Koma, Lep-

ke és Pilis típusú vitorlázó repülőjük. Sikerült
csőrlőre is szert tenniük, ebből az akkor új Toldi
típust sikerült megszerezni, mely egészen napjainkig szolgálhatná a repülés céljait.
1958-ban nagy repülőnapot szerveztek, melyre a város apraja – nagyja kíváncsi volt. A légi
bemutatókon kívül ekkor zajlottak az első ejtőernyős ugrások is a területen.

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

Folytatás a 2. oldalon!

A kezdetek 1955-ig nyúlnak vissza, ekkor kezdődtek a tervek, lehetőségek felkutatása, összegyűjtése, majd kihasználva az akkor esedékes
téglagyári kémények bontását, lett az épületekhez építőanyag is. Természetesen jó magyar
szokás szerint voltak ellenlábasok, akik minden
eszközt, kapcsolatot kihasználva akadályozták
az ügy kimenetelét, elegendőnek vélve egy me-

2

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2017. november 3.

Fotók: Repülőtér-Kiskunfélegyháza, Kiskunfélegyházi
Repülőtér régen és a Kiskunfélegyházi Repülő
és Ejtőernyős Klub Facebook-oldala

Folytatás az 1. oldalról!
Az 1959-es évet a működési engedély elvesztésével kezdték, melyet ismét a kecskemétieknek köszönhettek, de Hermann József kiképzésével már lett egy hangármester, így elhárult
az utolsó akadály az üzemszerű működés elől.
A félegyházi repülőtér komoly repülős, ejtőernyős és modellező életet hozott a városba.
Az MHSZ égisze alatt honvédségi előképzések
során több generáció sajátította el az alapismereteket, így az ejtőernyős és a vitorlázórepülő
szakosztályban több korosztályt képeztek ki a
szolgálat megkezdés előtt. A tanítványok közül
sokan indultak innen életpályájuk felé, váltak

pilótákká, hivatásos vagy sportrepülőkké, ejtőernyős kiképzőkké.
Híres utódok követték Kiss Imrét a parancsnoki poszton, többek között Miklóssy Sándor,
Csordás István, Szekér Imre és Jaskó Attila
voltak a repülőtér vezetői.
Sajnálatos módon Jaskó Attila tragikus halála
után az intézmény működését a szakosztályok
közötti használati viták, érdeksérelmek jellemezték, melynek eredményeként több tucat per
indult, melyek évtizedes időtartamra megbénították a működést. Ez az állapot napjainkig
tart és még nincs vége. Bízunk abban, hogy a
jelenleg még érvényben lévő bérleti szerződés

Repülőtér-üzemeltetőt keres
az önkormányzat

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Kiskunfélegyházi Sportrepülőtér üzemeltetésére. Érdeklődni lehet a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal (6100
Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.) Vagyongazdálkodási Osztályán, a II. em. 71.
alatt, valamint a www.kiskunfelegyhaza.hu oldalon.
Alács Miklós, osztályvezető

lejárta után sikerül olyan működtetési formát
találni, mely visszahozza a fényes napokat, mikor ejtőernyősök, vitorlázók, sárkányrepülők és
modellezők egyformán megtalálták szórakozásuk, hivatásuk helyét a repülőtéren.
A 60. évforduló alkalmából emlékezzünk meg
a repülőtér építőiről. Az intézmény megálmodója, elindítója Kiss Imre volt, kinek szervezésében zajlottak az építő folyamatok. A mérnöki
munkákat, a tervezési fázist Kovács Lajos,
Rózsa Dezső és Marton József végezték. Az
építés társadalmi munkában történt, melyben
igen nagy létszámban, főleg félegyháziak vettek részt. A munka dandárját Ferencz István,
Szabó Ferenc, Miklóssy Sándor, Terescsényi Endre, Eperjesy János, Horváth Gergely
„Gerusz”, Lajos Ferenc, Bálint László, Csönge Lajos, Hermann József, Zsolnai László,
Magyar Éva, Hatvani Béla, Horváth Dezső
és Jégh János végezték el. Neveik ismerősek
lehetnek azoknak is, kik soha nem jártak ebben az intézményben, hiszen többen közismert
szereplői voltak városunk közéletének. Sorsuk
kötődött a Magyar Honvédelmi Szövetséghez,
oktattak gépjárművezetést, KRESZ vagy műszaki ismereteket, vitorlázó repülést, de akadt
köztük festőművész és autószerelő is. Ahhoz a
polihisztor generációhoz tartoztak, akik több
műfajban is tudtak maradandót alkotni.
Itt szeretnék megemlékezni azokról a repülősökről, ejtőernyősökről, kik hivatásuk teljesítése közben ezen a repülőtéren lelték halálukat
időjárási körülmények, műszaki hiba vagy személyi tévedés következményeként
Isten éltesse a még közöttünk lévő repülősöket, ejtőernyősöket, és Isten nyugosztalja
azokat a társaikat, kik a mennyei repülőtereket
járják már.
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Életmentő defibrillátor a buszpályaudvaron
A félegyházi diákok és felnőttek több tonnányi üveghulladékot gyűjtöttek össze, annak
érdekében, hogy a város egy
automata defibrillátorhoz jusson a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. felajánlásából. Az
életmentő készüléket október
27-én, a buszpályaudvaron
adták át. A defibrillátort a
DAKK képviselői vették át, és
ígéretük szerint a váróteremben helyezik el, ahol mindenki
számára elérhető lesz, ha segélynyújtásra van szükség.
Az ünnepélyes átadáson Csányi
József köszöntötte a diákokat,
akik a lelkesen vettek részt a gyűjtési akcióban. A polgármester szólt
arról is, hogy a Csongrádi Víz- és
Kommunális Kft. kezdeményezéséhez az elsők között csatlakozott
a félegyházi önkormányzat. Hoz-

zátette: a defibrillátor beszerzése
mellett az akció a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítését is szol-

gálta. A szervezők arra törekedtek,
hogy minél több embert, magánszemélyeket, iskolai osztályokat,

Városi karácsony
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata az idén is megrendezi karácsonyi ünnepségét, amelyre szeretettel
meghívja a város nagycsaládosait, valamint a 2017. évben született gyermekeket és azok családját. Az ünnepség várható időpontja december 13-a, szerda 15 óra,
helyszíne a Móra Ferenc Művelődési Központ.
Fontos tudni, hogy a nagycsaládos és újszülött támogatás megítélését megelőző eljárás kérelemre indul, amelyhez nyomtatvány elérhető és benyújtható a polgármesteri hivatal Szociális
és Közfoglalkoztatási Osztály Szociális Csoportjánál, legkésőbb
november 30-áig. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Felhívják a szülők figyelmét, hogy a rendezvénytől függetlenül
a nagycsaládosok, illetve az újszülöttek vásárlási utalványát a
polgármesteri hivatal aulájában működő ügyfélszolgálati pultnál
vehetik át személyesen, személyi okmányokkal, vagy meghatalmazott útján, december 13-ától 20-áig. A támogatás összege
családonként, illetve újszülöttenként 5000 forint, amelyet az önkormányzat vásárlási utalvány formájában nyújt.
Tisztelettel: Csányi József polgármester

munkahelyi és baráti közösségeket vonjanak be, amelynek során
a város hat pontján gyűjtötték az
üvegeket. Nem csak a félegyháziak
járultak hozzá az akció sikeréhez. A
legtöbb üveget – több konténernyit
– ugyanis a fülöpjakabi Gyöngyösi
család gyűjtötte össze.
Balla László, mint a körzet önkormányzati képviselője elmondta,
hogy a helyszín kiválasztásában
fontos szempont volt az, hogy a
város központjában a legforgalmasabb helyek egyikén helyezzék
el a készüléket. A buszpályaudvar
a központban van, közel a piachoz.
Köszönetet mondott a közlekedési

vállalat vezetőinek is, hogy helyet
adtak az életmentő készüléknek.
Papp György, a félegyházi
mentőszolgálat vezetője arról tájékoztatta a megjelenteket, hogy
hazánkban az egyik leggyakoribb
halálozási ok a hirtelen szívmegállás. Ám, ha a beteg gyors segítséget kap, megmenthető. Ebben nyújt majd nagy segítséget a
buszváróban kihelyezett automata
defibrillátor, amely magyar nyelven tájékoztatja a laikus segítőket
arról, hogy mit kell tenni. Lépésről-lépésre irányítja az életmentést addig, amíg a helyszínre érnek
a mentőszolgálat szakemberei.
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Az 1956-os forradalmi
eseményekre emlékeztek

„Vigyétek szét az iskolából
szívetekben a szikrát,
mely a nemrég elhamvadt
nagylángból maradt,
amely a nagy Októberért bennünk lobogott.
Vigyétek szét és hirdessétek,
ahol jártok mindenütt,
hogy lángra gyúl a szikra még.”
A félegyházi eseményekre Csányi
József polgármester bensőséges
szavakkal emlékezett, majd a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola az „Üdv néked ifjúság!” című
összeállítást mutatta be Répa Mónika drámatanár rendezésében.
Közreműködtek a művészeti iskola dráma tanszakos növendékei,
valamint hangszeres tanárai. Az
emlékelőadást követően a város
vezetői, civil szervezetek és pártok
képviselői a városházán Czakó József emléktáblájánál, majd a Hősök
Parkjában az 1956-os emlékműnél
helyezték el az emlékezés koszorúit.
– Emlékezni gyűltünk öszsze – emlékezni azokra a honfitársainkra, akik életüket adták a
szabadságunkért. 1956. október
23-án egyetemisták, munkás fiatalok, gyári dolgozók, értelmiségiek
döntöttek úgy, hogy a nemzeti függetlenséget választják az idegen
elnyomás helyett.
Ez forradalom volt, a legigazibb

értelemben, amelyre büszke lehet
minden magyar. Apák és nagyapák
adták életüket azért, hogy megszűnjön az elnyomás, a diktatúra,
és hogy a magyarok magyar földön,
szabadon élhessenek. 1993-ban
feloldott, korábban titkosított statisztikai adatok alapján 2652 magyar halt meg a harcokban, húszezernél is több embert börtönöztek
be, akik közül sokakat kivégeztek,
és mintegy negyedmillió magyar
hagyta el az országot a bizonytalan,
de jobb élet reményében.
Az új élet reménye, a sztálini diktatúra megdöntése városunk fiatalságát is magával ragadta. A Petőfi
gimnázium harmadéves tanulója, a
félegyházi diákmozgalom vezetője,
Fekete Pál tüntetést szervezett,
és versekkel buzdította társait –
mondta el ünnepi beszédében Csányi József. Befejezésképpen Fekete
Pál verssorait idézte, amellyel a
forradalom hősei előtt tisztelgett,
és 1957 májusában, a ballagási ünnepségen mondott el:

