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Idén a félegyházi székhelyű Dél-100 Kft. is elnyerte az Aon Leg-
jobb Munkahely címet a 250 fő alatti kategóriában – tájékoztatta 
lapunkat Gácsi-Kiss Ferencné, a száz százalékban magyar tulaj-
donú vállalkozás HR-vezetője. 

A szakember az 1998-ban ala-
kult cégről elmondta: tulajdo-
nosai az akkori piaci igényt ki-

használva háztartási-vegyiáru 
nagykereskedelmi raktáráruhá-
zat, majd több kiskereskedelmi 

üzletet nyitottak. A saját boltok 
mellett külső partnerekkel fran-
chise-rendszert alakítottak ki 
Minden 100, majd Goods Mar-
ket, illetve Plus Market néven. 
Boltjaik Kiskunfélegyházán is 
megtalálhatók. Forgalmazott 
termékeik mára elérik a 40 ez-

ret, a bolthálózat több mint 174 
Franchise partnerrel, illetve 21 
saját kiskereskedelmi üzlettel 
rendelkezik. Ennek köszönhe-
tően a Nagykereskedelmi Rak-
táráruház éves forgalma 2017-
ben meghaladja a 10 milliárd 
forintot.

A legjobb munkahely

Folytatás a 2
. oldalon!

Fotó: K
ürti László
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Szép összefogással kerül a 
főtérre a város karácsonyfája
Korábban felhívásban kértük 
a félegyháziakat: segítsenek 
megtalálni a város 2017-es 
karácsonyfáját. Rengeteg öt-
let, javaslat, felajánlás érke-
zett. A tucatnál is több hely-
színt lapunk munkatársa is 
végigjárta a zsűri tagjaival, 
akik számos szempont alap-
ján választották ki a dr. Fe-
hérvári István rendelőjének 
udvarán álló, csodálatosan 
szép nordmann fenyőt, amely 
igen kalandos utat tesz meg, 
mielőtt rákerülnek az ünnepi 
díszek és fények.

Dr. Fehérvári István köztisztelet-
ben álló gyermekorvos 1948-ban 
abba a félegyházi házba született, 
amelynek udvarán ma a fa áll. 
Saját kezével ültette úgy 35 évvel 
ezelőtt – édesanyja örömére – az 
akkor egy méter körüli facseme-
tét két ezüstfenyő és tuják társa-
ságába. A különleges szépségű 
fenyő mostanra hatalmasra nőtt, 
Fehérvári doktor pedig szeret-
né ezt a látványt megosztani az 
egész várossal. Két évvel ezelőtt 
ajánlotta fel először: legyen ez 
a fa, ami egész Félegyháza szá-
mára lehetőséget nyújt az esz-
tendő legszebb ünnepe kapcsán 
a közösségi élményre. Azonban 
a kiemeléséhez egy különleges 
emelőeszközre van szükség, ami 
akkor még nem állt rendelkezés-

re. Idén azonban a VÉPFU Kft. 
jóvoltából a kiemelés megoldha-
tó. Így eshetett a választás erre a 
fára, amit a tervek szerint novem-
ber 27-én, a háztető fölött emel-
nek ki az udvarról. 

– Örömmel kísérem figyelem-
mel a város felgyorsult fejlődését, 
az elmúlt években a közösségi 
életben tapasztalt sokszínűséget 
és gazdagságot. A városvezetés 
munkájához, a szépüléshez és az 
itt élők életminőségének javítá-
sához magam is szeretnék hoz-
zájárulni a rendelkezésemre álló 
eszközökkel, a munkámon felül 
is. Ennek egy szívemhez közelálló 
módja a társadalmi felelősség-
vállalás. Az önkormányzat tevé-
kenységének megbecsülése és a 
közösségi érdek szolgálata jegyé-
ben ajánlom fel ezt a fát, amely 
a magam és a családom számára 
különösen értékes, hiszen évtize-
deken keresztül az életünk része, 
néma „szemtanúja” volt. Szívből 
kívánom, hogy hozzon békés, ál-
dott karácsonyt Félegyháza min-
den otthonába! – mondta el dr. 
Fehérvári István.

A város fájának útját Fehérvári 
doktor udvaráról Kiskunfélegyhá-
za főteréig lapunk végigkíséri.

A HR-vezető elmondta azt is, 
hogy idén először vettek részt a 
megmérettetésen azzal a szán-
dékkal, hogy tanulságokat szerez-
zenek: miben erősek, és hol tudják 
még erősíteni a dolgozók elköte-
lezettségét. Örömmel értesültek 
azonban, hogy a felmérés szerint 
kiemelkedő eredményeket értek 
el, amivel az 50-250 fő közöt-
ti kategóriában a legjobbak közé 
kerültek. Ez azért is nagyszerű 
eredmény, mert az alkalmazottak 
véleménye alapján ezek a nagyság-
rendű cégek szerepeltek a legjob-
ban: az idei díjazottak kétharmada 
250 fő alatti vállalat lett. Ebben a 

kategóriában a legjobb a felsőve-
zetés megítélése, az alkalmazottak 
szerint könnyebb elérni őket, jobb 
üzleti döntéseket hoznak, a kollé-
gák véleményét jobban figyelem-
be veszik, emellett nyíltabban és 
egyértelműbben kommunikálnak, 
továbbá a munka és a magánélet 
egyensúlyát is könnyebben tudják 
megteremteni. 

A Dél-100 Kft. számára öröm-
teli visszajelzés ez az elismerés 
arra, hogy jó úton halad a cég. 
Külön öröm a menedzsment szá-
mára, hogy a munkavállalók cég 
iránti elköteleződése terén ki-
emelkedő 86 százalékot értek el. 

Gácsi-Kiss Ferencné szerint ebben 
komoly szerepe van a családbarát 
szemléletnek, a kiváló törzsgár-
da rendszernek, és a csapatépítő 
programok során szerzett közös 
élményeknek. A társaság küldeté-
se szerint „olyan szervezeti egy-

ség, amely az összefogás erejé-
vel, hálával, alázattal, szeretettel, 
őszinte kommunikációval, magas 
etikai és erkölcsi példamutatással 
anyagi, lelki, szellemi fejlődését 
nyújt munkatársai, franchise part-
nerei és környezete számára”.

A legjobb munkahely

Folytatás az 1
. oldalról!

A félegyházi önkormányzat ezúton  
köszönetét fejezi ki az alábbiaknak,  

akik fenyőfájuk felajánlásával kívántak 
hozzájárulni a város szebb karácsonyához. 

Gémes Lászlóné, Antal János, Tóth Károly, 
Tóth Károly, Jéga Zoltán, László Mihály, 
Rácz Tibor, Czinegéné Kürtösi Erzsébet, 
Toldi Tibor, Pesti Imre, Fazekas István, 

Vizi Jánosné, Herédi Szabó Péter, Darázs 
Ferencné, Fricska István
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Közmeghallgatást tartott Kiskunfélegyháza önkormányzata no-
vember 9-én. A legtöbb probléma és kérés a közlekedéssel, a 
parkolási feltételek javításával, kerékpárút-építéssel és a közvi-
lágítás fejlesztésével kapcsolatban merült fel. Ezek közül is ki-
emelkedett a Bercsényi utcán kialakult lehetetlen közlekedési 
helyzet felszámolásának igénye, az itt közlekedő kerékpárosok 
veszélyeztetettsége. 

Az első felszólaló, Kiovszki Lász-
ló is a Bercsényi utcai kerékpárút 
megépítéséről kérdezett. Csányi 
József polgármester válaszban el-
mondta, hogy a kerékpárút építése 

napirenden van. Korábbi években 
már készült egy terv a megépíté-
sére, amiről kiderült, hogy nem 
megvalósítható, éppen ezért az 
elkövetkező hetekben egy szakértő 

gárda új terveket készít. A város 
pályázni is szeretne ennek meg-
valósítására, de ha erre nem nyílik 
lehetőség, akkor önerőből oldja 
meg a feladatot. Az érintett város-
rész lakóival a terveket lakossági 
fórumon beszélik meg.

A közlekedési problémákhoz 
kapcsolódóan a polgármester 
szólt arról, hogy egyeztettek Ti-
mafalvi Lászlóval, a rendőrkapi-
tányság vezetőjével, és megegyez-
tek, hogy a rendőrség gyakrabban 

ellenőrzi a kritikus helyeket. A 
város két sebességmérőt szerel 
fel, ami jelzi a közlekedőknek, ha 
túllépik a megengedett sebessé-
get. A térfigyelő rendszert is to-
vább fejlesztik a főbb közlekedési 
csomópontok irányába. A szabály-
talanul parkolókat is fokozottan 
ellenőrzik. A közterület-felügyelői 
gyakorlat eddig az volt, hogy szó-
ban, vagy írásban figyelmeztették 
a szabálytalankodót, de úgy tűnik 
ez a módszer nem elég hatékony. A 
szabályok megszegői éppen ezért 
az elkövetkező időszakban bünte-
tésre számíthatnak.

Egy bankfalui lakó arról panasz-
kodott, hogy a Kiskun utcában 
gyakran akadozik az áramellátás. 
Csányi József elmondta, hogy a 
szolgáltató arra tett ígéretet, hogy 
a viharkár okozta meghibásodá-
sokat elsőként a lakosság érdekeit 
szólóan javítják ki, ezt követően 
pedig a közvilágítást teszik rendbe.

A közvilágítással kapcsolatos 
észrevételekkel, kérésekkel kap-
csolatban a polgármester arról 
adott tájékoztatót, hogy a város 
2014-ben programot indított a 
fejlesztésre, és erre évente tízmil-
lió forintot fordít. A jövő év első 
felében több tucat új lámpatestet 
helyeznek ki. Ezzel kapcsolatosan 
várják a lakossági jelzéseket, az 
igények megfogalmazását, hogy a 
világítótestek a legjobb helyekre 
kerüljenek ki.

A parkolás és a közvilágítás 
volt a fő téma

KÖZMEG HALLGATÁS
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Köszönet a szociális ágazat dolgozóinak
– Húsz esztendeje annak, 
hogy november 12-ét a Szoci-
ális Munka Napjaként tartják 
számon világszerte. Annak az 
ágazatnak a dolgozóit köszönt-
jük ezen a napon, akik a szü-
letéstől az elmúlásig minden 
fontos pillanatnál jelen vannak 
életünkben. Türelemmel, ön-
zetlenséggel, elhivatottsággal 
szolgálják a társadalom va-
lamennyi rétegét, legyen szó 
akár szeretetteljes gondozást 
igénylő kisgyermekről, beteg 
és elesett idősekről, ottho-
nukat elvesztett családokról, 
vagy speciális figyelmet és 
törődést igénylő fogyatékos 
embertársainkról – ezekkel a 
mondatokkal köszöntötte Bal-
la László alpolgármester a fé-
legyházi szociális ágazat mun-
katársait november 10-én, a 
Szociális Munka Napján a mű-
velődési központban.

– Városunk vezetése elismeri és 
nagyra becsüli a szociális ágazat 
dolgozóinak áldozatos munkáját. 
Minden intézményünk életét, mű-
ködését figyelemmel kísérjük, tá-
mogatjuk azokat a törekvéseket, 
amelyekkel jobbá, elviselhetőbbé 
tehetjük az intézményekben élők 
mindennapjait, komfortosabbá te-
hetjük a fedél nélkül maradt tár-
saink átmeneti otthonait, és nagy 
hangsúlyt fektetünk a bölcsődei fé-
rőhelyek számának és minőségé-
nek fejlesztésére is. A város nevé-
ben minden szociális dolgozónak 

köszönetet mondok munkájáért – 
zárta köszöntőjét Balla László.

Az ünnepi köszöntő után az al-
polgármester és dr. Ónodi Iza-
bella, a Művelődési- és Szociális 
bizottság elnöke oklevéllel és vi-
rággal ismerte el azok áldozatos 
odaadását, akik a legtöbb ideje 
járulnak hozzá az intézmények si-
keres munkájához.

A köz szolgálatában eltöltött 
40 éves munkájáért oklevelet 
kapott:

Daróczi Magdolna – gon-

dozónő, Lukács Jánosné 
– kisgyermeknevelő.

