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Ünnepi pompában Félegyháza karácsonyfája
Fotó: Juhász László

műre volt szükség. A Dobó utcai
rendelő udvarán 35 éve zavartalanul
fejlődő, mostanra 12 méterre megnőtt, kivételesen szép, szabályos
formájú fa rögzítés után a VÉPFU
Kft. emelődaruja segítségével került
a különlegesen hosszú járműszerelvényre. Itt gondosan rögzítették,

majd a főtérre szállították. Rövid
csinosítás után megkezdődhetett a
díszítés és a fényfüzérek felhelyezése. A város karácsonyfáját idén kék
és bézs színbe „öltöztették” fel az
önkormányzati dolgozók közreműködésével, sötétedés után pedig a
világító csúcsdísz és a fehér fény-

füzér burkolta ünnepi díszbe. Ezzel
az utolsó „ecsetvonás” is rákerült
az esztendő utolsó heteit átható
ünnepi időszak egyik legfontosabb
kellékére. Félegyháza karácsonyfája
ezúttal nem csak azt hirdeti pompájával, hogy az itt élők igényesek, életigenlők és szeretik a szépet, de azt

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

Folytatás a 2. oldalon!

Számos felajánlás közül választották ki idén a város karácsonyfáját,
amely november 27-én dr. Fehérvári István gyermekorvos udvaráról
került végleges helyére, Félegyháza
főterére. A hatalmas nordmann fenyő kivágásához és kiemeléséhez
speciális eszközökre és szállítójár-

Folytatás az 1. oldalról
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Ünnepi pompában Félegyháza karácsonyfája

is, hogy a közös ügyekben képesek
összefogni.
Köszönet illet mindenkit, aki
ebből bármekkora részt vállalt. A
tucatnál több érintettet, akik saját,
évtizedek óta szeretett és dédelgetett fenyőfájukat felajánlották a
városnak. A VÉPFU Kft. vezetését
és munkatársait, a KVI dolgozóit,
akik – olykor a szó szoros értelmében is – átérezték a dolog súlyát,
és nagy lelkesedéssel közreműködtek a szállításban, a felállításban,
csinosításban. Az önkormányzati
dolgozókat, akik munkaköri kötelezettségüket messze meghaladóan vállaltak részt a tervezésből,
díszítésből, programszervezésből,
vagy éppen az ünnepi díszvilágítás
előkészítéséből. És köszönet jár
minden félegyházinak, aki mindezt
értékeli és szeretettel fogadja, netán lelkesedését azzal is kifejezésre
juttatja, hogy szebbnél szebb fotókat oszt meg Félegyháza meseszép
fenyőfájáról az interneten, a különböző közösségi oldalakon. Mert
felmérhetetlen annak a szavakkal
kimondatlan üzenetnek a hatása,
hogy van egy alföldi kisváros, ahol
az ünnep összehozza az embereket.
Legyen így az élet minden területén!
Hisz erről (is) szól a karácsony!

2017. december 1.

Advent első hétvégéje
December 2-án, szombaton 17 órakor, a városháza előtt lobban fel az
első gyertya lángja a város adventi koszorúján. Az ünnepet és a megjelenteket Csányi József polgármester és Hajagos Gyula esperes köszönti ez alkalomból.
Már egy hete korzózhatnak a félegyháziak az ünnepi sétányon. Az
adventi vásár helyszíne ezúttal is a Petőfi van – itt kínálják portékáikat,
az ünnepi kellékeket, ajándékokat árusítók – míg a jégpályához vezető
Fekete Pál sétányon (volt Gorkij utcán) a gasztronómiának hódolhatnak
a járókelők. A jégpálya nyitása az időjárás függvénye, de – amennyire
ez lapzártánkkor megjósolható – a hét végén bizonyára már hódolhatnak kedvtelésüknek a korizók.
Keresztes Tündétől, az adventi rendezvénysorozat programszervezőjétől megtudtuk, hogy december 6-án meglátogatja a félegyházi gyerekeket a Mikulás, december 8-án, 18 órától látogatható az Albán pékségnél a jászol, december 31-én pedig hagyományteremtő szilveszteri
utcabállal búcsúzik a város az óévtől, és köszönti az újesztendőt. A részletes ünnepi műsort lapunk 21. oldalán találják.

Házhoz megy a programfüzet
December elején minden félegyházi lakos a postaládájában találja a Kiskunfélegyházi Advent 2017. című kiadványt, amely az ünnepi időszak
gazdag programkínálatát, kulturális és kikapcsolódási lehetőségeit gyűjti
csokorba – tudtuk meg Görög Anita közművelődési referenstől.
A kiadvány része annak az egységes megjelenésnek, amely jellemzi az
idei ünnepi külcsínt, visszatérve a városi karácsonyfa színvilágában, a
dekorációkban, vagy akár a brosúrák lapjain. A programfüzetet Nagy Ferenc tervezte, aki már eddig is több, hasonlóan színvonalas önkormányzati kiadvány elkészítésében közreműködött. Görög Anita elmondta azt
is, hogy a látványban ezúttal a kék szín dominál (amely a kiskunfélegyházi városi zászlóban is meghatározó).
A programokról számos módon, így plakát formájában is tájékozódhatnak majd az érdeklődők, illetve a helyi média – többek között a Félegyházi Közlöny – híradásaiban, továbbá az önkormányzat online oldalán.
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A közművelődési referens kiemelte, hogy a műsor összeállításakor törekedtek arra, hogy a kiskunfélegyházi általános iskolásoknak fellépési lehetőséget teremtsenek, ezért a városi Mikulás-ünnepségen, a négy
adventi gyertyagyújtáson, a betlehemi jászol megnyitóján is a helyi diákok adnak műsort, színesítve, és még bensőségesebbé téve az ünnepi
hangulatot.