Lakossági fórumot tart
Bense Zoltán
Lakossági fórumot tart Bense
Zoltán, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője, a városüzemeltetési
bizottság elnöke november
6-án, hétfőn 17 órakor a József Attila Általános Iskola
ebédlőjében. A fórum vendége lesz Csányi József polgármester, Balla László és
Rosta Ferenc alpolgármesterek, dr. Faragó Zsolt jegyző,
Dósai Bence, a Polgármesteri
és Fejlesztési Kabinet vezetője,
Alács Miklós, a vagyongazdálkodási osztály és Juhász László, a városüzemeltetési osztály
vezetője. Téma: fejlesztések,
beruházások, jövő évi tervek.
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Új parkolók és járdák a Petőfi lakótelepen

A Darvas tér 2-3. között új parkoló épült térburkolattal, és a csapadékvíz-elvezető rendszer kialakításával, a Holló László utcában
pedig több járdafelület újult meg.
A beruházások átadásakor a körzet képviselője, Horváth Gábor
elmondta, hogy az itt élők régi
igénye volt a biztonságos parkolók, járófelületek kialakítása, amit
mára sikerült megoldani. Arról is

beszámolt, hogy az elkövetkező
időszakban tovább bővítik a parkolási lehetőségeket, és a közvilágítás
fejlesztésére is gondot fordítanak.
Csányi József polgármester arról
szólt, hogy 2018-ban folytatódik a
fejlesztési program a lakótelepen.
A város ugyanis 400 milliós pályázatot nyert a közterek fejlesztésére,
és ennek keretében a lakótelep közterületei is megújulnak.

Felújított járdaszakasz
a Bajcsy utcán

A körzet lakóinak örömére új, térburkolattal ellátott járdaszakaszt
adtak át október 27-én a Bajcsy
utcában. Ma már a Petőfi Sándor
utcától a Kun utcáig akadálytalanul és biztonságosan közlekedhetnek idősek, babakocsisok és
minden járókelő. Az átadáskor
Csányi József polgármester elmondta, hogy a beruházás része
a „Félegyháza újjáépül” programnak. Az új járdaszakasz a modern
követelményeknek megfelelően
épült meg és illeszkedik a városképhez. Balla László, a körzet
önkormányzati képviselője arról
szólt, hogy egy régi lakossági
kérést sikerült teljesíteni az idei
költségvetésből, hiszen az évente
megtartott lakossági fórumain az
itt élők minden alkalommal kérték ezt. Idén sikerült előteremteni a pénzt erre a szakaszra, de
jövőre folytatódik a járdaépítés a
Bajcsy utca végéig.
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Megyei kitüntetés
Gyöngyösi Sándornak
Bács-Kiskun Megye Vidékfejlesztéséért díjjal tüntették ki Gyöngyösi
Sándort. A Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés október 20-ai, a Lakitelek Népfőiskolán megtartott ünnepi ülésén a fülöpjakabi gombatermesztőnek adományozott díjjal
a megye hírnevének öregbítését,
a bio-gyógygomba termesztésben
elért eredményeit és munkásságát
ismerték el. Az elismerést Rideg
László, a közgyűlés elnöke adta át.
A kitüntetett az oklevél átvétele
után így nyilatkozott: – Nagy öröm
számomra és jólesett az elismerés. Megerősítés ez abban, hogy jó
úton járok, újabb lendületet ad a
munka folytatásához.

Nívós elismerés a Félegyházi Pékségnek
A Félegyházi Pékség a 2015-ös, és a 2017-es Év boltja díj elnyerése után újabb nívós elismerésben részesült. A Magyar Formatervezési Tanács az idén a kiskunfélegyházi székhelyű családi
vállalkozást is méltónak találta a 2017-es Design Management
Díj elismerő oklevelére. Az elismerést egy nagyszabású gála keretében Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és dr. Luszcz
Viktor, a Magyar Formatervezési Tanács elnöke adták át október 6-án, a budapesti Design Hét nyitóeseményén.
A száz százalékban magyar tulajdonú Félegyházi Pékség Kft., mintegy kilencven üzlettel, és majd ezer
alkalmazottal működő családi vállalkozás több mint 13 éves sikeres

működését követően, 2014-ben
döntött a márka teljes egészének
megújításáról. Az arculat mellett a
cég elnevezését, az üzletek kialakítását, a termékek csomagolását, a

gépkocsiparkot, a kommunikációs
csatornákat, sőt a fejlesztési stratégiát is gyökeresen átalakították,
amelyet a Magyar Formatervezési
Tanács is elismert.
A bíráló bizottság értékelése
szerint örömteli, hogy Magyarországon az elmúlt években számos tudatos fejlődési filozófiával, friss arculattal rendelkező
magáncég jelent meg a lakossági fogyasztás piacán, amely az
egyediségre, a tudásra, a magas
színvonalú termékek előállításá-

ra, a tudatos vállalatszervezésre
épít. Ez a megközelítés a 2000-es
évektől egyre erőteljesebben jelen van a hazai pékáru-előállítás
és forgalmazás piacán éppúgy,
mint az élelmiszer-gazdaság más
területein.
A Félegyházi Pékségnél a desing
tudatos alkalmazásával megvalósították azt, hogy valamennyi értékesítési egység nem csupán boltként funkcionál, hanem érzésekre
és érzelmekre hat a vele kapcsolatba kerülő, az adott helyiségbe
belépő vásárlóval. A társaság üzletei kialakításánál tekintettel van
az adott város, az adott építési
mikrokörnyezet
sajátosságaira,
stílusból, illetve korszakból eredő
jellemzőire. Célja, hogy megszerettesse környezetünket, új szemléletű szolgáltatásaival kiemelje az
adott értékesítési egységet.
Albrandje, a Piknikség teljesen
új szemléletű; bár kétségtelenül a
nosztalgikus hatásokra és az emberek, a vásárlók ilyen irányú igényeinek kielégítésére koncentrál,
szélesebb körű szolgáltatást nyújtó közösségi találkozópontként is
működik.
A dinamikusan fejlődő vállalkozás példaértékű, gyors sikert ért el,
kiterjedt értékesítési lánc felépítését valósította meg több mint 36
városban való jelenléttel.
Gratulálunk a félegyházi cégnek!
Forrás: felegyhazipekseg.com
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Hűtőház épült a félegyházi ipari parkban
Ünnepélyes keretek között
adták át az ICE-STORE Kft. új
hűtőházát a Kiskunfélegyházi
Ipari Parkban, október 24-én.
A 3700 négyzetméter alapterületű létesítmény átadásakor
Dobosné Németh Ottília ügyvezető, Kovács Ernő, Bács-Kiskun megye kormánybiztosa és
Csányi József polgármester
üdvözölte az átadón megjelenteket. Valamennyien köszönetet mondtak a kivitelező
cégek munkájáért, azért hogy
egy huszonegyedik századi
követelmények színvonalának
megfelelő hűtőházat építettek
Kiskunfélegyházán.
Az ICE-STORE Kft-t 2014-ben
alapította az Integrál Zrt., az FBZ
Invesment Kft. bevonásával. A cég
a tevékenységét dobozgyártással
kezdte, jelenleg az Integrál Zrt.
baromfifeldolgozó üzemét látja
el baromfis kartonokkal. Pár éve
célul tűzték ki, hogy hűtőházat építenek. Ehhez kerestek is pályázati
lehetőségeket, de sajnos sikertelenül. Így aztán önerőből fogtak az
építkezésbe – mondta el Dobosné
Németh Ottília.
– A beruházás megvalósítását
az Integrál Zrt. baromfifeldolgozó
üzemének tárolási igénye motiválta. De a beruházás megkezdése előtt meggyőződtünk arról is,
hogy potenciális partnerekkel számolhatunk többek között Kecskeméten, Szentesen, Orosházán,
Kiskunhalason és Kiskunmajsán.
Felmérve az érdeklődést, a létesítményt korszerű technológiával
felszerelve úgy építettük meg,
hogy a régióban működő vállalkozások bértárolási igényét is
kielégíthessük – tette hozzá az
ügyvezető.
– Szerencsére vannak olyanok,
akik gondolnak a jövőre. Figyelemmel kísérik a világpiac történése-

döntéseiket. Most is azt tapasztalhatjuk, hogy egy helyi vállalkozás
itt bővíti tovább tevékenységét, és
ennek megvalósításában a félegyházi cégek kapták a főszerepet.

2014-ben 4 működő
vállalkozás volt a félegyházi
ipari parkban, ma 13.

it, és igyekeznek megteremteni a
feltételeket ahhoz, hogy bármilyen
változásra jól tudjanak reagálni.
Erre példa ez a beruházás is, ahol
egy komoly hűtőkapacitással bíró
létesítmény kezdi meg üzemelését
– mondta üdvözlő beszédében Kovács Ernő kormánybiztos.

Csányi József polgármester az
üzemátadó ünnepségen elmondta:
– Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy Kiskunfélegyháza polgármestere lehetek, mert olyan lokálpatrióta vállalkozókkal vagyunk körülvéve, akik felelősségteljesen,
a város érdekében hozzák meg

A 2014-ben megfogalmazott programunkban az ipari park bővülését,
a munkahelyek növelését hirdettük
meg. Akkor itt, az ipari parkban 4
működő vállalkozás volt, ma már
13 cég használja telephelyeként.
500 új munkahely megteremtését
ígértük, de ezen a számon már bőven túl vagyunk, sőt azt is elmondhatjuk, hogy ma már a legnagyobb
problémát a megfelelő munkaerő
megtalálása jelenti a vállalkozásoknak – tette hozzá a polgármester, aki gratulált a beruházó cégnek
és a kivitelezőknek a színvonalas
munkához.
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Hibás volt
a fiákeres
bácsi
számlaszáma
Nemrégiben írtunk arról, hogy
segítséget kér leégett háza felújításához a félegyházi gyerekek
és felnőttek kedvelt fiákerese.
Luczás Sándor és családja otthona augusztus 20-án lobbant
lángra, és mi a Félegyházi Közlönyben, annak online felületén
és a Facebookon is közzétettük
azt a számlaszámot, ahová a
segítő szándékú emberek adományát várja a szerencsétlenül
járt család. Csakhogy a számlaszám hibás volt. Aki támogatni
szeretné a Luczás családot,
kérjük, hogy itt látható számlaszámra fizesse be a nekik szánt
összeget!