A köz szolgálatában eltöltött 
30 éves munkájáért oklevelet 
kapott:

Zsibritáné Megyesi Erika – 
házigondozó, Cseri Andrásné 
– technikai dolgozó, Páli Lász-
lóné – kisgyermeknevelő, Dencs 
Istvánné – háigondozó, Pintér 
Lászlóné – vezető gondozónő, 
Dénesné Csenki Gabriella – gon-
dozónő, Ráczné Szabó Miklósné 
– gondozónő.

A köz szol-
gálatában el-
töltött 25 éves 
munkájáért ok-
levelet kapott:

Csányi Zoltán 
Lászlóné – kis-
gyermeknevelő, 
Nemes Gyöngyi 
– kisgyermekne-
velő.

Az önkormány-
zat dicséretben 
részesítette a 
munkájukat el-
hivatottsággal, 
önzetlen oda-
adással végző 
dolgozókat.

A Szivárvány 
Személyes Gon-
doskodást Nyúj-
tó Intézmény 
dolgozói közül 
bizottsági elis-
merő oklevél-
ben részesült:

Pintér Jenő – tanyagondnok, 
Fekete Katalin – házigondozó, 
Stír Éva – gondozó, Kiss Ildikó – 
szociális étkeztetés felelőse, Feke-
te Judit – tanyagondnok, Serfőző 
Istvánné – tanyagondnok, Gu-
lyás Csilla – gondozónő, Szécsé-
nyi Mónika – bér- és munkaügyi 
előadó.

A Kapocs Szociális és Gyer-
mekvédelmi Intézmény dolgo-
zói közül bizottsági elismerő 
oklevélben részesült: 

Gondi Kálmánné – CSÁO szak-
gondozó, Dencs István Józsefné 
– konyhai kisegítő, Hefkó Melin-
da – kisgyermeknevelő, Kerekes 
Ágnes – kisgyermeknevelő, Kis 
Ferenc Józsefné – bölcsődei daj-
ka, Mikola Jánosné – kisgyermek-
nevelő, Gulyásné Nagy Viktória 
– kisgyermeknevelő, Konczné 
Szalai Judit – kisgyermekneve-
lő, Feketéné Kovács Zsuzsan-
na – kisgyermeknevelő, Klinkóné 
Seres Klára – kisgyermeknevelő, 
Nemcsokné Csányi Olga – csa-
ládsegítő, Buknicz Ildikó – szoci-
ális és mentálhigiénés munkatárs 
és Dolicsek Erzsébet – gazdasági 
ügyintéző.

A köszöntők és elismerések 
átadása után Gombás Bende, a 
Móra Ferenc Gimnázium tanulója 
szavalta el Ady Endre, Jóság síró 
vágya című versét, majd Csordás 
Tibor zenész adott műsort az ün-
nepelteknek és a köszöntésükre 
megjelent közönségnek.

 s. r.
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Az első világháborúban több mint 400 kiskunfélegyházi katona 
vesztette életét. Emléküket a Hősök Parkjában felállított emlékmű, 
és a Felsőtemető sírkertje őrzi. A 82 felsőtemetői hadisír az évtize-
dek alatt kopottá, méltatlanná vált a hősök emlékének őrzésére. 
Az elmúlt hónapokban a Honvédelmi Minisztérium pályázati támo-
gatásának köszönhetően valamennyi sírhelyet, és az ehhez tartozó 
emlékművet is felújították. A megújult hadisírokat november 11-én 
ünnepélyes keretek között adták át. Az átadáson Csányi József pol-
gármester, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, országgyűlési 
képviselő és Vargha Tamás, a honvédelmi minisztérium miniszter-
helyettese mondott beszédet, emlékezve a háborús áldozatokra.

– A mai napon az első világhábo-
rúban életüket vesztett magyar ka-
tonák hadisírjainak felszentelésére 
és ünnepélyes átadására gyűltünk 
össze. A háborúban nagyon sok 
félegyházi elesett, köztük az én 
nagyapám is, akinek nevét a Hősök 
Parkjában álló emlékmű őrzi. Ma 
megállunk, és felidézzük hőseink 
emlékét, azokét, akik közülünk 
valók voltak. Kegyelettel őrizzük 
emléküket, ráhagyva utódainkra, a 
következő nemzedékre. Emléküket 
családjainkban, és a nemzet közös 
emlékezetében őrizzük meg mind-
örökre – mondta az átadó ünnep-
ségen Csányi József.

Lezsák Sándor a felújított sír-
kert átadásakor így fogalmazott: – 
Emlékezünk és emlékeztetünk. Az 
első világháborúban 65 millió em-
bert mozgósítottak. A hadba hívot-
tak több mint 57 százaléka megse-
besült, hősi halált halt, eltűnt, vagy 
hadifogolytáborban szerzett súlyos 
testi, lelki sérüléseket. A háború 
szomorú statisztikája azt mutatja, 
hogy a harcokban nyolc és félmil-
lióan vesztették életüket, köztük 
több mint 400 kiskunfélegyházi. Az 
első világháború kitörésének 100. 
évfordulóján kötelességemnek 
éreztem, hogy valamennyi válasz-
tókerületi település emlékművét 
végiglátogassam egy-egy mécses-

sel és imádsággal adózva az áldo-
zatoknak. A félegyházi első világ-
háborús temetőt Rosta Ferenc 
igazgató úr mutatta meg, és akkor 
született meg az elhatározás, hogy 
fel kell újítani a sírokat. Most azok-
nak az embereknek az emléke előtt 
hajtom fejemet, akiknek az utódai 

engem megválasztottak képviselő-
nek, bizalmat adtak nekünk – zár-
ta gondolatait az országgyűlési 
képviselő.

A honvédelmi minisztérium mi-
niszterhelyettese, Vargha Tamás 
beszédében kifejtette: – Sajátos 
feladatot ró az élet, a történelem 
a 21-dik század magyarjaira. Most 
emlékezünk egy magunk mögött 
hagyott század iszonyatos történé-
seire. A Nagy Háború eseményeire, 
gyilkos csatáira, az osztrák-ma-
gyar hadsereg katonáira, hazá-
jukért harcoló hőseire, a nagy-
hatalmi érdekek áldozataira. Az 
első világháború a század „őska-
tasztrófájának” szomorú mérlege: 
8 millió halott, 20 millió rokkant, 
700 ezer magyar áldozat, mintegy 

ugyanennyi hadifogoly. Példamu-
tató az utódok, Kiskunfélegyháza 
mai polgárainak törekvése, akik 
méltó tiszteletadással, rendezett 
környezetben gondoskodnak a haj-
dani hadikórházban elhunytakról. 
Hiszem, hogy a katonák szolgá-
lata, hősi harca, áldozatvállalása 
erőt, tartást, öntudatot adó nem-
zeti érték – fejezte be beszédét a 
miniszterhelyettes.

A megemlékezések után a felújí-
tott sírkertet és emlékművet Ha-
jagos Gyula plébános és Hatvani 
Zsófia református lelkész áldotta 
meg. Ezt követően a városvezetés, 
a Honvédelmi Minisztérium, a helyi 
szervezetek képviselői, valamint 
az átadáson résztvevők helyezték 
el koszorúikat, virágaikat. H. S.

Megújult az első világháborús 
sírkert a Felsőtemetőben
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Nem csak a városközpont gyarapodik
Lakossági fórumot tartott 
Bense Zoltán, a 2. számú vá-
lasztókörzet önkormányzati 
képviselője, a városüzemelte-
tési bizottság elnöke november 
6-án, a József Attila Általános 
Iskola ebédlőjében. A fórum 
vendége volt Csányi József 
polgármester, Balla László al-
polgármester, dr. Faragó Zsolt 
jegyző, Alács Miklós, a vagyon-
gazdálkodási osztály, valamint 
Juhász László, a városüzemel-
tetési osztály vezetője.

 
A fórumon a 
polgármester 
az elmúlt idő-
szak városfej-
lesztési mun-
káiról, fontos 
beruházásai-
ról szólt. El-
mondta, hogy 

a Félegyháza megújul program ke-
retében a fejlesztésekre fordítható 
pénzeket úgy használja fel a város, 
hogy az valamennyi körzet szépü-
lését, gyarapodását szolgálja. Hoz-
zátette, hogy a sportcsarnok hitel-
terheitől megszabadulva könnyebb 
a város gazdálkodása, a fejleszté-
sekre is több pénz fordítható, és 
sikerült a város költségvetésében 
tartalékot is képezni a váratlan ki-
adások fedezésére.

Csányi József arról is beszá-
molt, hogy Félegyháza mintegy 2 
milliárd forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyert a Zöld város 
programban. Ennek munkálatai 
a közbeszerzési eljárást követő-
en már 2018 tavaszán megkez-
dődnek. A beruházás jelentős 
fejlesztéseket hoz a 2. számú vá-

lasztókörzetbe is a terek, járdák 
megújulásával. A program része a 
platánsor megújítása is. Ennek fái 
ugyanis egészségügyi metszésre 
szorulnak, olyanra, amely lehetővé 
teszi számukra a függőleges növe-
kedést. Sajnos ma már látható az 
is, hogy egy-két fa annyira korhadt, 
hogy a balesetek megelőzése miatt 
kivágásra ítéltettek. A program ke-
retében ennek megfelelő pótlásá-
ról is gondoskodnak – tette hozzá 
Csányi József.

Bense Zoltán a körzet képviselő-
je beszámolójában elmondta, hogy 
az önkormányzat testülete több 
mint 1 milliárd forintot szavazott 
meg a Félegyháza újjáépül prog-
ram megvalósítására, amelyből a 
2. számú választókörzet is arányo-
san részesült.

– Ügyeltem arra, hogy a körze-
temben ne csak a városközpont 
gyarapodjon. Munkámban sokat 
segítenek a körzet lakói, akik na-
ponta keresnek meg ötleteikkel, 
panaszaikkal. Nagyon sokszor 

olyannal is, aminek megoldása 
nem az önkormányzati képviselő 
feladata, de én örömmel fogadok 
minden megkeresést, és ha konk-
rétan nem is tudok segíteni, de 
igyekszem hasznos útbaigazítást 
adni. Eredményként értékelem, 
hogy idén és a jövő év elején 22 új 
lámpatest szolgálja a körzet közvi-
lágítását. Megújult a Bikahegyet a 
Móravárossal összekötő út, a Kö-
kény utca egy szakasza, felújítot-
tuk a Rozmaring és a Pázsit utcát. 
A Kapocs Intézmény Hunyadi utcai 
telephelyén, illetve a Szivárvány 
Fogyatékosok Nappali Otthonában 
is történtek felújítások, korszerűsí-
tések. Az egyik legfontosabb beru-
házás a körzetemben – ami lassan 
a befejezéséhez közeledik – az új 
ravatalozó megépítése az Alsó-
temetőben. A beruházás egyben 
a temető teljes megújulásának is 
kezdete, mert a sírkertet kerítéssel 
fogjuk védeni, a kegyhelyre látoga-
tók közlekedési útvonalait járható-
vá tesszük. 

Az elkövetkező időszak terveiről 
Bense Zoltán elmondta, hogy kör-
zetében megoldják a József Attila 
utca csapadékvíz-elvezetését, a 
tervek között szerepel a Nap utcá-
ban az útépítés, a Viola és a Pázsit 
utca végének megújítása, az Avar-
köz kiaszfaltozása, illetve a ke-
rékpárút felújítása a Szegedi úton 
a Kalmár Kápolna és a Halasi út 
közötti szakaszon. Pihenőparkot 
alakítanak ki a Szalay Gyula utcá-
ban és a Mártírok utca elején, de a 
Korond utcai játszótér is új arcu-
latot nyer.

A jövőbeni tervekről is beszélt 
pár szóban a képviselő. Megtud-
hattuk, hogy a Zöld város projekt 
e választókörzetet is érinteni 
fogja. Így például a Szalay Gyu-
la utcai park is tovább épülhet, 
csakúgy, mint a Szent János tér. A 
tervek között szerepel a Mártírok 
utca elején lévő üres terület fej-
lesztése, melyen egy szabadidő-
park épül majd. Ebben a projekt-
ben tervezett a Kossuth utca déli 
oldalának fejlesztése egészen az 
Attila utcáig, ahol virágágyások-
kal, szobrokkal tarkított járda-
szigetek épülnek a közeljövőben, 
illetve megújul a Korond utcai ját-
szótér is.