Fókusz Takarék:
51700090-10020607
Telefonos egyeztetési
lehetőség a Luczás családdal:
a 06/20/29-67-113-as
telefonszámon.

Új helyre
költözött
az Allianz
iroda
A Kiskunfélegyházi Allianz
Hungária Biztosító Iroda
október 5-étől új helyen, a
Gorkij utca 4. szám alatt (a
kávézó és a Spar Áruház között, az ÁFÉSZ Székházzal
szemben) várja ügyfeleit.
Nyitvatartás:
hétfő: 08.00 – 17.00,
kedd-csütörtök: 08.00 – 16.00,
péntek: 08.00 – 15.00
Kapcsolat:
Molnár Zoltánné
06 30/703 0859
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Ellopták, de hamar megtalálták

Október 23-a és 25-e között
a kiskunfélegyházi Kossuth
utcán több helyről összesen
7 darab víznyelő rácsot tulajdonítottak el, mintegy 160
ezer forint értékben. Miután
az önkormányzat feljelentést
tett ismeretlen tettes ellen, a
félegyházi rendőrök bravúros
módon megtalálták és visszaadták a rácsokat, amelyeket a
balesetveszély miatt haladéktalanul pótolni kellett.
Timafalvi László rendőr ezredestől megtudtuk, hogy a félegyházi rendőrkapitányság nyomozói
október 26-án, csütörtökön házkutatást tartottak egy 25 éves helyi
férfinél, ahol megtalálták a keresett rácsokat. A feltételezett tettes
ellen lopás miatt indul eljárás.
Az önkormányzat és a félegyháziak nevében ezúton is köszönjük
a helyi rendőrök odaadó munkáját!

Kátyúznak
a városban
A polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztálya tájékoztatja a
lakosságot, hogy október 18-án
elkezdődtek a kátyúzások Kiskunfélegyháza belterületén.
Ezeken a szakaszokon többször számíthatnak forgalomkorlátozásra a közlekedők. A munkálatok első ütemében a nagyobb
és balesetveszélyesebb hibákat
javítják ki.
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Gallyazási munkálatokat végez a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó
Kft. megbízásából a Zöldfelület
Kezelő Kertészeti Kft. a nagy-,
közép-, és kisfeszültségű szabadvezetéki hálózatok nyomvonalai mentén. Ennek során
eltávolítanak minden, a hálózatok biztonsági övezetébe
nőtt fát vagy egyéb növényzetet. A munkavégzés, időjárástól függően november 1-je és
április 30-a között tart.
A gallyazást a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM
rendelet szabályozza. A levágott
ágakat, gallyakat a települések belterületéről 5 munkanapon belül elszállítják, a külterületeken a munkavégzés helyszínén maradnak.
A gallyazó partner elérhetőségei:
Zöldterület Kezelő Kertészeti Kft.
Kontakt személy neve: Túri Tamás
Elérhetőség: + 36 30 799 49 57

Gallyaznak
Kivágják,
majd pótolják
a veszélyes
nyárfákat

Nyugdíjasoknak a biztonságról
A Nyugdíjas akták című bűnügyi komédiát
október 30-án ismét bemutatták a művelődési központban. Nem véletlenül, hiszen az
elmúlt időszakban Tóth Tamás darabját a
térségben már sok településen játszotta el
a nyugdíjasokból szerveződött színtársulat
dr. Horváth-Rekedt Gréta rendőr főhadnagy rendezésében. Az előadás előtt Csányi
József polgármester és dr. Hatala József,
a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke köszöntötte az előadókat és a közönséget. Közreműködött a Kunplast Szupernagyik csoportja és a Félegyházi Citerazenekar.
– Egy ilyen rendezvény nagyon értékes a
város számára azért, mert sok veszély fenyegeti a nyugdíjasokat, az idős társadalmat, és
ezekre fel kell hívni a figyelmet. Ez a kiváló
előadás játékos, humoros formában tájékoztat mindenkit arról, mit kell tennünk ahhoz,

hogy ne váljunk rossz szándékú emberek
áldozataivá – mondta köszöntőjében Csányi
József.
Dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke így fogalmazott:
– Örömmel látom, hogy egy olyan produkció
megvalósítását támogattuk, amelynek haszna
van. Közérthető módon, ráadásul humorosan
hívja fel az idős emberek figyelmét arra, hogy
nem szabad bűnözők, gonosztevők áldozatává
válni. Minden kapcsolatteremtésben szükség
van egy egészséges bizalmatlanságra is.
Dr. Horváth-Rekedt Gréta, a darab rendezője elmondta, hogy a nyugdíjas csapat
lelkesedése töretlen, számukra a próbák és
előadások a „misszión” kívül kikapcsolódást,
örömöt is jelentenek. Szerencsére folytathatják a munkát, mert már több felkérést is kaptak a darab bemutatására.

A városüzemeltetési bizottság Kollár László
képviselő kezdeményezésére a Móravárosban
23 sérült, balesetveszélyt jelentő nyárfa kivágásáról is döntött legutóbbi ülésén. A fákat a
közmunkaprogram keretében termelik ki, és
szociális tüzelőfaként hasznosítják. A kivágott
fákat a jövő évben szakszerűen pótolják magas kőrissel, virágos kőrissel, pusztaszillel és
csörgőfával.
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Október 26-án, csütörtökön
tartotta soron következő ülését a félegyházi képviselő-testület, amikor többek között
egyes köztéri műalkotások áthelyezéséről hoztak határozatot a városatyák.
Befejezéséhez közeledik a „Félegyháza Újjáépül” önkormányzati projekt tervezése, aminek keretében
megújulnak a városközpont jelentősebb közterületei, parkjai. Ennek
során néhány köztéri művészeti
alkotás áthelyezése is szükségessé
válik. A városatyák döntését helyi
szakértői csoport és a főépítész
szakmai állásfoglalása is segítette.
A köztéri műalkotások áthelyezésének költségét – néhány kivételtől eltekintve – az elnyert pályázati
források fedezik.
A képviselő-testület döntése
értelmében a Petőfi-kutatók és
Petőfi-fordítók emlékoszlopai jelenlegi helyükről, a Sarlós Boldogasszony Templom kertjéből a felújított templomkert sétányai mellé
kerülnek, új tematika szerint. Az
oszlopcsoportból Bem József helyére kerül Sir John Boxring emléktáblája, a Bem emléktábla elhelyezéséről pedig később születik
döntés. Ez a megoldás a főépítész
szerint azért is támogatható, mert
az emlékoszlopok jól érzékelhetők
lesznek, és erősítik a sétány erejét
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Új helyre kerül a „káposzta”

is. A Bem tábla áthelyezése azért
is indokolt, mert az nem illeszkedik a tematikába.
A csobogó díszkút, vagy közismert nevén „káposzta”, a Petőfi térről a dr. Holló Lajos és az
Oskola utca találkozásánál lévő
háromszög alakú parkba kerül, s
ezzel – szakértői vélemény szerint

– egyfajta szervező erő, találkozóhely születhet itt. A főépítész javaslata szerint az elhelyezés előtt
a teljes közterületet rendezni kell
megfelelő burkolt és zöldfelületek
létrehozásával.
Az Ereklyés Országzászló a jelenlegi helyéről mintegy 15 méter

távolságra, a városháza déli tengelyébe kerül. Ezen kívül áthelyezik
a TOP-projekt kapcsán többek között az Európa ivókutat, Bem József, Petőfi Sándor és Kossuth
Lajos mellszobrát, az 1956-os
kopjafákat és Dózsa György bronz
szobrát is.

Energiahatékonysági fejlesztés
a nővér- és orvosszállón
A Bács-Kiskun Megyei Kórház egy pályázat segítségével 145,15
millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást
nyert el a kalocsai és kiskunfélegyházi telephelyein lévő nővérés orvosszállók energetikai jellemzőinek javítására, és a gazdaságos üzemeltetés feltételeinek megteremtésére – tudtuk meg
Szigeti Dórától, a kórház PR menedzserétől.
Az elnyert összeg felhasználásával a kiskunfélegyházi telephelyen

egy 8, illetve 4 lakásos nővér- és
orvosszálló energetikai felújítá-

sára kerülhetett sor. A beruházás
során új, műanyag nyílászárókat
építettek be, az épületek 12 cm
vastag homlokzati hőszigetelést
kaptak, valamint megújuló energiaforrásként – a kalocsai helyszínekkel együtt – 99 darab 255
Wp polikristályos napelemet is
felszereltek a tetőkre. A beruhá-

zásnak köszönhetően a kórház
elsődleges energiafogyasztása,
üzemeltetési költsége és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása egyaránt jelentősen csökkent,
ugyanakkor meglévő és leendő
munkatársai és azok családjai
számára versenyképes lakhatási
körülményeket tud nyújtani.
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STAFÉTA
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A terápiás kutya fegyelmezet,
okos és türelmes. Megtestesíti és tökélyre fejleszti a faj
legnemesebb tulajdonságait,
mindazt, amiért annyira, de
annyira szeretjük az ebeket.
Amiért közös történelmünk évszázadai alatt az ember elválaszthatatlan társává, szövetségesévé válhatott: a hűséget
és az önfeláldozást. Staféta
rovatunkban – Kovács Mária
ajánlására – Kleics Julianna
avat be bennünket Boróka, a
tanuló terápiás kutya világába.
A gyönyörű golden retriever gazdája lábánál mozdulatlanul várja
a következő vezényszót, míg ő
nyilatkozik. Néhány nappal korábban több tucatnyi gyerek körében láttam. Voltak közöttük
hangosak, elevenek, és félősek is.
De Boróka kiállta a próbát: szeretnivaló volt, elnéző és szófogadó. Feküdt, ült és pacsit adott, ha
kérték. Számolatlanul. Rengeteg
élményt szerezve ezzel kicsiknek és nagyoknak, bátraknak és
rettegőknek, határozottaknak és
bizonytalanoknak.
Gazdája, Kleics Julianna öt éve
határozta el, hogy kutyát akar. Tudatosan választotta ki a faját és
az egyedet: tanítani akarta, és hamar megfogalmazódott benne az
is, hogy terápiás kutyát szeretne
képezni.
– Mindig segítő szakmában tevékenykedtem, csecsemő- és gyermekgondozó az alapszakmám,
bölcsődében,
egészségügyben,
családsegítő szolgálatnál dolgoztam. Nem tudtam elképzelni az
életemet a nyugdíjas évek alatt
sem tétlenül. Terápiás felvezetőként gyerekek, sérültek és idősek
közé járhatok, s tehetek még értük
– mondja.
Julianna a Kreatív Mozaik Alapítvány alapító elnöke volt csaknem tíz éven át, majd 2015-től
dr. Horváth-Rekedt Gréta vette
át tőle a feladatot, de megőrizte kuratóriumi tagságát. Boróka
ugyan még csak tanuló a terápiás
kutyák között, azonban habilitációs kutyakiképző jelenlétében már
dolgozhat. Ezt a támogatást pedig
megkapják Földi Zsuzsától. Így
az alapítvány tevékenységi körébe
ma már az idősek, az ifjúság és a
sérült emberekkel való foglalkozás
mellett a terápiás kutyafoglalkozások is beletartoznak, új perspektívákat megnyitva ezzel.
De hát mire is képes egy olyan
terápiás kutya, mint amilyen Boróka is lesz? Óriási támasz és segítő erő lehet például érzelmileg
zavart, mozgásukban, szocializá-

Emberrel és kutyával is szolgál
a Kreatív Mozaik Alapítvány

ciójukban, mentális vagy értelmi
fejlődésükben elmaradt gyerekek
számára, de jelenlétével enyhíti a
depressziót, az elszigeteltség és
magány érzését felnőttek és idősek körében is. Boróka ráadásul
gazdájának is igazi terápia: tartalommal, tevékenységgel tölti meg
nyugdíjas napjait. A következő,
egyben utolsó vizsga megszerzése
után pedig boldogan osztják meg
kettejük közös örömét a félegyházi
intézményekben és közösségekben: iskolákban, idősotthonokban,
fogyatékosok körében.
S hogy mindezt Julika nagyon
komolyan és hosszú távon képzeli
el, az is bizonyítja, hogy Borókának
immár „munkatársai” is vannak.
Málna, és a néhány hetes, még
elnevezésre váró, szintén golden
retriever kölyök Julika társaságában és irányításával járják majd
be a terápiás kutyakiképzés rögös
útját, hogy alkalmassá váljanak
a feladatra, amit gazdájuk így fogalmazott meg: – Tudok még másokat szolgálni, és ez sokat jelent
számomra. A szeretet, az adás
körforgását fenn kell tartani. Hiszen ha én adok, kapok is.
Kleics Julianna Nagy Krisztiánnak adja tovább a stafétát, aki
rendőrként szabadidejében gyerekeket tanít harcművészetre.

Hirdetés
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– Nagyon örülök a köszöntésnek. Tudják, viszonylag ritkán
jön látogatóm, most ezzel
elbüszkélkedhetek az ismerőseimnek – mondta István
Mihályné, aki október 26-án,
90. születésnapján fogadta a
város köszöntését Kossuth utcai otthonában. A szépkorú, jó
kedélyű hölgynek Balla László
alpolgármester adta át az oklevelet és a virágcsokrot.
Rozika néni elmondta, hogy minden nap korán kel, rendet tesz a
lakásban, főz magára és kerékpárjával jár a piacra bevásárolni.
Szobája falát és bútorait a maga
készítette gobelinek és varrottasok díszítik. Minden nap találkozik
és beszélget lépcsőházi ismerőseivel, és egy-egy rövid sétára is időt
fordít, mielőtt leül a televízió elé.
István Mihályné Rozika néni
1927-ben született Öcsödön, egy
nyolcgyermekes család negyedik
gyermekeként. Szülei otthoni gazdálkodásból tartották el a népes
családot. Édesapja az öcsödi községházán teljesített szolgálatot,
édesanyja pedig a nyolc gyermek
ellátásáról és a háztartás vezetéséről gondoskodott.
Rozika néni a 6 elemi elvégzése
után egy tanító házaspárhoz került,
mint házvezetőnő, majd húszéves
korában a munka Kiskunfélegyhá-
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Rozika néni bringával jár vásárolni

zára szólította, ahol még két elemi
elvégzése mellett házvezetőnői, illetve gyermeknevelői teendőket látott el egy orvos családnál. Később
munkájának jelentős részét az akkori Vegyipari Gépgyárban végezte,
ahol darukezelőként főállásban 38
évet dolgozott.

Nyugdíjazását követően vis�szavárták, így még 2 évet töltött
munkában. Végül 40 év munkaviszony után döntött úgy, hogy megpihen és élvezi a nyugdíjas éveit.
A Vegyipari Gépgyárban ismerte
meg leendő férjét is, akivel családot alapított, és a házasságból egy

fiúgyermek született. Sajnos már a
férje és gyermeke sem lehetett jelen a születésnapi köszöntőn, mert
elhunytak. Nyolc testvére közül is
már csak hárman élnek, akik közül
sajnos egy sem lakik Kiskunfélegyházán. A magány mégsem látszik
Rozika nénin.
Fotó: Szabó György Róbert

Izgalmas programokkal várta a
jakabszállási I. Böllérfesztivál október utolsó hétvégéjén a községi
parkerdőbe kilátogató vendégeket,
akik a megrendezett disznótor
mellett egyéb malacságokkal is
találkoztak. Civil kezdeményezésre, a helyi önkormányzat támogatásával indult útjára a rendezvény,

Malacuk volt
amely a szervezők – Konfár János, Krisztián Aranka és Szabó
László – álmának megvalósulásával egy új hagyomány megteremtésére is lehetőséget kínál.

A rendezvényre hat csapat nevezett, közöttük a kiskunfélegyházi Amatőr Királyi Szakács Klub,
Mangal Ica névre hallgató sertésükkel. A csapatoknak rangos zsűri

előtt kellett tanúbizonyságot tenni
jártasságukról, kezdve a sertések
leszúrásával, melyet elektromos
sokkolás mellett egymás után végeztek el a gyakorlott böllérek. Ezt
követte a pörkölés, kaparás, és az
egyik helyen egy ritkaságszámba
menő kopasztásos technikát is láthatta nagyérdemű.
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Az év polgárőr egyesülete

Az Év Polgárőr Egyesülete címmel ismerték el a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület több mint két évtizedes
munkáját. Pintér Sándor belügyminiszter kitüntetését, a plakettet és az emléklapot október 19-én vette át Marczényi Csaba, a
félegyházi polgárőrök elnöke Túrós Andrástól, az Országos Polgárőr Szövetség elnökétől, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet színháztermében.
– A 26 éves polgárőrmozgalom
bebizonyította, hogy helytállással,
szorgalommal, önkéntes munkával
jobbá, biztonságosabbá tehetjük
országunkat. A rendvédelmi szervekkel kiválóan együttműködő, a
modern kor kihívásainak megfelelni tudó polgárőrség a közbiztonság egyik meghatározó erejévé vált. Ez az önök munkájának
eredménye. Köszönet a sok milliónyi óráért, amit önkéntesen a
közösség szolgálatában töltöttek
Hirdetés

Megkezdtük a 2018-as
bérletek értékesítését!
Bérletek korlátozott számban
kaphatók!
Érdeklődni: 06/30-517-90-53
Címünk: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő
szakasz mellett!
A horgásztársakat
a következő esztendőben is
szeretettel várjuk!

– mondta ünnepi beszédében dr.
Simon Miklós, az Országgyűlés
Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának alelnöke.
A köszöntők után adták át a kitüntető címeket. A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület elnökét, Marczényi Csabát
az Év Polgárőr Egyesülete címmel
járó oklevél és plakett átvételére
szólították.
A kitüntető cím elnyerése apropóján az egyesület elnöke elmondta: – Példaértékű, hogy városunk
polgárőrsége gyümölcsöző kapcsolatot tart fenn a Kiskunfé-

legyházi Rendőrkapitánysággal.
Együttműködünk az önkormányzattal, a civil szervezetekkel, a katasztrófavédelemmel, a postával
és a Máltai Szeretetszolgálattal
egyaránt. Rendszeres járőrözést
végzünk a közbiztonság védelme
érdekében.
Biztosítjuk a
városi kulturális
és
sportrendezvényeket, de
segítséget
nyújtottunk
a határ mentén szolgálatot teljesítő
polgárőr társainknak is.
Mint minden
évben, most
is éjjel-nappal őriztük
az Alsó- és
Felsőtemetőt, október 31-e és
november 2-a között. Az év végén idén is megszervezzük a
külterületi fenyőfa őrző-védő
szolgálatunkat.
A 22 év történéseinek és az
évről-évre egyre magasabb színvonalú munkánknak köszönhető
ez az elismerés, amely nemcsak
engem, hanem minden polgárőrt
büszkeséggel tölt el. Külön öröm
mindannyiunk számára, hogy ezzel
az elismerő kitüntetéssel egyúttal
öregbíthetjük városunk hírnevét
is – zárta gondolatait Marczényi
Csaba.
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Makettek
művészei
Makettkiállítás és látványmakettezés várta az érdeklődőket október 28-án és 29-én
a Móra Ferenc Művelődési
Központ dísztermében. Repülőket, harckocsikat, különböző
autókat, építményeket, érdekes
figurákat, vasúti és mozdony
maketteket is láthattak a felnőttek és gyerekek a kiállításon.
Emellett a makettek mesterei a
helyszínen bemutatták, bemutatják a makettkészítés fortélyait, és aki kedvet kap hozzá, ki
is próbálhatja ezt a sok figyelmet és türelmet igénylő alkotó
munkát.
Katona István, a helyi makettezők klubvezetője elmondta,
hogy a negyedik éve megrendezett kiállítással és bemutatóval
a makettezés népszerűsítése is
céljuk. Nagyon sok látogató később kedvet kap ehhez a hobbi
tevékenységhez, sőt többen a
klubhoz is csatlakoznak.
A kiállításra az ország minden
részéről érkeztek makettező
klubok, akiknek tagjai külön-külön egy kis laboratóriumot alakítottak ki. Itt bemutatják, hogy
milyen maketteket készítenek,
és hogy milyen anyagok, eszközök kellenek ehhez. Szívesen
adnak tájékoztatást minden
érdeklődő kérdésére, sőt lehetőséget biztosítanak arra is,
hogy kipróbálhassák a makett
építést.
Egyben a két napos találkozó szakmai továbbképzés is a
makettező klubok számára –
mondta el a főszervező. Hiszen
ezen a találkozón a műfaj megszállottjai kicserélik tapasztalataikat, tájékoztatják egymást az új anyagokról, eljárási
lehetőségekről..
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Szecskó Péter Bács-Kiskun
Megyei Príma Díj-jelölt
A 2017-es év Bács-Kiskun
Megyei Príma Díj jelöltjei között szerepel a kiskunfélegyházi Nívó- és Holló László-díjas grafikusművész, Szecskó
Péter.
A félegyházi alkotó munkáival
olyan könyvek illusztrációi között
is találkozhatunk, mint például a
Mosó Masa mosodája, a Tüskevár,
a Bambi vagy A vadon szava. Dr.
Domokos Tamás, nyugalmazott
muzeológus így ír a neves grafikusról: „Isten áldotta tehetséggel
megáldott, szerény, a képzőművészet hihetetlen mélységeibe
alámerülő érzékeny mester, igazi
kontraszt az érdeklődésünk elnyerése céljából nyüzsgő celebek,
sztárok bombázta világunkban”.
A Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetsége Bács-Kiskun