Azt is elárulta a képviselő, hogy 
az Alsótemetőben a ravatalozó 
átadásával nem fejeződnek be a 
munkálatok. A jövőbeni tervek kö-
zött szerepel második ütemként a 
temető körbekerítése, egy főkapu 
és egy portaépület megépítése is.

A beszámolót követően a fórum 
zárásaként a megjelentek felte-
hették kérdéseiket, elmondhatták 
kéréseiket önkormányzati képvise-
lőjüknek és a város vezetőinek.

Szamosi Endre
A 4. számú körzet önkormány-
zati képviselője, Szamosi Endre 
tart lakossági fórumot novem-
ber 24-én, pénteken 17 órától a 
Batthyány Lajos Általános Isko-
lában. Téma a körzetben történt 
fejlesztések, a következő évi ter-
vek. Meghívott vendégek: Csányi 
József polgármester, dr. Faragó 
Zsolt jegyző, Balla László alpol-
gármester, Juhász László, a vá-
rosüzemeltetési osztály vezetője 
és Sipos Róbert, a polgármesteri 
hivatal városüzemeltetési osztá-
lyának munkatársa. 

Balla László
Balla László alpolgármester, ön-
kormányzati képviselő lakossági 
fórumot tart november 20-án, 
hétfőn 17 órától a Bajcsy iskolá-
ban. A rendezvényt megelőzően 
16 órától ingyenes egészségügyi 
szűrővizsgálatra várják az érdek-
lődőket, lesz vérnyomás- és vércu-
korszint mérés. 17 órai kezdettel 
az elmúlt időszak eseményeiről, 
beruházásairól és a következő két 
esztendő körzetet érintő terveiről 
esik szó. A jelenlévők bepillantást 
nyerhetnek a Petőfi tér és a Béke 
tér átalakulásának, a Móra utcai 

óvoda és a Bajcsy utcai közpon-
ti parkoló építésének részleteibe. 
Meghívott vendégek: Csányi Jó-
zsef polgármester és dr. Faragó 
Zsolt jegyző. 

A helyszínen lehetőség lesz a 
tűzifa igények leadására is.

LAKOSSÁGI FÓRUMOK
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Nyolcadik esztendeje, hogy a 
Halottak napja tiszteletére Kis-
kunfélegyháza történetéhez 
kapcsolódó nevezetes szemé-
lyek nyughelyénél megemlé-
kezést tart a Kiskun Múzeum 
Baráti Köre, a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület és a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
a Felső- és Alsótemetőben. A 
temetőkerti séta keretében no-
vember 4-én az Alsótemetőben 
emlékeztek meg Félegyháza je-
les személyiségeiről, életrajzuk 
rövid ismertetésével, mécse-
sek gyújtásával, virágokkal.

 – A temetőkerti séta során azok-
ra emlékezünk, akik sokat tettek a 
városért. Azoknak a sírhelyét ke-
ressük fel, akiknek születési, vagy 
halálozási évfordulójuk van, vagy 
munkásságuk jeles városi évfordu-
lóhoz kötődik – mondta el Mészá-
ros Márta múzeumigazgató.  

Kiskunfélegyháza város önkor-
mányzata Fekete János helytör-
ténész kezdeményezésére már 
korábban beépítette temetői ren-
deletébe, hogy a fontos személyi-
ségek sírjait védetté nyilvánítja. 
Ezek egy részét a köztemetők 
munkatársai tartják rendben, de 

vannak egyesületek, iskolák és in-
tézmények is, amelyek a hozzájuk 
kötődő neves személyiségek sírjá-

nak gondozását felvállalták. Remé-
nyeink szerint mindezt nem kam-
pányszerűen, a Halottak napjához 

közeledve végzik, hanem az év 
minden időszakában – tette hozzá 
Mészáros Márta. 

Elhunyt jeleseinkre emlékeztek

Gyertya gyújtás 
a hősi halottakért
Halottak napja alkalmából tartott megemlékezést a Jobbik kiskunfélegy-
házi szervezete október 31-én délután, az I. és II. világháborús síroknál. 
Az emlékhelyeknél koszorút helyeztek el, s gyertyagyújtással tiszteleg-
tek a hazáért elhunyt hősök előtt.

Félegyháza 
világháborús 
áldozataira 
emlékeztek

A város vezetése és a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület az első 
és a második világháború áldozatairól emlékezett meg novem-
ber 1-jén. Az emlékezés koszorúit délelőtt a Hősök parkjában, 
az első világháborús emlékműnél helyezték el, ezt követően 
pedig a Felsőtemetőben a második világháború áldozatainak 
emlékművénél koszorúztak és gyújtottak mécsest.
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Az elmúlt években, évtizedekben egyre nagyobb hangsúlyt kap 
a karácsonyhoz kapcsolódó ünnepi készülődés a multikulturális 
társadalomban. A boltok, hipermarketek karácsonyi akciói már 
novemberben megjelennek, az ünnepi dizájn nagyban befolyá-
solhatja az átlagember vásárlási szokásait.

Patai Ferenc (78): – Időben 
elkezdek készülődni az ünnepre, 
december elején beszerzem az 
ajándékokat. Karácsonyfa min-
den évben van, családi körben 
ünneplünk. A hagyományos ka-

rácsonyi menü és a sütemények 
mellett disznót is vágunk. Az 
ajándékoknak jelképes erejük 
van, elsősorban az unokákat lep-
jük meg apróságokkal. Ami fon-
tos, azt megvesszük, fölösleges 
dolgokra nem költünk.

Csontos Piroska (23): – Sze-
retem a karácsonyt és az ehhez 
kapcsolódó készülődést. Nem 
hagyom az utolsó pillanatokra az 
ajándékvásárlást, az ünnepi han-
gulatot sem tartom korainak a 
hipermarketekben, van időm né-
zelődni, kiválasztani a megfelelő 
ajándékokat. Családdal töltöm az 
ünnepeket, mellettük az edzőm-
nek és a barátaimnak veszek 
ajándékokat. Nem az értékük 

számít, hanem hogy szeretettel 
adjuk.

Kovács Ernő (53): – A kará-
csonyi reklámokkal jelentősen 
befolyásolhatók a vásárlási szo-
kások, minél korábban megjele-
nik az ünnepi kínálat, annál ha-
marabb elkezdünk vásárolni. Nem 
hamarkodom el a készülődést, az 
utolsó pillanatokra hagyom a vá-
sárlást. A hipermarketeket sem 

sűrűn keresem fel, hagyományo-
san ünneplem a karácsonyt. A mi 
időnkben még másképp teltek az 
ünnepek, megvolt szabva, hogy 
mikor lehetett szaloncukrot ven-
ni és a narancs is csak néhány 
nappal karácsony előtt került a 
boltokba. Ma már ez másképp 
működik, a modernkori társada-
lomban bármikor bármihez hoz-
zá lehet jutni.

KÖRKÉRDÉS: Mikor kezd el készülődni karácsonyra?

 „Fazonigazítást” kapott a Móra 
teret az ötös út felől szegélye-
ző gömbkőris fasor. A fanyesés 
szükségességéről Nagy Ágnes 
főkertész elmondta: a fasor 
szépségének és egészségének 
megőrzése érdekében elkerül-
hetetlen volt.

A szakembertől megtudtuk, hogy 
a gömbkőris világszerte ismert 
magyar nemesítésű fafaj, amely 
szabályos gömb koronájával, 
egészséges mélyzöldből ősszel li-
lásvörösre, vagy narancssárgára 
színeződő lombkoronájával, lomb-
fakadás idején illatos fehér virága-
ival hívja fel magára a figyelmet. 
Mindössze néhány évtizede jelent 
meg a faiskolai kereskedelemben, 
és szinte azonnal divat lett ez a vá-
rosi fasornak is ideális díszfa. Eb-
ben az időben, úgy 30 évvel ezelőtt 
kerültek a félegyházi Móra térre is 
az egyedi látványt nyújtó, a városi 
klímát jól tűrő egyedek. 

A gömbkőris divatja máig tö-
retlen, hiszen a növény rendkívüli 
esztétikai élménnyel örvendezteti 
meg környezetét. Viszont a ko-
rai telepítések problémája, hogy 
tapasztalat híján rosszul válasz-
tották meg az ültetési sűrűséget. 
Nem tudták ugyanis, hogy a vá-
rakozásokkal ellentétben ez a fa 
akár 10-12 méter átmérőjű gömb 
lombkoronát is növeszt. Ez a hely-
zet Félegyházán is, ahol 4-6 méter 
távolságban telepítették a fákat. 
Mivel mostanra a koronák össze-

értek és egymásba nőttek, a szép, 
sűrű lombok a találkozás helyén 
száradni kezdtek, elveszítve szép-
ségüket, szabályosságukat. 

– Az elmúlt időszakban rendbe 
tettük a Móra téren a növényágya-
kat, megtörtént a cserjék, valamint 
az évelők rendbetétele és pótlása, 
elkészült az öntözőrendszer… 
Minderre a gömbkőris fasor meg-
szépítése teszi fel a koronát, ami 

az ilyenkor elvégzett szakszerű 
fanyeséssel érhető el. A munka 
idei kivitelezése mellett szólt az 
is, hogy az önkormányzat szeretné 
idén a város karácsonyi díszvilágí-
tását a Móra térre is kiterjeszteni. 
Ehhez pedig letisztított, egészsé-
ges lombkoronára van szükség – 
mondta el a főkertész.

Nagy Ágnes hozzátette, hogy 
nem kell megrémülni a jelenlegi 

látványtól: a gömbkőris jól bírja a 
metszést, a fák koronái visszanye-
rik szabályos gömbformájukat. Azt 
szeretnék elérni, hogy olyan fasort 
alkossanak, amelyben az egye-
dek a saját habitusukban, mégis 
egységesen tudnak megjelenni. 
A Móra térihez hasonló fasor van 
egyébként a Bercsényi utcán is, 
aminek a metszését a jövő év ta-
vaszán tervezik. 

Megcsinosított fasor
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Horváth Tamás az MSZP 
országgyűlési képviselő-jelöltje
Gurmai Zita, a Magyar Szocialista Párt elnökségének tagja, az 
európai szocialisták nőszervezetének elnöke és Horváth Tamás, 
a párt helyi szervezetének elnöke tartott sajtótájékoztatót no-
vember 10-én aktuális országos és helyi kérdésekről. A tájé-
koztatón bejelentették, hogy a párt országos, megyei és helyi 
vezetésének egyetértésével, a 2018-as országgyűlési képviselő-
választáson Horváth Tamást jelölik országgyűlési képviselőnek.

A sajtótájékoztatón Horváth Tamás 
egyebek mellett az egészségügyben 
és a szociális szférában dolgozók 
helyzetéről beszélt, kitérve arra, hogy 
a megoldást a tisztességes bérekben 
és az alacsonyabb járulékban látja. 

Gurmai Zita részletesen szólt 
a hazai egészségügy égető prob-
lémáiról, mindenek előtt a szak-
emberek kivándorlásáról. Mint 
mondta, az MSZP nőtagozata idén 
is meghirdeti a „Segítsünk” akciót, 

amelynek keretében alapvető ter-
mékeket gyűjtenek, és juttatnak el 
a rászorulóknak.

Aláírás-
gyűjtésbe 
kezd a DK
Nagy Lajos, a Demokratikus 
Koalíció félegyházi szervezeté-
nek vezetője, országgyűlési kép-
viselő-jelöltje, és Nagy-Husze-
in Tibor, a párt alelnöke tartott 
sajtótájékoztatót november 14-
én, Kiskunfélegyházán. Az ese-
ményen bejelentették, hogy a 
DK helyi szervezete aláírásgyűj-
tésbe kezd Kiskunfélegyházán 
és a környező településeken, 
a „Ne szavazhasson, aki soha 
nem élt itt” akció keretében. – 
A DK nem vitatja el, nem akarja 
kétségbe vonni azt a jogot, hogy 
a határon túl élő nemzettár-
saink magyar állampolgárok 
legyenek. De azt a véleményét 
fenntartja, hogy egy országban, 
a mindenkit érintő kérdésekről 
– legyen az az egészségügyi-, 
vagy iskolai rendszer – azok 
dönthessenek, akik itt élnek, itt 
dolgoznak – mondta el a párt 
alelnöke. 