Megyei Szervezete 12 éve rendezi
meg az országos Prima Primissima mintájára a Megyei Prima Díjátadó Gálát, amelynek célja, hogy
a térségben is méltó elismerésben
részesüljenek a tudomány, művészet, kultúra és sport kiemelkedő
teljesítményt nyújtó helyi tehetségei. A kategóriagyőzteseket a VOSZ
elnökségi ülésén választják ki. Ők
lesznek a megyében az adott terület legjobbjai, és közülük kerülnek ki
a Prima Díj nyertesei. Ekkor indul a
közönségszavazás, amelyben mindenki részt vehet. Szavazni a primadij.hu weblapon és postai úton
lehet. (Bács-Kiskun Megyei VOSZ,
6000 Kecskemét, Katona József tér
18.) A gálaesten a háromszor egymillió forintos Megyei Prima Díjat
és a félmillió forinttal járó közönségdíjat vehetik át a nyertesek.

Koncert az alapító emlékére

Képpé vált
emlékek
– Mit tehet az ember, ha festőnek születik? Fájdalmas emlékei képekké kívánkoznak válni
– akár tetszik, akár nem – mert
„ez van”. Így hát itt vannak. Szomorúság szülte erős vonalak,
foltok. Ezek a művek az elmúlt
három hónapban születtek, a
festő édesapjának halála után.
Az alkotások annak a belső
átalakulásnak a kiérlelt festői
lenyomatai, amelynek során a
fiúból, az apa nyomdokaiba lépő
férfi lett. Minden vonal, minden
folt egy-egy elejtett teher, amelyet most ő felvesz a vállaira –
mondta Szabó Ildikó Lukács
Ferenc Ez van címmel, a Móra
Ferenc Művelődési Központban
megrendezett tárlatának megnyitóján. A kiállítás november
22-éig várja a látogatókat.

– A 22 éves Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusát alapító, az egyesületet évtizedeken át, haláláig vezető Lukács Ferire emlékezünk mai
hangversenyünkkel. Ferinek minden
porcikája, idegszála a zenére volt

beállítva. Az idősebbek közül többen vendéglátós, majd cipőboltos
tevékenysége kapcsán ismerhették,
de életre szóló emléket őrizhetnek
róla a különböző oktatási intézményben végzett diákjai is. Hang-

versenyünkkel arra a pótolhatatlan
személyiségre emlékezünk, aki az
utolsó leheletéig szívügyének tekintette, intézte és segítette a kórus
működését páratlan lelkesedésével,
a pályázatok megírásával, koncertek, kórustalálkozók, partnerkapcsolatok építésével. A továbbiakban
is az ő lelkesedése és példamutatása kell, hogy lobogjon kórusunk
szívében – mondta Szatmári Imre
karnagy, a kórus művészeti vezetője
a hangverseny bevezetéseként.

Fotó: Patyi Zoltán

A Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa emlékhangversennyel
emlékezett meg id. Lukács Ferencről, a közösség egykori alapító tagjáról, hangversenyeik, rendezvényeik lelkes, örökifjú szervezőjéről. A Móra Ferenc Művelődési Központban Szatmári Imre
vezényletével és Bolla Julianna zongorakíséretével szeretett darabjait énekelték kórustársai.
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Rendhagyó módon emlékezett Félegyháza arra a két jeles évfordulóra, amelyek – ahogy Mészáros
Márta múzeumigazgató fogalmazott – a félegyházi Petőfi-kultusz
sarokkövei. Október 13-án volt
150 éve, hogy az első országos
Petőfi-ünnepség keretében leleplezték a Petőfi-ház falán lévő emléktáblát, amely hirdeti: itt töltötte
gyermekéveit a költő. Október 29én pedig 95 éve annak, hogy felállították Kiskunfélegyháza főterén
a Segesvárról menekített Petőfi
szobrot, Köllő Miklós alkotását.
– A tisztelők tisztelete ez a nap.
Főhajtás azok előtt, akik Petőfit
nem csak szerették és tisztelték,
de azért is tettek, hogy Félegyháza méltóképpen emlékezzen rá –
mondta Mészáros Márta, aki a
több helyszínen zajló esemény városházi állomásán a Petőfi szobor
történetét elevenítette fel, miután
Rosta Ferenc alpolgármester
köszöntötte a díszteremben öszszegyűlt tisztelőket, emlékezőket,

Petőfi tisztelői előtt
tisztelegtek
Kőfalviné Ónodi Márta levéltárvezető pedig a Petőfi-ház falán
lévő emléktábla másfél évszázaddal ezelőtti leleplezésének részleteit osztotta meg az érdeklődőkkel.
Az előadások után a Petőfi szo-

A reformáció művészeti
vonatkozásai

bornál mécsest gyújtottak a résztvevők, majd a Petőfi Emlékháznál
meghallgatták Kapus Béláné előadásában azt az emlékezőbeszédet,
ami az 1867-es táblaavató alkalmával is elhangzott. Ezt követően

nyitott számos területen a művészetek világi fejlődése előtt, így a
zene, az irodalom, a könyvnyomtatás és még számos más művészeti
ág reneszánszát hozta magával.
– Gyakorlatilag anyanyelvű irodalomról nem beszélhetünk a
reformáció előtt – mondta a művészettörténész, majd hozzátette,
hogy a Bibliának az anyanyelvre
való fordítása nagyon fontos mérföldkő volt a reformáció történetében. A múzeumigazgató Sylvester
János első teljes magyar nyelvű
Újszövetség-fordítását, valamint
Károli Gáspár első teljes magyar
bibliafordítását, az úgynevezett Vizsolyi Bibliát hozta fel példaként,
de beszélt a Váradi Bibliáról is.

interaktív tárlatbemutató és Vas
László előadásában megzenésített
Petőfi-versek járultak hozzá az ünnepi hangulathoz. Számos látogató
magával hozta kedvenc Petőfi versét is, hogy kitűzze a versek falára.

A Rákosi-korszak:
1956 előszobája
Ezzel a címmel tartott előadást
Varga Zoltán volt országgyűlési
képviselő, újságíró. Az előadót
és a megjelenteket Rosta Ferenc köszöntötte, aki elmondta:
azért fontos a témáról beszélni,
mert október 23-án egy vérbefojtott forradalomra emlékezünk, a
magyar történelem tragikus pillanatára, amit jól be kell vésni a
nemzet emlékezetébe.
Varga Zoltán előadásában beszélt egyebek mellett a Rákosiés Kádár-korszak mesterséges

Utolsó állomásához ért a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárban az a
programsorozat, amelynek keretében előadásokkal emlékeztek a reformáció 500. évfordulójára. Ebből
az alkalomból dr. Fogarasi Zsuzsa
művészettörténész, a kecskeméti
Ráday Múzeum igazgatója tartott
előadást a Hattyúházban a reformáció művészeti vonatkozásairól.
Az előadó szavait hallgatva átfogó
képet kapott a közönség arról, hogy
a reformáció következtében milyen
új lehetőségek nyíltak meg a művészet minden terén. A reformáció
500 évvel ezelőtt a tízparancsolatra
hivatkozva kitiltotta a református
templomokból a szentképeket és a
szobrokat, ugyanakkor ezzel utat
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szétválasztásáról, ami mögött
véleménye szerint a Kádár-éra
különbözőségének kiemelése állt.
Pedig – fogalmazott – a két korszak szinte észrevétlenül úszott
egymásba, de ezt csak azok vették észre, akik jobban figyeltek. Az
est során Varga Zoltán a magával hozott tudományos téziseket,
valamint „szubjektjeit”, életének
megélt mozzanatait, családtagjainak a Rákosi-rendszerben elszenvedett viszontagságait ismertette
hallgatóságával.
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A Nemzeti Színházban léptek fel a PG-s színjátszók
Megtisztelő felkérést kapott
ez év áprilisában a Szent Benedek Iskola Kiskunfélegyházi
PG tagintézményének Karinthy
színjátszó csoportja. Lehetőséget kaptak arra, hogy október 6-án, a budapesti Nemzeti
Színházban bemutassák Révész Tamás 12. D osztályos tanuló Turonensis című drámáját
Andrásiné Czirle Katalin tanárnő rendezésében, a Katolikus
Pedagógiai Intézet 20 éves jubileumára rendezett gálán.
A dráma saját kategóriájában
első helyezést ért el a Katolikus
Pedagógiai Intézet Szent Márton
évre kiírt drámapályázatán. Ez
a különleges alkalom és lehetőség megmutatta, hogy az iskola
– műszaki-, informatikai profilja
mellett – humán vonalon is ott
van a legjobbak között, megállja
a helyét, akár a színjátszás területén is.
Martinus Turonensis – azaz
Szent Márton – ebben a sajátságos
drámában egy Istent és önmagát

kereső mai fiatal, akinek meg kell
küzdenie önmaga mellett az őt
körülvevő környezettel, a mindennapok kihívásaival, múltjával. Az
október 6-ai bemutató különleges
és maradandó élmény volt mindenkinek, aki akár résztvevőként,
vagy az előadás nézőjeként jelen

Törióra a Parlamentben
Október végén ellátogattak a
Parlamentbe a Közgazdasági
Szakgimnázium tizenkettedik évfolyamos tanulói – számolt be Fekete Ákos szaktanár.
A gyerekek megismerkedtek az
Országház történetével, építészetével, a benne található műalkotásokkal, és a legszebb helyiségekkel, majd múzeumpedagógia
foglalkozásokon is részt vettek.
Ennek során többek között letűnt
korok választási kampányaiba és
a választójog változásaiba nyertek

betekintést a diákok, és kampánycsapatokat alkotva képviselőjelöltet is állítottak. Később egy rendi
országgyűlésbe is belecsöppentek
a reformkorban, és olyan történelmi személyeket testesítettek meg,
mint például Deák Ferenc, Klauzál Gábor, Széchenyi István,
vagy Batthyány Lajos. A szerepjáték során a tanulók összemérhették
szónoki, vitatkozó, illetve érvelő képességeiket. A parlamenti látogatás
után a Kossuth térrel is játékos formában ismerkedtek a közgések.

volt. A legutóbbi színpadra állítás
különlegességét az adta, hogy lehetőség volt a Nemzeti Színház
technikai apparátusát használni,
és az előadóknak segítségükre
voltak a színház munkatársai is.
Kihívás volt, hogy egy sokkalta nagyobb színpadot kellett „belakni-

uk” a szereplőknek, ahhoz képest,
amit a színjátszó csoport egyébként a mindennapokban használ.
Összességében mind a bemutató,
mind a felkészülés olyan élmény
volt, amely egy életre meghatározó marad azok számára, aki ennek
így, vagy úgy részesei voltak.