Tájékoztató 
végrehajtás esetére
Segítség! Végrehajtás! 

Soha véget 
nem érő hitel! 

címmel Dabasi Tamás, a Fehér 
Kéményseprők Országos Társa-
dalmi Szervezetek elnöke tart 
tájékoztatást arról, hogy mit 
tehetünk végrehajtás, egyoldalú 
módosítás, kétségbeejtő hely-
zetek esetén. A tájékoztatóra 

minden érdeklődőt szeretettel 
várnak november 22-én, 17 órá-
tól, a Szalay Gyula utca 2. szám 
alatti Jobbik irodában. 

Személyes konzultáció is lehet-
séges, de előzetes 

regisztrációhoz kötött 
a kollar.laszlo@jobbik.hu 

e-mail-címen, vagy 
a 20/4148-539- as 

telefonszámon.

Pont szerzés 
ember hátrányban
Idegenben mentett pontot a 
Kiskunfélegyházi HTK II. a me-
gyei II. osztályú labdarúgó baj-
nokság 14. fordulójában. A He-
tényegyházi SC vendégeként 
1-1-es döntetlent ért el. 

Mindkét együttes az élmezőny-
höz tartozott, előzetesen szoros 
mérkőzésre volt kilátás. A talál-
kozó első gólját a 39. percben a 
hazaiak szerezték, a KHTK II. a 
gólhátrányt követően a 60. perc-
ben emberhátrányba is került 
Tóth Kornél kiállítását követően. 
Tíz emberrel végül összejött az 

egyenlítést, a 87. percben Palásti 
Sándor vette be a hetényegyházi 
kaput, amivel 1-1-es döntetlenre 
mentette az eredményt. A KHTK II. 
az őszi szezont hazai pályán zárja, 
november 18-án, szombaton 13 
órától a Kiskunmajsa SC-t fogadja.

Bács-Kiskun Megyei II. Észak 
14. ford., 11. 11.

Hetényegyházi SC – Kiskunfé-
legyházi HTK II. 1-1 (1-0)

Gólszerzők: Kenderes Milán 
39. p., ill. Palásti Sándor 87. p.

Piros lap: Tóth Kornél 60. p. 
(KHTK II.)

Asztali naptár készült Félegyházáról
„Saját” asztali naptára van Kis-
kunfélegyházának. A kiadványt – a 
kötelező naptári jegyek mellett – a 
várost ábrázoló fotókkal, valamint 
minden hétre egy-egy Petőfi, vagy 
Móra-idézettel színesítették a szer-
kesztők. Így lett egyedi, és minden 
félegyházi számára szívhez szóló. 

55 képen idéződnek meg Fé-
legyháza értékei, olykor egészen 
egyedi nézőpontból. A Rosta 
Ferenc alpolgármester bábásko-
dásával Nagy Ágnes főkertész 
ötlete nyomán dolgozó alkotó 
csapat célja az volt, hogy az első 
szárnypróbálgatás egyfajta gon-
dolatébresztő legyen. S ha igény 
és nyitottság mutatkozik a foly-
tatásra, minden évben akár más 
és más tematikával készülhet el a 
helyi naptár. Látszólag talán apró-
ság ez. Valójában viszont a lokál-
patriotizmus, a térség iránt érzett 
kötődés szép példája. 

Félegyháza egyik különleges ér-
téke, hétköznapi értelemben vett 
„nagy tettekre” sarkalló erőforrása 
az itt élőkben munkáló kötődés, 
ami elegendő hajtóerő ahhoz, hogy 
egy maroknyi ember összefogjon, 
és csak úgy, a szépség kedvéért 
csináljon valami jót. Nem kell, hogy 
kézzelfogható, direkt hasznuk, 
vagy előnyük származzon belőle! 
Beérik az örömmel, hogy kitalál-
tak és véghezvittek valami igazán 

klassz dolgot. Ilyen ez a naptár is. 
Egy hétköznapi tárgy az íróasz-
talunkon, ami ebben a formában 
naponta emlékeztet arra, hogy a 
város, ahol élünk szép, értékes és 
élhető, örömök és bánatok, ünne-
pek és hétköznapok idején is. 

Az Itthon Félegyházán 2018 nap-
tár korlátozott számban megvásá-
rolható, és megrendelhető a Tour-
inform Irodában és a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtárban.
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Ingatlanpiaci hírek
Támogatják a magánhirdetőket 

A napokban a Duna House hálózat egy világviszonylatban újdon-
ságnak számító döntésre szánta el magát: megnyitotta webol-
dalát a magánszemély hirdetők előtt. Így a dh.hu a jövőben a 
hálózat kínálata mellett teljes értékű ingatlanhirdetési portállá 
válik. Elsőre úgy tűnhet, hogy ezzel konkurenciát csinált vol-
na magának az ingatlanközvetítő, de egészen másról van szó 
– mondta el Dr. Sasi Ádám ügyvéd, ingatlanforgalmi szakjogász. 

Manapság majdnem minden in-
gatlan eladási folyamat az inter-
neten kezdődik. Ez annak ellenére 
is így van, hogy az értékesítési 
folyamat során az ügyfelek több-
sége végül ingatlanoshoz fordul 
segítségért és megbízást köt az 
eladásra. A tapasztalatlan „első 
eladók” zsigeri gondolata, hogy 
egyedül eladják ingatlanukat. Csak 
a folyamat későbbi fázisában, jel-
lemzően 2-8 hét múlva jönnek rá, 
hogy ez mégsem olyan egyszerű 

és végül egy ingatlanos segítségét 
kérik. 

A Duna House most úgy dön-
tött, megnyitja weboldalát a ma-
gánhirdetők előtt egy viszonylag 
olcsó bevezető áron. A dh.hu évek 
óta az egyik legerősebb ingatlanos 
portál. Bár az itt listázott ingat-
lanállomány kisebb, mint az első 
két-három legismertebb portá-
lé, de előnyei közé tartozik, hogy 
minden ingatlan egyszer szerepel 
rajta, és könnyen kezelhető. 

Roma kisebbségi 
meghallgatást tartottak

A közmeghallgatáson Buza Flórián, a kisebbsé-
gi önkormányzat eddigi munkájáról, valamint a 
további tervekről is beszámolt. Elmondta, hogy 
újabb programokra, fejlesztésekre készülnek, 
és ezek megvalósítása érdekében friss pályázati 
lehetőségekkel is élnek. A fórumon a jelenlévők 

előterjesztéséből kiderült, hogy a roma közös-
ségnek gondjai vannak a Csillag Szolgáltató Pont 
működésével kapcsolatosan. Mint kiderült, ezek 
a személyes kapcsolatok megromlásából adód-
nak. Az érintettek azt kérték, hogy az önkor-
mányzat háromhavonta cserélje a központ kar-

bantartásáért felelős közmunkásokat. Csányi 
József polgármester és dr. Faragó Zsolt jegyző 
ezt a kérést méltányolta, de arra kérte a közös-
séget, hogy napi szinten egyeztessék a felmerülő 
problémákat, és törekedjenek saját berkeiken 
belül is a konfliktusok rendezésére. 

Bővebb információért, ingyenes tájékoztatásért keresse fel a kis-
kunfélegyházi Duna House Irodát a Deák Ferenc u. 2. szám alatt, 
Kossuth utca felőli bejárattal. 
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Amikor ez a cikk megjelenik, 
Nagy Krisztián már a thai box 
hazájában mélyíti el tudá-
sát, hogy aztán hazahozza és 
megossza azt a félegyházi fi-
atalokkal. A Kiskunfélegyházi 
Harcművészeti Sportegyesü-
let vezetője – aki főállásban a 
félegyházi rendőrkapitányság 
nyomozója – Staféta rovatunk 
következő főszereplője. Lát-
szólag küzdősportra tanítja, 
valójában viszont egy tartal-
mas élet felé egyengeti tanít-
ványai útját.

Krisztián 2006-ban, a Móra 
Gimnázium diákjaként ment el 
első thai box edzésére, és azóta 
sem hagyott ki egyetlen alkalmat 
sem. Azt mondja: a jó hangulat 
és az összetartó csapat tartot-
ta itt. No és persze az szemlé-
let, amit a sok száz éves múltra 
visszatekintő, harcból sporttá 
finomodott thai-box képvisel: a 
folyamatos testi-lelki fejlődésre 
törekvés, és egymás kölcsönös 
tisztelete. 

Amikor a továbbtanulásról kel-
lett döntenie, olyan pályát keresett, 
ahol értékelik sport tudását és ki-
tartását. A rendőrtiszti főiskolára 
jelentkezett, ahová 2008-ban fel is 
vették. Nem akart egyedül sportol-
ni, így heti két-három alkalommal 
edzéseket tartott a többieknek, 
ahol továbbadta amit a hétvégén 
itthon tanult edzőjétől, az egyesü-
letet 11 évvel ezelőtt megalapító 
Holló Józseftől. Miután a szak-
mai gyakorlaton eldöntötte, hogy a 
bűnügyi vonalon szeretne dolgozni, 
friss diplomásként a félegyházi 
rendőrkapitányság nyomozója lett. 
Ekkor már besegített az egyesü-
letnél az edzői munkába is. Idővel 
elvégezte a képzést, és amikor 
mestere külföldre ment, átvette az 
egyesület vezetését. „Nem akar-
tam veszni hagyni a thai boxot Fé-
legyházán, így átvettem” – mondja. 

Ennek négy éve. Azóta a köz-

gazdasági szakközépiskola torna-
terméből a Honvéd pályánál lévő 
ökölvívó terembe kerültek át az 
edzések, augusztusban pedig a 
Félegyházi Térségi Sportiskolával 
közösen megalapították thai box 
szakosztályt. Mindez minőségi 
változást hozott a lehetőségek-
ben és az utánpótlás-nevelésben, 
ami a versenyeredményekben is 
megmutatkozik. Idén lett egy K1 
országos bajnokuk, két K1 orszá-
gos 2. helyezettük, egy nemzetközi 
K1 bajnokuk és egy nemzetközi 2. 
helyezettük, emellett gálákon, gya-
korló versenyeken is nagyon szé-
pen szerepeltek az utánpótláskorú 
versenyzők. 

Krisztián eközben versenyzőként 
és edzőként is helytáll. És persze 
nyomozóként. A szabadságát ösz-
szegyűjti, hogy minden évben egy-
hónapos thaiföldi edzőtáborban 
fejlődhessen. Azt mondja, nagyon 

sokat jelent a tanítványainak is a 
magával hozott tudás és lendület.

Azt nem tudom, milyen lenne 
Nagy Krisztián a thai box nélkül. 
De azt gondolom, hogy a belőle 
áradó kiegyensúlyozottságnak és 
nyugalomnak köze van ahhoz a le-
mondáshoz, fegyelemhez és kitar-
táshoz, amit a sport által tapasztal 
meg. Azt mondja, mindez óriási 
segítség számára a munkájából 
adódó stressz és mentális teher 
feldolgozásában, a feszültség leve-
zetésében. Többek között ezt sze-
retné továbbadni tanítványainak.