Tanműhelyeket
korszerűsítettek
A Kossuth Lajos
Szakképző Iskola
három tanműhelyében is komoly beruházást végeztek az
elmúlt időszakban.
A megújult tereket október 20-án
adták át, amikor
Ágoston Tibor tagintézmény-vezető
elmondta, hogy a
40 éves tanműhely
rendezvénysorozathoz
kapcsolódóan került sor a
felújításra, ugyanis
a tanműhelyek öltözői és vizesblokkjai – amelyekben
építésük óta nem
volt átfogó felújítás – már nem
tudtak lépést tartani a jelenkor
elvárásaival.
A Kun utcai tanműhely átadásakor Seres Katalin tagintézmény-vezető helyettes, a molnártelepi tanműhelynél pedig

Bajáki Imre, a külső tanműhely
szakmai felelőse köszöntötte a
tanulókat és vendégeket. Az ünnepélyes átadás egyben a 10 hét
10 szakma elnevezésű projekt indítása is volt.
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Bécsben tanultak

Háromhetes szakmai gyakorlaton
vett részt Bécsben a Kossuth Lajos
Szakképző Iskola szociális ágazaton tanuló 15 diákja. Az Erasmus+
program keretében kilenc szociális
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Gyakorlat Erdélyben

gondozó és ápoló, valamint hat kisgyermekgondozó- és nevelő szakmán tanuló diák kapott lehetőséget,
hogy külföldi munkatapasztalatot
szerezzen.

Megalakult a KÖSZI klub
A Kiskunfélegyházi Önkéntes Szervező Ifjúság klub célja egy olyan folyamat elindítása, amely egyénileg
és közösségi szinten is növelheti a
város fiatal lakosságának megtartó
erejét. A klub vezetője Cserkó Fanni, frissen végzett ifjúságsegítő.
Tanulmányai befejeztével visszatért Kiskunfélegyházára és vizsgálni kezdte a lakóhelyén élő diákok,
kortársai véleményét a városról.
A többségnek az volt a véleménye,
hogy fiatalként jóval vonzóbbnak talál más, nagyobb városokat.
A vizsgált 15-28 éves korosztály
több, az ő igényeinek is megfelelő
programot szeretne a jövőben Félegyházán. A kutatásból kiderült,

hogy megfelelő programok nélkül
nem alakulnak ki erős ifjúsági közösségek és csökken a város fiatalságmegtartó ereje, éppen ezért a szervezésben is aktívan kivennék részüket.
A KÖSZI klub a Rocktárban indul útjára a 12 félegyházi fiatal
szervezésében megvalósuló Lesz
Densz Parti-n november 3-án. Az
eseményen bemutatkozik a KÖSZI
és színvonalas szórakozás közepette folytatódik az ismerkedés
és a konzultáció a helyi fiatalokkal
az igényeik, problémáik, kéréseik
széleskörű felmérésére.
Cserkó Fanni ifjúságsegítő
Kiskunfélegyházi Önkéntes
Szervező Ifjúság

Testvériskola
Nagykárolyból
A Közgé negyven diákja látogatott három kísérőtanár és az
iskola igazgatója vezetésével
Nagykárolyba október 20-21-én
azzal a céllal, hogy minél közelebbről megismerjék a várost és
új testvériskolát, a Simion Barnutiu Szakképző Líceumot.
Nagykárolyt gazdag történelmi múltja mellett egy fontos
irodalomtörténeti esemény kapcsolja össze Félegyházával: itt
ismerkedett meg Petőfi Sándor

későbbi feleségével, Szendrey
Júliával. A nagykárolyi látogatás során fontos szerepet kapott a közös történelmi múlt
felidézése, és a viszontlátásra
sem kellett sokáig várni: október végén a nagykárolyi iskola
negyven diákja négy kísérőtanárral élvezhette a félegyháziak
vendégszeretetét. A látogatásra
és a testvérkapcsolat építésére
a Rákóczi Szövetség pályázata
nyomán nyílt lehetőség.

Az Erasmsus + program keretében a Kossuth Lajos Szakképző Iskola és Kollégium tanulói 3
hetes külföldi szakmai gyakorlaton vehettek részt Gyergyószentmiklóson. A pályázatnak
köszönhetően a 15 szakiskolás
tanuló megismerhette a helyi
fafeldolgozási módszereket, a
hegyvidéki fakitermelést, betekintést nyerhetett a fa rönkház
készítésbe,
bútorgyártásba,
pellet előállításba, kültéri fa bú-

torzat elkészítésbe, és számos
egyéb fontos szakmai módszert
sajátíthattak el korszerű gépek
használata mellett.
A gyergyószentmiklósi szakmai gyakorlatról, az ott szerezett tapasztalatokról sajtótájékoztatón számoltak be a diákok,
és tanáraik. Ágoston Tibor intézményvezető azt is elmondta,
hogy egy nagyobb együttműködési rendszer kialakulása körvonalazódik Gyergyószentmiklóson.
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Mit jelent nekünk a halloween?
Több éve nálunk is megjelentek, s egyre népszerűbbek a világító
töklámpások, a cseppet sem kedves halloween-jelmezek, és az
ezekre épülő partik. A hagyomány divatként terjed, de a szokás
eredetét sokan nem kérdőjelezik meg. A több mint ezer éves
katolikus ünnep árnyékában megbújva pedig könnyen hihetjük,
hogy a halloween csak egy modern köntösbe öltöztetett mindenszentek napja. Mielőtt a trend fenntartások nélküli követői lennénk, nézzük meg, nekünk mit jelent a halloween?
A divat valóban befolyásoló tényező, amely – különösen gyermekeinken keresztül érkezve
– jelentősen tompítja egyébként
határozott elveinket is. Bevallom,
tavaly én is – fiaim kedvében
járva – beleestem a töklámpás
csapdájába. Bár csakis kedves és
mosolygós tököcskéket faragtunk,
mégis egy ismeretlen trend után
mentünk.
Idén azonban utánanéztem,
hogy ez a Magyarországon egyébként egyre népszerűbb, nagyrészt
az üzleti érdekek mentén terjedő,
színes programokat kínáló ünnep
beilleszthető-e hagyományaink és
kultúránk közé. Így jutottam – roppant egyszerű módon az internet
segítségével – olyan történelmi leírásokhoz, amelyek magyarázatot
adnak a halloween és a mindenszentek megértéséhez.

Mindenszentek
és halottak napja
Mindkettő katolikus ünnep, s míg
a november 1-jei mindenszentek
napja az üdvözült lelkek emléknapja, addig a halottak napja, amelyet
november 2-án tartunk, ünnep az
elhunyt, de az üdvösséget még el
nem nyert, a tisztítótűzben lévő
hívekért.
IV. Gergely pápa 835-ben az
október 31-ei ősi kelta samhain pogány ünnep ellenpontjaként
helyezte erre az időszakra a mindenszentek napját. Erre azért volt

szükség, hogy a kereszténység
előtti időkből származó pogány
ünneppel összeolvadjon, s megtörje annak terjedését.
Ezt az eredetileg katolikus ünnepet és a hozzá kapcsolódó szokásokat az idők folyamán más felekezetek is elfogadták, de ezen az
ünnepen a nem vallásos emberek
is kimennek a temetőkbe mécsest
gyújtani.

A halloween gyökerei
Az ünnep angolszász országokból
származik, ahol a mindenszentek
napját megelőző estét nevezték
halloween-nek. Ennek őse a samhain, egy ősi pogány kelta ünnep,
melyhez szellemek és démonok
kapcsolódnak, és amelyet a halottkultuszt gyakorló kelta papok a
halál istenének szenteltek.
A kelták hite szerint ugyanis az
év utolsó napján, október 31-én
távoznak el az előző évben elhunyt
lelkek a túlvilágra. Hogy kien-

geszteljék őket és megkönnyítsék
vándorlásukat, áldozatokat mutattak be, félelmükben nagy tüzeket
gyújtottak, és a gonosz szellemek
elűzésére állatbőrökkel és állatfejekkel álcázták magukat. Mivel a
kelták szerint ez az év legmágikusabb éjszakája, így ehhez számos
varázslat, jóslás kötődik, melyekkel az ilyenkor
e l v é ko n yo d o t t
evilági és túlvilági határon át
kapcsolat létesíthető az alvilág
szellemeivel.
A
halloween
egyik fő szimbóluma a kivilágított töklámpás,
melynek eredetéről
többféle
hiedelem kering. Egy monda szerint Lámpás Jack, aki egy részeges
kovács volt, furfangos módon járt
túl az Ördög eszén, amiért cserébe
elérte, hogy halála után ne kerüljön
a pokolba. Mivel azonban a mennyországba sem engedték be, így egy
egy kivájt takarmányrépába tett
izzó fadarab fénye mellett kereste
lelke megnyugvását.
Utalások vannak emberáldozatok elvégzésére is, melyeket a kelta papok, a druidák szintén a halál
istenének kiengesztelésére végeztek. Fehér csuklyás ruhájukban
fáklyákkal felvonulva áldozatokat
követeltek, s ha nem kaptak, akkor
átokként halált kértek a házra. Ha
követelésükre megkapták az emberáldozatot, akkor cserébe kivájt
tökbe helyezett égő gyertyát helyeztek a ház kapujába, hogy azzal
tartsák távol a gonosz szellemeket.
Az írások gyermekáldozatokról is
beszámolnak, ahol megfélemlített
szülőktől kényszerítették ki a gyermekeket. Azokat a házakat, ahon-

nan a gyermekáldozatot várták, kivilágított tökkel jelölték meg, és az
engedetlenséget szörnyű módon
büntették.

Halloween ma
A halloween ma már számos országban jelen van. Ijesztő jelmezben gyermekek járnak házról házra
‚Trick or treat!’, azaz ‚Csokit vagy
csínyt!’ kiáltással. Ha valahol nem
kapnak édességet, akkor játékos
fenyegetéssel válaszolnak. Jelmezbálak is hódítanak, ahol világító
töklámpások, koponyák és csontvázak között hátbozongató maskarákban, véres sebekkel borított
maszkokban ünnepelnek.
Számomra szoros a párhuzam
az ősi kelta hagyomány, a druidák
véres áldozatai, a szellemvilággal
való kapcsolat, valamint a mai
értelemben vett halloween között,
még ha a tartalmi része az idők folyamán elhomályosult, vagy figyelmen kívűl maradt is. A spirituális
oldala azonban megmaradt, és az
ártatlannak tűnő ijesztgetős jelmezek, a mutatós töklámpások okkult
eszméket közvetítenek.
A halloweent ma is több helyen
komolyan veszik. A neopogány vallások, és a modern sátánizmus is
fontos ünnepnapként tartja számon, akik ősi kultuszokból eredő
rituálékat, jóslásokat, varázslásokat végeznek ebben a mágikus
időszakban.
Magyarországon is kialakult egy
halloween trend. Az udvarok, lakások őszi díszei az ünnep szimbólumait tartalmazzák, és számos gyerekprogram is erre épül.
A gyökerei azonban a mágiából
erednek, és véleményem szerint
a legjobb szándék mellett is ennek
hódolunk, amikor engedünk a divat
sodrásának.
Kiss Gabriella
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A Forest Gump SE 25.
alkalommal rendezte
meg őszi sportversenyét
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Negyed százada versenyeznek

A Forest Gump SE Kiskunfélegyházán október 26-án, a Szakmaközi
Művelődési Házban rendezte meg a
25. őszi sportfesztivált. – Versenyeinkkel a fogyatékkal élők sportolási
lehetőségét szeretnénk biztosítani.
Idén 6 csapat (Forest Gump SE,
Kecskemlét, Csongrád, Göllesz Viktor iskola, Csanyi út, Nádasdy utcai
idősek otthona) 63 versenyzővel
nevezett – mondta el Iványi László
főszervező. A lelkes sportolókat az
önkormányzat nevében Balla László alpolgármester köszöntötte.

A verseny végeredménye:
Erőemelés férfi: 1. Heizer Zoltán (Kecskemét), 2. Ónodi András
(FG SE), 3. Ács Attila (FG SE), 4.
László Róbert (FG SE), 5. Karsai Tibor (FG SE), 6. Bok Ferenc
(Kecskemét). Nők: Iványi Andrea
(FG SE), 2. Barna-Pap Éva (FG SE),
3. Ipacs Ildikó (FG SE), 4. Ágoston
Nikolett (Kecskemét), 5. Csáki Mária (Nádasdy), 6. Kasza Tóth Andrea (Göllesz)
Célbadobás férfi: 1. Forgó János (FG SE), 2. Karsai Tibor (FG
SE), 3. Nagypál Norbert (FG SE), 4.
Berki Adrián, 5. Fodor Szabolcs, 6.
Kovács Benjamin. Nők: 1. Sós Barbara, 2. Potyesz Éva (FG SE), 3.

Kállai Katalin (FG SE), 4. Németh
Katalin (Kecskemét), 5. Póth Éva
(FG SE), 6. Iványi Andrea.
Asztalitenisz férfi: 1. Kovács
Benjámin (Kecskemét), 2. Karsai
Tibor (FG SE), 3. Heizer Zoltán
(Kecskemét), 4. Pallagi János (FG
SE), 5. Bok Ferenc (Kecskemét),
6. Ficsór László (FG SE). Nők: 1.
Sós Barbara (FG SE), 2. Kállai Ka-

talin (FG SE), 3. Barna-Pap Éva,
4. Molnár Csilla (FG SE), 5. Csáki
Mária (Nádasdy), 6. Berkes Luca
(Kecskemét).
Darts, férfi: 1. Kovács Benjámin (Kecskemét), 2. Nagypál Norbert (FG SE), 3. Papp László (FG
SE), 4. Bok Ferenc (Kecskemét), 5.
Ács Attila (FG SE), 6. Heizer Zoltán
(Kecskemét). Nők: 1. Sós Barbara,

2. Németh Katalin, 3. Ber Jánosné
(FG SE), 4. Szabó Anita (FG SE),
5. Molnár Csilla (FG SE), 6. Ipacs
Ildikó (FG SE).
Sport PO-HA-RAK, férfi: 1.
Kovács Benjámin (Kecskemét), 2.
Ficsór László (FG SE), 3. László
Róbert (FG SE), 4. Lantos Ferenc
(Csongrád), 5. Nagypál Norbert (FG
SE), 6. Heizer Zoltán (Kecskemét).

KÖRKÉRDÉS: Megfér-e a halloween a mindenszentek mellett?
November elseje a mindenszentek ünnepe, november 2-a pedig a
halottak napja a keresztény világban. Magyarországon egyre népszerűbb a mindenszenteket megelőző napon, október 31-én a halloween megünneplése. A játékos hangulatú szokás legfontosabb
kellékei a mécsessel világító töklámpás és az ötletes jelmez.

Darabánt Zoltán (68): – Minden évben megemlékezek elhunyt
családtagjaimról, szeretteimről.
Nemcsak ilyenkor, hanem minden
nap gondolok azokra, akiket igazán szerettem és fontosak voltak

számomra. A sírjaikat felkeresem,
virágot viszek, mécsest gyújtok. A
halloweent egy modernkori újhullámú szokásnak tartom, én an�nyira nem követem a divatot, azt
gondolom, hogy a fiatalok körében
jobban elterjedt.
Nemcsok Dorina (24): – Véleményem szerint a halloween és
a mindenszentek, halottak napja
megfér egymás mellett. Mindet
érdemes megtartani. Halloweenkor kicsit összekovácsolódnak a
gyerekek, járják az utcákat hangulatos jelmezbe öltözve. A mindenszenteknek és a halottak napjának megvan a maga komolysága,
nagyban különböznek a halloween
bulizós szokásától. Félegyházán a

Kis Pál Zsolt (30): – A mindenszenteket preferálom, a halloweent
nem ünneplem. Virág, mécses és
a koszorú hozzátartozik ehhez a
naphoz. Évente egy alkalommal
legalább érdemes megemlékezni
családtagjainkról, rokonainkról. A
halloweent átvettük más országtól,
Magyarországon nem tekintem hagyománynak. Ennek ellenére egyre
népszerűbb, köszönhetően a jelmezeknek, maskaráknak.
halloween ünnepek során jelmezt,
maszkot húznak, én is öltöztem
már be ördögnek. Az ehhez kapcsolódó tökfaragás ugyancsak
egyre népszerűbb elsősorban a
gyermekek, családosok körében.
Néhány éven belül országszerte
hagyománnyá válhat. Faragtam
már tököt fúró segítségével, ami
egészen jól sikerült, ötletesnek
tartom.
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HA MEGVAN
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ
A KEDVEZŐ
ÉS BIZTONSÁGOS
LAKÁSHITELT!

THM

4,54

4,42

4,3

BANK1

BANK2

BANK3

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ,
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!
Ahol az ajánlatok
Önért versenyeznek!
www.minositetthitel.hu
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November 3., péntek
Őszi szünidei ügyeskedő
Városi Könyvtár, 10:00-12:00 óra

November 15., szerda
Szerelemhegyi Tivadar tanárra
és történetíróra emlékezik
Kovács Gyula
Kiskun Múzeum,
17:00 óra

Lesz Densz Parti, Bemutatkozik
a KÖSZI, a Kiskunfélegyházi
Önkéntes Szervező Fiatalok klubja
Rocktár, 22:00 óra

November 16., csütörtök
„Az Úr Illésként elviszi mind, Kiket
nagyon sujt és szeret”.
140 éve született Ady Endre.
Városi Könyvtár, 17:00 óra

November 4., szombat
Temetőkerti séta
Alsótemető, 15:00 óra
Mini Alpárfeszt koncertek,
Rocktár, 20:00 óra

November 17., péntek
A Holló László Emlékév zárása
– emlékülés
Városháza díszterme, 10:00 óra

November 6., hétfő
Hevesi Kriszta
szexuálpszichológus előadása
Hűtlenség és szexualitás címmel
Belépőjegy: 800 Ft
Művelődési Központ, 18:00 óra
November 7., kedd
Könyvek klubja olvasókör. Téma:
Iszaak Babel A "Lovashadsereg"
című elbeszélésciklusból
Városi Könyvtár, 16.45
November 8., szerda
A Rubicon történelmi magazin
Jászok és Kunok című számának
bemutatása
Kiskun Múzeum, 17:00 óra
November 9., csütörtök
„A vasúti főutcza az ünnepélyes
alkalom emlékéül Kossuth utczának kereszteltetik"
Városi Könyvtár, 17:00 óra
November 10., péntek
Szociális Munka Napja
ünnepi rendezvény
Művelődési Központ, 14:30
Film Klub
Paul Haggis: Ütközések
A belépés ingyenes!
Művelődési Központ, 19:00 óra
Csenki Tibor grafikusművész
kiállítása

Megtekinthető december 1-jéig
Városi Könyvtár, 17:00 óra
Deák Bill Gyula 69. születésnapi
koncert Rocktár, 20:00 óra
November 11., szombat
Színe-java klub – „Varázslatos
november”
Városi Könyvtár, 9:00-12:00 óra
Márton-napi kézműves
foglalkozás
6-12 éves korú gyerekek részére
Belépő: 300 Ft
Művelődési Központ,
10:00-12:00 óra

November 14., kedd
Betűbölcsi
Városi Könyvtár, 10:00 óra
Kocsmakvíz
Játékos műveltségi vetélkedő
csapatoknak
Asztalfoglalás szükséges!
Jelentkezés:
76/466-843
Művelődési Központ,
18:00 óra

Elvis, Oltár, Miami –
avagy, félmillió dollár
gazdát keres
A Bánfalvy Stúdió előadása
Közreműködik többek között:
Kiss Ramóna, Vastag Tamás,
Beleznay Endre
Belépő:
4300 Ft és 3500 Ft
Művelődési Központ, 19:00 óra
Road Koncert
Rocktár, 20:00 óra
November 18., szombat
Paddy and the Rats koncert
Rocktár, 20:00 óra