– Folyamatos sikerélményt ad, 
amikor edzésen leküzdjük a saját 
határainkat. Ezt megtapasztalva 
olyan erőforráshoz jutunk, ami-
nek az élet minden szegmensé-
ben hasznát vesszük. A sportolás, 
a versenyzés a fiatalok életébe 
rendszert visz, kitartásra tanítja 
meg őket. Öröm látni azt a sze-

mélyiségfejlődést, amin közben 
keresztülmennek. Elsősorban arra 
szeretném megtanítani őket, hogy 
kitartással és kemény munkával 
nagyon sokat tehetnek önmagu-
kért, azért, hogy elérjenek valamit. 
Az én tanítványaimmal nem talál-
kozunk rendőrként az éjszakában. 
Ők nem bandázni járnak, hanem 
pihennek a másnapi versenyre. Na-
gyon büszke vagyok a tagok közöt-
ti összetartásra. Például amikor 
új helyre költöztünk, rengetegen 
jöttek a hívó szóra festeni, sport-
padlót lerakni, vagy a legutóbbi 
versenyem kedvéért 30-an jöttek 
el Tatabányára. Igazi közösséget 
sikerült összekovácsolni, ahol nem 
számít a kor, sem a társadalmi 
státusz. Az edzőteremben nincs je-
lentősége, hogy a másik 10 vagy 50 
éves, gyári munkás, vagy igazgató. 
Mert legyőzni kizárólag önmagun-
kat akarjuk.  T. T.

S
TA

FÉ
TA

Thai box edző és nyomozó 

Kiállítás a házasságkötésre készülőknek
A házasságra készülőknek és csa-
ládjuknak kívánt az ünnepi alkalom 
előkészítéséhez és a vendéglátás-
hoz segítséget nyújtani Kiskunfé-
legyházán – az idén már nyolcadik 
alkalommal megrendezett Esküvői 
Kiállítás – november 12-én, a műve-
lődési központban. Az érdeklődők 
részletes tájékoztatást kaphattak 
az esküvőket szervező helyszínek, 
a menyasszonyi és vőlegényi öl-
tözetek kínálatából. A kiállítóknak 

köszönhetően válogathattak a lehe-
tőségekből is, hogy milyen tortával, 
süteménnyel szeretnék kínálni ven-
dégeiket, de a virágdíszítésre is volt 
bőséges ajánlat. Fotók és videofel-
vételek készítésének lehetőségeiről 
is tájékozódhattak.

A főszervező, Csikósné Fehér 
Irén elmondta, hogy tapasztala-
taik szerint a félegyházi fiatalok 
jellemzően itt szervezik meg éle-
tük egyik legfontosabb esemé-
nyét, a házasságkötést. Ebben 
nyújt segítséget számukra ez a 
rendezvény. 

Thai box edző és nyomozó 
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A konok kunokról  
és a jászokról 
A Rubicon Történelmi Magazin Jászok és Kunok című számát mu-
tatta be a Kiskun Múzeumban november 8-án dr. Dobos László, 
a Jászok Egyesületének elnöke. Az előadó mellett Bánkiné dr. 
Molnár Erzsébet, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, nyu-
galmazott múzeumigazgató is szólt a két népcsoport évszázados 
kötődéséről, összetartozásáról.

A Jászságból érkezett előadó is-
mertette azokat a fontos történel-
mi eseményeket, amelyek során a 
jászok és a kunok összekovácso-
lódtak. – A jászok hideg hónaljúak, 
nehezen hevülnek, távolságtartó-
ak, mondták sokan rólunk. Igen. 
Azokkal szemben, akik nem ha-
sonulnak hozzánk, nem ismertek 
meg bennünket, van egy bizonyos 
fenntartás. De azokkal szemben, 
akik a jászságból érkezetteket be-

fogadták, semmi gondunk nincs. 
Ha ezt nem így gondolnám, ak-
kor miért lennék itt most Félegy-
házán? – fogalmazott dr. Dobos 
László.

A bemutatott kiadványról el-
mondta, hogy ezzel a jászok és a 
kunok kapcsolatát erősítik törté-
nelmi fogódzót adva a múlt tör-
ténéseihez. – Minden alkalom, 
amikor összejöhetünk, az olyan 
esemény, ami erősíti kapcsolata-
inkat. Ezeket természetesen az 
ifjúságnak is be kell mutatni, el-
mondani azt, hogy az évszázadok 
során mik voltak azok az esemé-
nyek, amik összekapcsolnak min-
ket. Szerencsére ma már a tan-
tervekben szerepel a helyismeret 
oktatása, és ebben a témakörben 
a tanárok szabad kezet kapnak. 
Adott a szakirodalom is a legtöbb 
településen – Félegyházán többek 
között Bánkiné dr. Molnár Erzsébet 
munkásságának köszönhetően –, 
ami nem csak tudományosan, de 
ismeretterjesztő formátumban is 
feldolgozza a közösségek történel-
mét, és mindenki számára elérhe-
tő – fejtette ki az előadó.

Külhonban sem feledte a művészetet
Csenki Tibor grafikusművész alkotásaiból 
nyílt tárlat november 9-én a városi könyv-
tárban. A művészről Rosta Ferenc alpol-
gármester megnyitójában elmondta, hogy 
megalakulásától tagja a Holló László Kép-
zőművész Körnek, amit egy ideig maga 
is vezetett. Később Kanadába költözött, 
ahol lakatosműhelyben dolgozott, emel-
lett tovább csiszolta rajztudását. Munká-
ival folyamatosan jelen volt különböző ki-
állításokon. 27 év elteltével hazaköltözött 
Kiskunfélegyházára, és visszatért a Holló 
László Képzőművész Körbe is.

Alkotóművészetének főbb területei a portré, 
az emberi test, leginkább aktképek formájában, 
az erdők világáról készült természetképek, 
valamint az absztrakt alkotások, amelyek már 
többnyire az utóbbi 15 év termései.

Csenki Tibor alkotásai december 1-jéig láto-
gathatók a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Vá-
rosi Könyvtár kiállítótermében. 

Családja szeretete 
élteti Márton bácsit

Törteli Márton bácsi felesége, 
két fiúgyermeke, két unokája és 
három dédunokája szeretetteljes 
ölelése közepette ünnepelte 95. 
születésnapját. A szülinapon a vá-
ros nevében Balla László alpol-
gármester is köszöntötte a szép-
korú férfit oklevéllel és virággal.

 Márton bácsi 1922. november 
11-én, Kiskunfélegyházán szegény 
családban született. 1942-ben, a 
leventeképzőben végezte el kitű-
nő eredménnyel a gépkocsivezetői 
tanfolyamot, majd a következő 
esztendőben besorozták katoná-
nak és Ceglédre vonult be.

1944 májusában került az 
orosz frontra, ahol páncélozott 
sebesültszállító kocsit vezetett. 
A háborút kisebb sérüléssel élte 

túl, de Németországból hazafelé 
az oroszok elfogták, és hadifo-
golyként Oroszországba került. 
Erre, mint élete legnehezebb idő-
szakára emlékszik. Mínusz 42 fok 
hidegben, téglagyárban kellett 
dolgozni, nagyon kevés élelmet 
kaptak, gyenge volt a ruházatuk, 
így két lábujja vége megfagyott. 
1946 őszén 45 kg-ra lefogyva ke-
rült haza. 

1948-ban megnősült, 1951-
től a Kiskunfélegyházán meg-
épült bányászati berendezések 
gyárában lakatosként kezdett el 
dolgozni. Innen ment 1982-ben 
nyugdíjba. Nyugdíjas éveit sze-
rető feleségével, két fiúgyerme-
kével, két unokájával és három 
dédunokájával tölti. 
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Hirdetés

Hűtlenség és szexualitás
Hevesi Krisztina szexuálpszichológus tartott előadást november 
6-án, hétfőn a Móra Ferenc Művelődési Központ nagytermében, 
Hűtlenség és szexualitás címmel. Tartalmas két óra volt. Míg az 
előadó az emberi természet titkait kutatta, mi, a hallgatóság, ön-
magunk megismerésének ösvényét jártuk. Mert mi is a szerelem, 
ha nem lényünk felfedezése a másikban. Egy olyan emberben, 
aki a társunk lehet akár egy életre, akiben olyat is meglátha-
tunk, amit talán senki más.

Bár tizenkilenc óra repülés állt 
Hevesi Krisztina mögött, ebből 
a kimerítő és hosszadalmas 
útból a félegyházi közönség 
semmit sem érzékelt: előadá-
sában magával ragadó lendü-
lettel kutatta a választ olyan 
kérdésekre, mint hogy hogyan 
lehet boldogan együtt élni? Mi-
képpen fokozható a szenvedély? 
Káros-e a Facebook és az Ins-

tagram vizuális dominanciája 
a társadalomra? Tette ezt – a 
közönség örömére – könnye-
dén, humorral. Pedig hát a szex 
valamiért még napjainkban is 
kínos téma. Az emberek vagy 
pironkodva, vonakodva, vagy 
éppen közönségesen képesek 
beszélni róla. Holott az életünk 
elválaszthatatlan része születé-
sünktől a halálig. Ezt a termé-

szetességet képviselte előadása 
során a közismert szexuálpszi-
chológus is. A felmerült kérdé-
sek kimerítő megválaszolására 
azonban a két óra is szűkösnek 
bizonyult. 

Építsük meg a karácsonyi 
mézeskalács mesevárost!

A karácsony meghitt hangulatát és közösségi örömét sze-
retnék még ünnepélyesebbé tenni azzal, hogy mézeskalács 
házikókból negyedszer is meseváros-építést szervez a Kis-
kun Múzeum. Várják családok, nagyszülők és unokák, kicsik 
és nagyok, barátok, alkotó kedvű közösségek jelentkezését, 
akik szeretnek süteményt sütni és mézeskalács házikót ké-
szítenek a jótékonysági célú felhívás alkalmából.

A mézeskalács ház formája és 
mérete: Az alkotások bármi-
lyen építményt ábrázolhatnak, 
házikót, emeletes házat, vagy 
városunk nevezetes épületeit. 
Mérete: max. A/4 mézes tészta 
alapon. Díszítése téli, karácso-
nyi hangulatot idézzen! A fel-
ajánlott mézeskalács házikók 
leadási határideje: november 
30-a, csütörtök 17 óra – Kiskun 
Múzeum.

A IV. Karácsonyi Mézeskalács 
Meseváros kiállításának megnyi-

tója december 2-án, szombaton 
15 órakor lesz a Kiskun Múze-
umban. A kiállítást dr. Ónodi 
Izabella, önkormányzati képvi-
selő, a Művelődési- és Szociális 
Bizottság elnöke nyitja meg, mű-
sorral közreműködnek a Bercsé-
nyi Óvoda gyermekei.

A tárlat december 21-éig, hét-
köznap 9 és18 óra, hétvégén 10 
és 17 óra között látogatható. A 
kiállítás ideje alatt tombola vá-
sárolható jótékonysági célra, 
500 forint/db áron.

Tombolahúzás: december 23-
án, szombaton, 17.30-kor a vá-
rosháza előtt, a negyedik adventi 
gyertyagyújtást követően. Ekkor 
sorsolják ki a Mézeskalács me-
seváros házikóit, amit a nyer-
tesek magukkal vihetnek kará-
csonyfájuk alá.

A tombolaárusításból befo-
lyó összeget fejlesztő- és sza-
badidős játékok vásárlására, a 
Kiskunfélegyházi Napközi Ott-
honos Óvoda Bercsényi Óvodája 
és a Dankó Pista utcai bölcső-
de gyermekei számára, vala-
mint népi játékok vásárlására 
fordítják a Múzeumi Játszóház 
programjaihoz.

Érdeklődni és jelentkezni lehet 
a Kiskun Múzeumban

Tel.: 76/461-468; e-mail: kis-
kunmuzeum@gmail.com

115 éves 
a Kiskun 
Múzeum

GYŰJTEMÉNYGYARAPÍTÁSI 
FELHÍVÁS

A Kiskun Múzeum alapításának 
évfordulója alkalmából várják 
mindazon magánszemélyek, 
vállalatok, cégek, egyesületek, 
körök felajánlását, akik Kis-
kunfélegyháza és környékéhez 
kötődő dokumentumokat, tár-
gyakat ajándékoznának az in-
tézménynek. A múzeumi gyűj-
tés határideje: december 1., 
péntek.

A beérkezett adományokból 
december 7-én, csütörtökön, 
a múzeum alapításának évfor-
dulóján kiállítást nyitnak, ahol 
megtekinthetőek lesznek a fel-
ajánlott műtárgyak.

Az adományozás részleteiről 
érdeklődjön személyesen a Kis-
kun Múzeumban, vagy az alábbi 
elérhetőségeken:

kiskunmuzeum@gmail.com; 
+36 76/461-468

Nyitvatartás: K-P: 9-16;  
Szo: 9-17, vasárnap: zárva
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A Platán iskolában járt 
Bagdy Emőke
A Platán Utcai Általános Iskolába 
októberben látogatott el profesz-
szor dr. Bagdy Emőke, aki a 2014-
ben a Jobb Veled a Világ alapítvány 
által indított Boldogságprogram 
fővédnöke. A Platán iskola Kiskun-
félegyházán elsőként nyerte el a 
kitüntető Boldog iskola címet 2016 
júniusában. A program kiemelt kül-
detése, hogy a pozitív pszichológia 
eredményeire építve adjon ötleteket 
és módszertani segítséget a bol-
dogságra való képesség fejlesztésé-
hez az iskolás korosztály számára.

Professzor dr. Bagdy Emőke 
klinikai szakpszichológus és pszi-
choterapeuta, író és egyetemi ta-
nár. Életének minden pillanatát a 
körülötte lévő világ jobbá tételének 
szentelte. Számos szakmai díjat 

és elismerést kapott. Az elismeré-
sek közül kiemelkedik a 2013-ban 
kapott Prima Primissima Díj és a 
Magyar Érdemrend Tiszti kereszt-
je. 1600 előadást tartott, 12 saját 
könyvet írt, és 24-ben szerkesztő-
ként működött közre. Több száz 
szakkönyv, tankönyv írásában vett 
részt és több mint 200 tudomá-
nyos tanulmányt jelentetett meg. A 
Platán iskolában tartott előadása 
során a professzorasszony elgon-
dolkodtató és követendő gondo-
latai eredményeképpen a pozitív 
pszichológia minden jelenlévőt 
megérintett. Rendkívül megnyerő, 
hiteles, őszinte, humoros szemé-
lyisége magával ragadta a közön-
séget. Előadása után könyvei dedi-
kálására is jutott idő.

PG-s  
súlylökő  
siker a  
diákolimpián 
Bronzérmet szerzett a Szent Benedek 
Iskola Kiskunfélegyházi PG Tagintézmé-
nyének súlylökő csapata Budapesten, a 
Diákolimpia Ügyességi Csapatbajnokság 
Országos Döntőjében. 

A csapat tagjai: Szécsényi Ádám 
(9/knya), Szegedi Gergő (9/knyd), 
Bujdosó Gergő (9.d), Almási Sándor 
(10.b), Soós Miklós (12.b).

Pályaorientációs nap 
a Batthyányban

Továbbtanulással kapcsolatos 
szakmai napon vettek részt a 
tanulók október 27-én osztályfő-
nökük és kísérőjük vezetésével. 
Különböző szakmákkal kapcso-
latos videókat tekintettek meg a 
nyolcadikosok, illetve a tovább-
tanuláshoz kapcsolódó kérdőí-

veket töltöttek ki papíralapon és 
online felületen. Minden osztály 
volt üzemlátogatáson, többek 
között ellátogattak a Félegyházi 
Tejüzembe, a Fornetti félegyhá-
zi gyárába és a tűzoltóságra is, 
ahol betekintés kaphattak, hogy 
hol milyen munka folyik.



  2017. november 17. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 15

Székelyudvarhelyről érkezett 
az alapítvány önkéntese
Bordás Péter 2017 augusz-
tusában érkezett egyéves 
önkéntes munkára a Natura 
Hungarica Alapítványhoz, az 
Európai Önkéntes Szolgálattól 
(angol rövidítése EVS). A fiatal 
fiú óriási kalandként tekint az 
előtte álló kihívásokra, és mint 
mondja, minden Félegyházán 
töltött nap öröm számára. 

A lehetőségre a Hargita Megyei Ta-
nácstól hívták fel Péter figyelmét, 
aki odahaza, Székelyudvarhelyen, 
a Hargita Megyei Magyar Diákta-
nács külügyi elnökeként tevékeny-
kedett. A munka kezdete előtt egy 
táborban vett részt, ahol megis-
merkedett az alapítvány vezetőivel 
és önkénteseivel, és kedvet kapott 
az egyéves munkához. Mostanra 
beilleszkedett, megszokta és meg-
szerette a várost, és sokat segít az 
alapítvány ifjúsággal kapcsolatos 
rendezvényeinek, programjainak 
szervezésében. 

Péter abban bízik, hogy ittléte 
alatt nagyon sokat tanul, képessé-
gek és kompetenciák sorára tesz 
szert ifjúsági ügyekben épp úgy, 
mint más területeken. Bevallja 
azt is, hogy nagyon nehéz és sok 
energiával jár az iskolai kötele-
zettségekkel összeegyeztetni az 
önkéntes munkát, de nagyon sok 
segítséget kap ehhez az alapít-

vány vezetőitől, amiért rendkívül 
hálás. Minden fiatalnak ajánlja az 

önkéntes munkát, mert rengeteg 
örömöt, kalandot és kihívást rejt.

Sikerrel 
debütált a 
KÖSZI Klub
Sikeresen mutatkozott be a fé-
legyházi KÖSZI Klub november 
3-án, pénteken. A Lesz Densz 
Partin nem csak helyi fiatalok 
voltak, hanem Szegedről és kör-
nyező településekről is érkeztek 
vendégek. A Heaven Diner, a Sü-
veges Autósiskola, a Sirius Club, 
a Varázskuckó, és a Félegyházi 
Termál Parkfürdő nagylelkű fel-
ajánlásainak köszönhetően a 
résztvevő fiatalok értékes aján-
dékokkal gazdagodtak – tájé-
koztatta lapunkat Cserkó Fan-
ni, a klub vezetője.

A KÖSZI tagjai épphogy kipi-
henték a fáradalmakat, máris 
egy következő programba vág-
tak bele. A csapat egy új tag-
gal bővült, aki barátaival egy 
karaoke-estet szervez a Közgé 
tornatermében. A KÖSZI a kez-
deményezés mellé állt, és tár-
szervezőként vesz részt a ren-
dezvényen, amelynek időpontja, 
november 23-a, csütörtökön 
16.15-től. Minden vállalkozó 
szellemű érdeklődőt várnak, 
de nem csak mikrofonnal. A fi-
atalok számára elhelyeznek egy 
ötletdobozt jegyzettömbökkel 
és tollakkal. Így teszik lehetővé, 
hogy még több programot tud-
janak megvalósítani a jövőben. 

Veteránok rúgták a bőrt 

Idősebb korban sem vész el 
a labdarúgás iránti szere-
tet, ezt vallják azok az „örö-
kifjú” futballisták, akik az 
Országos Veterán Labdarú-
gó torna dél-alföldi régiójá-
nak 3. fordulójában Kiskun-
félegyházán mérték össze 
tudásukat november 4-én. A 
helyi félegyházi csapat mel-
lett Szegedről és Békéscsa-
báról érkeztek veteránok, 
többségében 60 év feletti 
korcsoportban. A bajnoki 
éllovas „Szeged Móraváros” 
tovább növelte pontjai szá-
mát, két győzelem mellett 
egy alkalommal döntetlent 
játszott a békéscsabaiakkal, 
akik ugyancsak megnyerték 
másik két találkozójukat. A 
Szeged három pontot gyűj-
tött, míg a házigazda Kis-
kunfélegyháza ezúttal pont 
nélkül maradt.
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Országszerte már 163 OTP MFB Pontban

Önálló és támogatással kombinált 
hitelek Európai Uniós forrásból 

Válassza az MFB kiszámítható hitelét az OTP Banktól,

•  otthona energiahatékonyságának növelésére 0%-os kamattal,
•  vállalkozása fejlesztéséhez, kedvező feltételekkel!

További információkért keresse az MFB Pontokat  
az OTP Bank fiókjaiban, vagy látogasson el  
a www.otpbank.hu/mfbpontok honlapra!
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A Lakiteleki Népfőiskola hírei Részletes tájékoztatás a Lakiteleki Népfőiskola honlapján: 
www.nepfolakitelek.hu

A zsűri a székelyudvarhelyi ren-
dező, Szabó Attila Méregzöld 
mesék című filmjének ítélte a 
XVII. Lakiteleki Filmszemle fő-
díját. Az erdélyi rendező alko-
tásáért az emberi erőforrások 
minisztere a Nemzeti Kulturális 
Alap keretéből felajánlott egymillió forint 
összegű díját vehette át. 

Az Országgyűlés elnökének 600 ezer forintos és 
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 250 ezer fo-
rintos különdíját a sepsiszentgyörgyi Vargyasi 
Levente Tehenesek című filmje kapta.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Mé-
diatanácsának 500 ezer forintos, az MTVA M5-
ös csatornájának, a Magyar Hírlap és az NMI 
Művelődési Intézet Nonprofit Kft. különdíjait, 
valamint a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gim-
názium 25 ezer forintos különdíját Kanjiza Cal-
ling című alkotásáért a budapesti K. Kovács 
Ákosnak ítélték.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet 250 ezer 
forintos, valamint a szentkirályi és nyárlőrinci 
nyugdíjas klubok 25 ezer forintos különdíját a 
Fohász a déli végeken című filmért a magyarka-
nizsai Fejős Csilla vehette át.

A Nemzeti Fórum 
250 ezer forintos, a 
Herendi Porcelán Ma-
nufaktúra Zrt. külön-
díját, valamint a laki-
teleki Tisza Nyugdíjas 
Klub 25 ezer forintos 

különdíját a Fejér megyei Csab-
diban alkotó Major Anita és 
Margittai Gábor Szamár-sziget 
rabjai című filmje kapta.

A Lakitelek Népfőiskola Ala-
pítvány 250 ezer forintos, a 
Kecskeméti Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakgimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola 25 
ezer forintos, valamint a kiskun-
félegyházi Constantinum Kato-
likus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium 25 ezer forintos különdíját a széke-
lyudvarhelyi Csibi László Nussbaum 95736 
című alkotásának ítélték.

A Medimédia Kft. 200 ezer forintos különdí-
ját, valamint a Lakiteleki Eötvös Loránd Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 25 ezer 

forintos különdíját a Tajvan 2017 – Nemzetközi 
Folklór és Népi Játék Fesztivál című film rende-
zője, a budapesti Kovács Zsuzsánna vehette át.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. 150 
ezer forintos különdíját a pécsi Molvay Nor-
bert Ha nem segít a Mindenható című alkotása 
kapta.

Október 14-én kiskunfélegyházi csoport látogatott a Lakitelek Népfőiskolára, 
megtekintették a felújított és elkészült új épületeket, valamint tájékoztatást kaptak 

a közeljövőben megvalósuló népfőiskolai fejlesztésekről.

Gyarmati Dezső Tanuszoda és Termálfürdő téli nyitvatartása

hétfő: zárva
kedd-péntek: 15 – 22 óra

szombat-vasárnap: 10 – 22 óra

Várjuk kedves Vendégeinket!

Szabó Attila Méregzöld mesék című filmjének 
ítélték a Lakiteleki Filmszemle fődíját 
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Értéket őrzünk, 
értéket teremtünk

Alkotó Energia 
2017

Mutasd meg
a hobbidat!
Alkotói pályázat értékmentőknek, 
átalakítóknak, DIY-őrülteknek 
értékes nyereményekért felnőtt 
és junior kategóriában. 

Feltételek és információk: 

www.alkotoenergia.hu

Beküldési határidő: 

2017. december 31.
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Nemrégiben számoltunk be arról, hogy a belváros megújulását 
hozó Zöld város projekt kapcsán néhány köztéri alkotás – közöt-
tük a főtéri, káposztaként ismert szökőkút – új helyre kerül. A hír 
megosztotta a város lakóit, és akadtak, akik aggodalmukat fe-
jezték ki a szobor jövője miatt. Részben az ő megnyugtatásukra 
szeretnénk itt leszögezni: a félegyházi köztéri értékek – közöttük 
a káposzta-kút – sorsa, jövője, méltó elhelyezése olyan közös 
érdek, amire a városvezetés a jövő iránti elköteleződése tuda-
tában, szakértők bevonásával keresi a legjobb megoldást. A cél, 
hogy minden egyes darab a tőle telhető legteljesebb művészi 
élményt nyújtsa az itt élők és az átutazók számára – mondta la-
punknak Rosta Ferenc alpolgármester, aki az említett szakértői 
bizottság munkáját vezeti.