Múzeumtúra – A Kiskun Múzeum
Baráti Köre múzeumlátogatást
szervez Budafokra. Jelentkezni
lehet: 06/70/221-1608-as
telefonszámon november 8-áig.
November 12., vasárnap
Esküvői kiállítás
Érdeklődni: Csikósné Fehér Irén
Tel.: 06-30/ 978-60-40
Művelődési Központ,
9:00-17:30 óra

KÖNYVTÁRSAROK
Őszi ajánló
Nyáron a lehető legtöbb időt a
szabadban töltjük. Családdal, barátokkal kirándulunk a hegyekbe
vagy csobbanunk a hűs habokba.
Ősszel az esték egyre hosszabbak lesznek, az idő hűvösödik, mi
pedig kezdünk készülni a télre,
bekuckózunk a jó meleg lakásba.
Ehhez ajánljuk a városi könyvtár

21

néhány érdekes, frissen vásárolt
olvasnivalóját.
A bilincs a szabadság legyen címmel jelent meg Mészöly Miklós
író és felesége, a pszichológus, író
Polcz Alaine több mint 700 darabból összeállított levelezése, amelyből nemcsak közös életük jelentős
és hétköznapi pillanatai tárulnak

fel, hanem érzékletesen kirajzolódik
a szocializmus és a rendszerváltás
történelmi korszaka is.
A Csillagok háborúja rajongói
már biztosan várták, hogy kezükbe
vehessék a közelmúltban elhunyt
Carrie Fischer rendhagyó önéletrajzi könyvét, A hercegnő naplóját,
amelyből ízelítőt kaphatnak abból,
milyen is volt valójában. Fiatalkori
önmagával szembesülve, 40 év után
végiggondolja, miként forrott össze
neve Leia hercegnő alakjával, men�nyit nyert és veszített azzal, hogy
még életében legenda lett belőle.

A Regényes történelem sorozat újabb darabjában a francia
irodalom egy kivételes írónőjét
ismerhetjük meg, aki sok tekintetben messze megelőzte
a korát, és ha kellett, nem félt
férfiruhába bújni. Az Álmok
szárnyán című kötet szerzője
érzékenyen idézi meg George
Sand életútját, a kezdetektől
egészen a haláláig: örömteli
pillanatok és tragédiák követik
egymást, szerelem, szenvedély,
hit és hivatástudat pedig kéz a
kézben járnak.
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Bronz- és
csapatarany
az EB-n

Józsefes
diákolimpiai csúcs
Budapesten tartották meg a Diákolimpia Ügyességi és Váltófutó csapatbajnokság országos döntőjét,
ahol nagyszerű eredményeket ér-

tek a félegyházi diákok. A Kiskunfélegyházi József Attila Általános
Iskola lányai új diákolimpiai-csúcsot állítottak fel, így aranyérmet

Kiválóan szerepelt a varsói Szumó
Európa-bajnokságon Rekedt-Nagy
Réka. A Kiskunfélegyházi Birkózó
Sportegyesület tehetséges versenyzője évek óta figyelemre méltó
eredményeket ér el szumóban. Az
U16-os korosztályban egyéniben,
60 kg-os súlycsoportban bronzérmet szerzett, a magyar válogatott
tagjaként pedig csapatban aranyérmet hozott haza az EB-ről.

nyertek III-IV. korcsoportban, 3 kgos súlylökésében. A fiúk ugyancsak
elsők lettek 4 kg-os súlylökésben.
Felkészítő edző: Rekedt Zoltán.

Hajrában nyert a KHTK
Az őszi szezon utolsó hazai mérkőzését játszotta a
Kiskunfélegyházi HTK, amely a Kunszállás csapatát
fogadta a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság
12. fordulójában. A szomszédvári rangadó a félegyháziaknak sikerült jobban, a találkozó utolsó perceiben két gólt szereztek, amivel 3-1-re győztek.

Bács – Kiskun Megyei I. 12. ford., 10. 28.
Kiskunfélegyházi HTK – Kunszállás SE 3-1 (1-0)
Gólszerzők: Lőrincz Bence 23. p., Zs. Juhász
István 86. p., Tóth Kornél 91. p., ill. Jókai Dániel
62. p.
Piros lap: Kertész Gábor 93. p. (Kunszállás)

Öt érem az országos döntőn Hátrányból felállva nyertek
Izgalmas, fordulatos mérkőzésen
27-24-re győzött a P&P Kiskunfélegyházi HTK kézilabdacsapata
a férfi felnőtt NB II-es bajnokság
délkeleti csoportjának slágermérkőzésén, a Békéscsaba DKSE
ellen. Mindkét együttes veretlenül várta az összecsapást, a vendégek sokáig vezettek, a KHTK
20-20-as állást követően az utolMarcaliban rendezték meg a diákolimpia duatlon országos döntőt, ahol Kiskunfélegyházát az
iskoláik színeiben a Jogging Plus
Szuperinfó Futóklub igazolt versenyzői képviselték „A” kategóriában. Mindannyian sikeresen
teljesítették a távokat, összesen
öt éremmel tértek haza. A Platán Általános Iskola indulói közül
Csontos Dóra aranyérmet szerzett a lányok III. korcsoportos, „A”
kategóriás versenyében, ugyanitt Papp Laura (Batthyány Lajos

Általános Iskola) 3. lett. A fiúknál
Trungel-Nagy Zalán (Platán)
ugyancsak bronzérmesként ért
célba. A fiúk IV. korcsoportos „A”
kategóriás versenyében szintén
bronzérmes lett Trungel-Nagy
Kolos (Platán). Csapatban a József Attila Általános Iskola diákjai
ezüstérmet nyertek (Trungel-Nagy
Kolos, Slezák Benjámin és Fazekas Marcell). Felkészítő edzők:
Németh László, Kornokovics
Györgyi, Nagy Viktor és Bozsó
István.

só 10 percben fordított. Győzelmével a KHTK továbbra is első,
pontazonossággal vezeti a bajnokságot az ugyancsak 5 sikerrel
kezdő Mezőtúrral egyetemben.
NB II férfi felnőtt Dél-kelet
5. ford., 10. 21.
P&P Kiskunfélegyházi HTK
– Békéscsaba DKSE 27-24
(13-15)

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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A református templom harangtornyáról
Az 1743-ban újratelepült Kiskunfélegyházát
katolikusok
népesítették be. Protestáns
vallású lakosok az 1850-es
évektől éltek a városban, de
számottevően 1876 után nőtt
meg a létszámuk. Ebben az
évben helyezték át ugyanis
az állami tanítóképző-intézetet Csongrádról Félegyházára,
melynek tanári karába jelentős
számú protestáns pedagógus
tartozott.
A kiskunfélegyházi református
és evangélikus egyesült protestáns
gyülekezet 1884-ben alakult meg,
egyházközösséggé 1895-ben szerveződött. A protestánsok hoszszú ideig nélkülözték az állandó
imahelyet, végül sikerült a közösségnek egy két utcára szóló telket
vásárolni a Damjanich és a Wesse-

lényi utcák között. Itt kezdték felépíteni templomukat, melyet 1907
nyarán szenteltek fel. Mivel ekkor
nem épült a templomhoz torony, az
évek teltével egyre jobban érződött
a harang hiánya. Ezt pótolta egy
kegyes felajánlás: 1934-ben özv.

Issekutz Gyuláné Szabó Lucia
egy 150 kg-os harangot adományozott a templomnak, így állítva
emléket boldogult férjének.
Az egyházközösség örömmel
fogadta az adományt, és még abban az évben méltó helyet, egy – a

templomhoz csatlakozó – harangtornyot kezdett építtetni számára.
A terveket a város is jóváhagyta
és engedélyezte, így maradt fenn a
toronytervből egy példány a levéltárban, a város közigazgatási iratai
között. Az elöl- illetve oldalnézeti
rajzon jól látszik, hogy a torony
alsó része téglából, a felső része
fából készült, a helyszínrajz pedig
megmutatja, hogy hol kapcsolódott
a torony a templomhoz.
A torony- és harangszentelésre
1934 tavaszán ünnepélyes keretek
között került sor. Az idők folyamán
azonban a harangtorony állaga
annyira leromlott, hogy nem lehetett felújítani, ezért újat kellett építeni helyette. Erre 1958-ban került
sor, amikor is elkészült, majd fel is
szentelték a ma is látható tornyot.
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. Borzas: fiatal drapp terrieres
keverék kan
2. Léna: fiatal fekete-fehér foltos
keverék szuka
3. Ordas: fiatal barna keverék kan
4. Töfi: fiatal fekete pincsis keverék szuka
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 70/3311634 és a 70/43-43-002 telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti
telephelyen lehet. Örökbefogadási

idő: Minden nap (hétfő–vasárnap)
13:00-15:00-ig
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Nem tököltek,
kifaragták
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat és a Rocktár október
27-én második alkalommal hirdetett tökfaragó versenyt, amit
halloween-partyval kötöttek össze.

3

Hirdetés

FELÚJÍTOTT NOTEBOOK-AJÁNLATUNK!
DELL Latitude E5430: Intel Core-i3 2,4 GHz, 4 GB mem.,
320 GB HDD, DVD, 14,1”, ½ év gar.
br.: 59.990 Ft
DELL Latitude E5520: Intel Core-i5 2,5 GHz, 4 GB mem.,
320 GB HDD, DVD, webcam, 15,6” FHD, ½ év gar. br.: 73.990 Ft
DELL Latitude E6230: Intel Core-i5 2,7 GHz, 8 GB mem.,
256 GB SSD, webcam, 12,1”, ½ év gar.
br.: 79.990 Ft
DELL Latitude E7240: Intel Core-i5 1,9 GHz, 8 GB mem.,
128 GB SSD, webcam, 12,5”, ½ év gar.
br.: 105.990 Ft
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Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Tóth Léna
Mira (anyja neve: Csóka Georgina), Jarábik Janka (Szabó Mónika), Kiss Dávid (Hürkecz
Annamária)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Török Gabriella – Farkas János,
Bajáki Ágnes – Melkvi Tamás, Radics Mónika – Tóth Róbert, Czinege Andrea – Fedor Attila

MEGHALTAK: Lászlóffy Ferencné Helbocsányi Mária, Juhász Lászlóné Görög Erzsébet,
Vízhányó Antal Béláné Surányi
Edit, Csordás Jánosné Cseri Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Tajti
Zoltán Jenő – Bugac, Kovács Istvánné Tóth Margit, Horváth Ferenc, Dr. Gegő Józsefné Huszth
Gizella – Kecskemét, Lévai Imre,
Horváth Mihály – Tiszaalpár

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