– Kovács Ferenc az ő mennyei 
műhelyében most nagyon boldog 
lehet, mert azt látja, hogy Félegy-
házán ragaszkodnak az alkotásá-
hoz. Ahhoz a köztéri szoborhoz, 
amelyet felállításakor nem az el-
ragadtatás és öröm miatt illetett 
a „káposzta” ragadványnévvel a 
közvélemény. Az eltelt mintegy 
30 esztendőben azonban a félegy-
háziak megszokták a szobrot, és 
a városkép emblematikus rész-
leteként érzelmileg is kötődünk 
hozzá. A jó szeretet azonban nem 
lehet öncélú. Márpedig tény, hogy 
ez a víz hullámzó aláfolyásával in-
tim, vagy akár meditatív hangulat 
megteremtésére alkalmas alkotás 
ezen a forgalmas, csendes ücsör-
gésre alkalmatlan helyszínen 
soha nem tudta betölteni rendelt 
funkcióját. Ráadásul a szökőkút 
annak idején gépészet, vízforgató 
berendezés nélkül készült. Máig 
egy közönséges csap megnyitásá-
val indul rajta hömpölygő útjára 
a vezetékes víz, rendkívül gyors 

algásodást indítva el a szobor fe-
lületén. Emiatt szinte lehetetlen 
tisztán tartani, így rendre mél-
tatlan állapotba kerül – vázolja a 
jelenlegi helyzetet Rosta Ferenc.

Az alpolgármestertől megtud-
tuk azt is, hogy a művészeti és 
építészeti szakértők egybehang-
zó véleménye szerint a belváros 
rendezésében új fejezetet nyitó 
Zöld város program koncepciójá-
ba nem fér bele a káposzta-kút. 
Sikerült azonban olyan megoldást 
találni elhelyezésére, ami az eddi-
ginél magasabb rendű megjelenés 
lehetőségét teremti meg a díszkút 
számára. A csobogó ugyanis a Pe-
tőfi térről a dr. Holló Lajos és az 
Oskola utca találkozásánál lévő 
háromszög alakú parkba kerül 
annak igényes kertészeti kialakí-
tása után, megfelelő gépészettel 
ellátva. Itt pedig pontosan azt 
nyújthatja a megpihenőnek, amire 
alkotója megálmodta: a nyugal-
mas merengés, az elvonulás, az 
érzelmi hullámok lecsendesedé-

sének lehetőségét. Mindemellett 
új értelmet nyer az eddig kihasz-
nálatlan terület is, mintegy kitolva 
a belváros szervezettségét a külső 

városrészek irányába. A végleges 
elhelyezésig azonban egy rövid 
időre nélkülözni kell a szobrot, 
hiszen míg a leendő helyszín elő-
készítése folyik, magát az alko-
tást is megtisztítják, restaurál-
ják, hogy újra teljes szépségében 
pompázzon. 

Mint arra Balla László, a kör-
zet önkormányzati képviselője 
rámutatott, értékeink és hagyo-
mányaink megbecsülése, a közös-
ségi terek gondozása, bővítése és 
szépítése prioritást élvez Félegy-
házán, beleértve a köztéri szobrok 
méltó elhelyezését. Jó példa erre 
a Békás kút, vagy akár a Hermann 
Ottó park megteremtése.

– Bármennyire is előremutató-
ak a Félegyháza szépítését cél-
zó törekvések, lehetetlen olyan 
megoldást találni, amivel min-
denki egyetért. Okos konszenzus 
azonban elérhető, ha arra egy-
más iránti kölcsönös tisztelet-
tel, a szakmai érvek szem előtt 
tartásával, a város iránti elköte-
leződéssel, mi több: szeretettel 
törekszünk. Hosszú időn, talán 
emberöltőkön át határozzák meg 
Félegyháza arculatát a most meg-
születő döntések, és ennek rang-
ját, felelősségét átérzi a városve-
zetés – szögezte le Balla László.

Tájékoztatás víz- és csatornadíj 
részszámlák kiállításának

alsó értékhatáráról

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. Üzletszabályzata V. ki-
adásának 10.1 pontjában foglaltak szerint 2017. szeptember hótól 
kezdődően – a számlázási ütemterv szerint kiállítandó elszámoló 
számlák kivételével – 2.540 bruttó érték (2 000 Ft + áfa) alatt nem 
állítunk ki víz- és csatornadíj számlát. Részszámlát abban a hónap-
ban állítunk ki első alkalommal, melyben a bruttó számlaérték meg-
haladja a 2.540 Ft-ot.
 Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét.

Egy szoboráthelyezés 
margójára

Hirdetés
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THM

BANK1 BANK2 BANK3

4,54 4,42 4,3

HA MEGVAN 
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ  
A KEDVEZŐ  

ÉS BIZTONSÁGOS 
LAKÁSHITELT!

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, 
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

Ahol az ajánlatok 
Önért versenyeznek!
www.minositetthitel.hu
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November 17., péntek
A Holló László Emlékév zárása 

– emlékülés
Városháza díszterme, 10 óra

Elvis, Oltár, Miami – avagy 
félmillió dollár gazdát keres
A Bánfalvy Stúdió előadása
Művelődési központ, 19 óra

Road koncert, Rocktár, 20 óra

November 18., szombat
Paddy and the Rats koncert 

Rocktár, 20 óra

November 22., szerda
A Magyar Népmese Színház 

előadja 
„A szóló szőlő, mosolygó alma, 
csengő barack, avagy Katinka 

kertje” 
című mesejátékát. Jelentkezni 

lehet a 76/466-843-as 
telefonszámon

Művelődési központ,  
10.30 és 14 óra

160 éve született Átányi Molnár 
László neves színész. Félegyháza 

színházi élete címmel Fekete 
Beatrix, a Kiskun Múzeum 
munkatársának előadása
Kiskun Múzeum, 17 óra

November 23., csütörtök
A Földrajzi Szabadegyetemi 

sorozat keretében dr. Tarjányi 
József előadása Burját rokonaink 

földjén címmel
Bevezetőt mond:  

Bense Zoltán tanár
Városi könyvtár, 17 óra

November 24., péntek
A nagy jótékonysági Gatsby party 

Rocktár, 22 óra

November 24-étől
Adventi vásár a Hattyúház előtti 
sétányon, és jégpálya a Gorkij 

utcai parkolóban

November 25., szombat 
Mikulásváró családi szombat 

délelőtt
Városi könyvtár, 9-12 óra

Női kör- Adventi koszorú és 
asztaldísz készítése baráti 

hangulatban
Jelentkezni lehet a 76/466-843-
as telefonszámon Majoros-Tóth 

Juditnál
Részvételi díj: 300 Ft.

Művelődési központ, 14-19 óra

Egészséges Fejbőr koncert
Rocktár, 20 óra

November 28., kedd 
Betűbölcsi. A városi könyvtár 

baba-mama klubja
Városi könyvtár, 10 óra

November 30., csütörtök 
Arany János, a költőfejedelem. 

Zenés-irodalmi műsor  
a költő születésének  

200. évfordulója alkalmából.  
A Csongrádi Versmondók Köre 

tagjainak műsora.
Városi könyvtár,  

17 óra

Dumaszínház Produkció
Kovács András Péter  

és Kormos Anett  
„Numera” című humorestje

Belépő: 2700 Ft
Művelődési központ, 19 óra

December 1., péntek 
A Nyugdíjas Klubok Egyesületének 
adventi rendezvénye, Karácsony 

felé címmel
Szakmaközi Művelődési Ház,  

10 óra

Adventi kiállítás és vásár 
megnyitója

Holló László Képzőművész Kör 
műterem-galériája, 18 óra 

December 2., szombat
Egészséges Félegyházáért 

Egyesület 
ingyenes ruhaosztása, 

Gyermekorvosi
rendelő, Hunyadi u.6., 9-11 óra 

Szín-java klub Tarjányi Xéniával – 
Téli hangulatok

Városi könyvtár, 9-12 óra

IV. Mézeskalács Meseváros 
kiállítás megnyitója

Kiskun Múzeum, 15 óra

Advent első gyertyagyújtása a 
városháza előtt

Csányi József polgármester és 
Hajagos Gyula esperes köszöntője
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos 
Általános Iskola és AMI Művészeti 

Iskolájának műsora, 17 óra

Soós Brigitta gitárkoncertje 
Városháza díszterme, 18 óra

Compact Disco koncert 
Rocktár, 20 óra

PROGRAM l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

Találkozzunk a Mikulással 
a könyvtárban!
December 5-e éjjelén, decem-
ber 6-a hajnalán a Mikulás ház-
ról házra jár és meglátogatja a 
gyermekeket. Ha az elmúlt évben 
jól viselkedtek, akkor az ablakba 
kitett, megtisztított cipőcskébe, 
csizmácskába apró ajándékokat 
helyez el. A rosszak is megkapják 
méltó jutalmukat, az aranyszínű 
virgácsot.

Aki nem akar decemberig 
várni, és idén először szeretne 
személyesen találkozni a mosoly-
gós, jókedvű, hófehér szakállú, 
piros köpenybe öltözött apóval, 
látogasson el november 25-én 

a Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
Gyermekbirodalmába.

A Mikulásváró családi szombat 
délelőttön 9 órától az ügyes kezű 
kicsik és nagyok karácsonyi csen-
gőt, angyalt, képeslapot és miku-
lásdíszt készíthetnek. 11 órától a 
József Attila Általános Iskola di-
ákszínjátszói előadását nézhetik 
meg, akik a Móra Ferenc műve 
alapján készült Balázs a bürgé-
vel című humoros mesejátékot 
adják elő. A mindenki által izga-
tottan várt jóságos, pirospozsgás 
Mikulás fél 12-kor érkezik meg a 
könyvtárba.

KÖNYVTÁRSAROK

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

Lezárul  
a Holló László Emlékév
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A Soros-terv része, hogy a nyugat-
európai országokban összegyűlt 

bevándorlókat Brüsszel kötelezően  
ossza szét, különös tekintettel 

a kelet-európai országokra. 
Ebben Magyarországnak 

is részt kellene vennie.

Ön mit gondol erről?

3. kérdés

A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE OKTÓBERBEN
ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK. KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!
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Bajnokot avattak a birkózó Extraligában
A magyar birkózás egyik leg-
rangosabb eseményének adott 
otthont Kiskunfélegyháza, a 
városi sportcsarnokban a bir-
kózó Extraliga csapatbajnok-
ság visszavágóit bonyolították 
le november 5-én. A bajnoki 
címért hat csapat versengett, 
a mérkőzéseken több koráb-
bi Európa-bajnok, illetve vi-
lágbajnok és olimpikon lépett 
szőnyegre.

 
A résztevő csapatok (Pénzügyőr 
SE, ESMTK, Ceglédi VSE, FTC, 
Csepeli BC, Vasas SC) bemutatá-
sát követően a Kiskunfélegyházi 
Birkózó Sportegyesület diákolim-
piai- és szumo Európa-bajnoka, 
Rekedt-Nagy Réka énekelte el a 
magyar himnuszt. A Magyar Birkó-
zó Szövetség részéről Komáromi 
Tibor és Kovács István alelnökök, 
valamint Farkas Tibor főtitkár 
vett részt a hivatalos megnyitón. A 
verseny szervezéséért és lebonyo-
lításáért a Kiskunfélegyházi Bir-
kózó Sportegyesület vezetőit, Ván 
Jenő elnököt, illetve Szabó József 
és Kelemen András alelnököket, 
edzőket, valamint Kiskunfélegy-
háza díszpolgárát, az 1977-ben 
világbajnoki címet szerző Réczi 
Lászlót külön köszöntötték.

A versenyt Csányi József, Kis-
kunfélegyháza polgármester sza-
vai nyitották meg, a Magyar Bir-
kózó Szövetség főtitkára, Farkas 
Tibor megköszönte a bajnokság 
lebonyolítást, rendezését.

A küzdelmek előtt a Silver Step 
Tánc Stúdió bemutatója követke-
zett, majd kezdetét vette a küzde-
lem. A csapatok körmérkőzéses 
rendszerben mérték össze tudásu-
kat, párhuzamosan három szőnye-
gen zajlottak mérkőzések.

Minden egyes fordulóban presz-
tízscsatákat láthatott a szépszámú 
közönség. Mint később kiderült, 
rögtön az elsőben eldőlt, hogy a 
Vasas SC lesz a kieső együttes, 
miután 5-3-ra kikapott a junior 
Eb-bronzérmes, többszörös német 
bajnok, magyar állampolgársággal 
rendelkező Seregélyi Gáborral 
erősítő Csepeltől.

Eközben az ESMTK javított ko-
rábbi teljesítményén, a Cegléd és a 
Csepel ellen meggyőző pesterzsé-
beti siker született. Az ESMTK egé-
szen a bajnoki címig meg sem állt. 
Ebbe a legnagyobb beleszólása a 
Pénzügyőr SE-nek volt. Kettejük 
mérkőzésére pont az utolsó kör-
ben került sor, amit hatalmas, igazi 
csapatbajnoki hangulat kísért. Az 
aranyéremről döntő csapattalálko-
zón az ESMTK már rögtön az ele-
jén meglepte vetélytársát, hiszen 
az 59, 66 és 71 kilogrammban is 
diadalmaskodni tudott Magnucz 
Richárd, Katona Ádám és Losonczi 
Ottó révén. Utóbbi versenyző sza-
badfogásban bizonyult jobbnak el-
lenfelénél. A folytatásban Fritsch 
Róbert tartotta életben a bajnoki 
cím reményeit a Pénzügyőr szá-
mára, ám ennek a végére Kéri Zol-
tán a 80 kg-ban nagy csatában, de 
pontot tett a végére, 4-2-re legyőz-
te a remekül küzdő Szurovszki 
Patrikot, ezzel gyakorlatilag eldőlt 
a bajnokság. A hátralévő mérkőzé-
sekből Tóth Bendegúz megnyerte 
a 98-at, míg a nehézsúlyú Majoros 
Ármin Mózesnek az eredetileg 85 
kilós Szilvássy Erik visszalépett.

ESMTK – Pénzügyőr SE 7-1, 
így az erzsébeti klub a tavalyi 

NB I-es után ismét bajnoki címet 
ünnepelhetett.

A dobogó harmadik fokára a 
ceglédiek állhattak fel, akiknek 
gyakorlatilag elég volt megőrizniük 
pontjaikat, amit az odavágók so-
rán gyűjtöttek.

A birkózó Extraliga csapatbaj-
nokság megrendezését a Kiskun-
félegyházi Birkózó Sportegyesü-
let az önkormányzattal közösen 
valósította meg. Az egyesület 
alelnöke és edzője, Szabó József 
elmondta: pozitív visszajelzése-
ket kapott mind a versenyzők, 
mind a birkózószövetség részé-
ről. A verseny egyúttal Kiskun-
félegyházát és a birkózást is 
népszerűsítette. 

– A birkózó növendékeink és a 
szülők is nagyon lelkesek voltak, 
folyamatosan érkeztek az érdeklő-
dők a sportcsarnokba, ki rövidebb, 
ki hosszabb ideig bekapcsolódott 
a mérkőzésekbe. A csapatverseny 
vége felé a hangulat is egyre foko-
zódott, izgalmas csatákat láthatott 
a publikum. 

Szabó József hozzátette, hogy az 
utánpótlásképzés terén bizakodva 
tekint a jövőre, számos tehetséges 
birkózó bontogatja a félegyházi 
egyesület keretében a szárnya-

it, emellett Kunszálláson is egyre 
több fiatalnak tartanak edzést. 

– Az elmúlt évtizedben 10 olyan 
versenyzőnk akadt, aki eljutott a 
magyar válogatottig felnőtt, vagy 
korosztályos szinten. Szeretnénk a 
munkát még jobb körülmények kö-
zött folytatni, a városvezetés és a 
birkózó szövetség segítségével inf-
rastrukturális beruházás valósulhat 
meg Kiskunfélegyházán, amelynek 
keretében egy sikeres pályázat le-
hetővé teheti, hogy saját birkózó 
csarnokot kapjunk a közeljövőben.

Bajnokcsapat: 
ESMTK (Edzők: Kliment Lász-

ló, Losonczi Ottó, Konsztantin 
Gulevszkij, Nagy József, Mikola 
Zsitovoz

Versenyzők: Juhász Ben-
ce, Magnucz Richárd, Katona 
Ádám, Balázs Barna, Lagzi Ko-
vács Bendegúz, Mester Milán, 
ifj. Losonczi Ottó, Nemes Máté, 
Nagy Mihály, Mohácsi Martin, 
Horváth Zsolt, Nagy Péter, Lo-
sonczi Dávid, Kéri Zoltán, Tóth 
Bendegúz, Szőke Alex, Staros-
ciák Tamás, Majoros Ármin Mó-
zes, Mertse Ádám)

2. Pénzügyőr SE, 3. Ceglédi VSE
4. Csepeli BC, 5. FTC, 6. Vasas 

SC (kiesett az extraligából).

A Mezőtúri AFC nyerte a százszázalékos 
csapatok rangadóját az NB II-es kézilabda 
bajnokság délkeleti csoportjában. A vendég-
ként pályára lépő P&P Kiskunfélegyházi HTK 

ugyancsak hat győzelemmel rendelkezett a 
mérkőzést megelőzően, a hibátlan mérle-
get végül a hazaiaknak sikerült megőrizniük. 
A bajnokság végkimenetele szempontjából 

kulcsfontosságú összecsapáson a mezőtúriak 
14-11-es előnyt szereztek az első félidőben. 
A KHTK védekezése jól működött, de ez is ke-
vésnek bizonyult a pontszerzéshez. A Mező-
túri AFC 23-22-re nyert, és két ponttal megló-
gott félegyházi üldözőjétől.

NB II férfi felnőtt Délkelet 7. ford.,  
11. 11.

Egy gól döntött a rangadón

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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A második világháború vége 
felé, 1944 őszén érték el vá-
rosunkat az orosz katonai csa-
patok. A harcok során mind-
két felet érték veszteségek, a 
meghalt orosz katonákat elő-
ször a város különböző pontja-
in hantolták el, később közös 
tömegsírokba temették őket. 

Ezek egyike a belterületen, az ak-
kor Marx térnek nevezett helyen, a 
Budapestet Szegeddel összekötő 
országút keleti oldalán lévő három-
szög alakú parkban, a postahivatal 
épületének közelében volt. Egy 
évvel a háborús események után, 
1945. október 23-án avatták fel itt 
azt a vörös csillagos emlékművet, 
mely egészen a rendszerváltásig a 
november 7-i ünnepélyek színhe-
lyéül is szolgált. Ebbe a tömegsír-
ba 52 fő tetemeit temettette át az 
orosz katonai parancsnokság. 

A 3x16 méteres sír nem emel-
kedett ki a földből, később gyepe-
sítették és virágokkal ültették be. 

Az elhunytak neveit a sír mellett 
felállított, 3,5x3,5 méter alapte-
rületű, 7,5 méter magas, műkőből 
készült emlékmű oldalába vésték 
aranyozott cirill betűkkel, tetejére 

pedig egy, a méretekkel arányban 
álló ötágú vörösréz csillag került. 
A levéltárban fennmaradt az em-
lékmű tervrajza, illetve felavatá-
sának pontos programja, ebből 

derül ki, hogy az emlékmű egyházi 
áldásban is részesült. Ennek szük-
ségességéről ad némi felvilágosí-
tást az akkori polgármesternek a 
plébánoshoz intézett alábbi levele: 

„Hivatkozással a helyi szovjet 
parancsnokság felszólítására, ké-
rem Plébános Urat, szíveskedjék 
afelől intézkedni, hogy a plébánia 
papsága részéről a városunk terü-
letén felállított szovjet emlékmű 
[…] egyházilag megáldassék. A 
parancsszerű utasítást közölvén, 
mint a város polgársága békéjé-
nek, s érdekeinek őre is kérem en-
nek szíves teljesítését.” 

A rendszerváltás után az orosz 
katonák földi maradványait a Fel-
sőtemetőbe vitték át, az emlék-
mű helyére pedig a Jó és a Rossz 
szobra került.

  Ónodi Márta
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Az orosz hősi emlékműről

Újszülöttek: Benke Noémi (anyja 
neve: Tóth Mariann), Lakatos Maja 
Mária (Lakatos Mónika Vivien), 
Nemcsok Roland (Dora Márta), 
Tóth László (Góbor Emőke), Csőke 
Buda Kende (Keserű Erika), Orosz 
Hanna Barbara (Kiss-Szabó Bar-
bara), Pallagi Zétény (Ágó Kitti), 
Kovács Hanna (Beck Judit), Bar-
na-Pap Róbert (Dobozi Gabriella), 
Ágó Attila (Nagy Zsuzsa), Pesír Jó-
zsef Ferenc (Császi Tímea), László 
Lana (Csányi Nikolett)
Házasságot kötöttek: Őrző Anita 
– Szabó Endre Kornél, Finda Krisz-
tina – Rádi Róbert

Meghaltak: Makai Jánosné Cza-
kó Irén, Vakulya Franciska, Pintér 
Istvánné Vizhányó Franciska, Ib-
riksz Lászlóné Iványi Mária, Varga 
Mihályné Udvardi Éva, Takács Mi-
hály, Czakó Józsefné Kovács Mária 
– Kiskunfélegyháza, Horváth Imre 
– Kiskunmajsa, Farkas-Szabó Jó-
zsefné Stefanovics Gizella Sarolta, 
Kozák Lenke Veronika Bitay Lenke 
Veronika, Marton Jenőné Kovács 
Ilona – Kecskemét, Vida Sándor 
– Kiskunhalas, Székely Gyula – 
Bugac, Csipkó Sándorné Almási 
Terézia Anna – Tiszaalpár, Zana 
Károlyné Koncz Ilona – Kunszál-
lás, Bakonyi Mihály – Izsák, Albert 
Győző – Budapest

Anyakönyvi hírek

Az utcákat róva csodálatos élmény megtapasztalni Félegyháza „arcait” a különböző 
évszakok tükrében. Most éppen az ősz festi ezer színét a tájra. Paul Verlaine sorai 
Tóth Árpád fordításában mindennél szebben fejezik ki az ősz hangulatát. „Ősz húrja 
zsong, / jajong, busong / a tájon, / s ont monoton / bút konokon / és fájón.”

Félegyházi ősz GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyiben 
a gazda nem jelentkezik az álla-
tért, az 14 nap elteltével szaba-
don egy új gazdához juttatható.

1.  Néró: kb. 4 hónapos 
keverék kölyök kan

2.  Nina: 7-8 hónapos 
keverék szuka

3.  Roxy: kb 1 éves foxis 
keverék szuka

4. Zsófi: kb. fél éves keverék szuka

A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további képek, 
és örökbe fogadható kutyák tekint-
hetők meg. A bemutatott kutyák 
után érdeklődni a Fido Bácsi Köz-
hasznú Alapítványnál, a 70/331-
1634 és a 70/43-43-002 telefon-
számokon, vagy a Csólyosi úti 
telephelyen lehet. Örökbefogadási 

idő: Minden nap (hétfő–vasárnap) 
13:00-15:00-ig

1

3

2

4

Hirdetés

Használt zsákjában ez van:
DELL Latitude E5520: Intel Core-i5 2,5 GHz, 4 GB mem., 
320 GB HDD, DVD, webcam, 15,6” FHD, 1 év gar.: br.: 73.990 Ft

Új zsákjában ez van:
Lenovo V110: Intel N3350, 4 GB mem., 500 GB HDD, webcam, 
15,6”-os HD kijelző, Windows 10, 2 év gar. br. ár: 108.990 Ft

A MIKULÁS TELI ZSÁKKAL
MÁR ÚTON VAN!

br.: 73.990 Ft

 Intel N3350, 4 GB mem., 500 GB HDD, webcam, 
br. ár: 108.990 Ft