Hosszú téli éjszakák,
díszkivilágítással
Minden eddiginél pompásabb lesz Félegyháza ünnepi díszkivilágítása.
Juhász László városüzemeltetési osztályvezetőtől megtudtuk, hogy
december 1-jén, pénteken öltözik először ünnepi fénybe a félegyházi
alkonyat.
Tavaly felújították, és csaknem duplájára növelték az úgynevezett átfeszítések számát. Ennek köszönhetően a különböző figuratív, karácsonyi
dekorációs díszvilágítások immár a Kossuth utca teljes hosszában, egészen a vasútállomásig ünnepi hangulatot teremtenek.
Az osztályvezetőtől megtudtuk azt is, hogy a városvezetés lehetőségeihez mérten idén újabb területre is kierjesztette az ünnepi díszvilágítást. Így a Petőfi tér és a Szent János tér mellett ezúttal már a
Móra tér is karácsonyi fényekkel oldja a sötét téli esték komorságát.
Erről nem kevesebb, mint 30 ezer apró, szentjánosbogárra emlékeztető ledfény gondoskodik. Új díszítőelem továbbá a Hattyúház fénysziluettje is.

Utcabál Szilveszterkor
Hagyományteremtő céllal utcabált rendez szilveszter éjszakáján az önkormányzat. A szervezők szándéka szerint lehetőséget szeretnének teremteni mindazoknak a közös ünnepléshez, akik szívesen búcsúztatnák
a szabadban, ismerősökkel és ismeretlenekkel közösen az óévet és köszöntenék az újesztendőt. A zenés mulatság 21 órakor veszi kezdetét a
Fekete Pál sétányon (volt Gorkij utcán), és jókedvfogytáig tart.
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Tavasszal kezdődhetnek az edzések

az új sportparkban

Lakógyűlést tartottak november 14-én, kedden a Horváth Zoltán
utcai parkban épülő sportpark kapcsán, a szomszédos társasházban. Az eseményen szép számban jelentek meg a lakók, akiket Gyenes Attila, a körzet önkormányzati képviselője, Tarjányi
Ernő projektfelelős és Gyuricza Gergő, az önkormányzat fejlesztési csoportjának vezetője tájékoztatott.
Gyuricza Gergő a fejlesztésről elmondta, hogy egy 150 négyzetméteres, a tervek szerint 15 eszközt
tartalmazó sportpark épül gumi
burkolattal, 100 százalékban pályázati forrásból. A projekt heteken belül megvalósul, így tavas�szal, a jó idő beálltával már bárki
használhatja a sporteszközöket.
Ez egyébként csupán egyetlen
eleme a városközponti fejlesztéseknek, amelyek nem csak a Kossuth utcán valósulnak meg, hanem
a társasházak övezetében is új
parkokkal, játszóterekkel gazdagítják a lakóközösségek élettereit.
A jelenlévők kifejezték reményüket, hogy a félegyháziak rendeltetésszerűen használják majd a parkot, és nem zavarják a lakókat.
A beruházás nagyon pozitív fogadatásban részesült az idősek

és a fiatalok körében egyaránt. Az
volt az általános vélemény, hogy
szükség van ilyen fejlesztésekre.
Gyenes Attila, a körzet képviselője felidézte, hogy honnan
indult ez a terület. Azzal mindenki egyetértett, hogy a nem is
oly régen még patkánytanyaként
emlegetett ház helyén kialakított
park óriási előrelépés a térség
fejlődésében. Emellett kerékpárút
és járda is épült, továbbá a házak
akadálymentes megközelítése is
megvalósult. A képviselő azt is
elmondta, hogy szeretné megoldani, hogy edzéstervek segítsék a
sportparkot látogatókat, beleértve
a szépkorúakat is. A felügyeletről
pedig a polgárőrség és a rendőrség bevonásával gondoskodnak,
de tervben van kamerarendszer
kiépítése is.

A lakossági fórumot követő
napokban a kivitelezési munkálatok meg is kezdődtek a Horváth Zoltán utcai sportparkban.
Először elvégezték a földmunkát. Tarjányi Ernő projektfelelős

elmondta, hogy kialakították a
területet, megtörtént a tereprendezés, és a sportszerek alapjai is elkészültek. Néhány héten
belül a sporteszközök is a helyükre kerülnek.

Lakossági fórumot tart
Gyenes Attila
Lakossági fórumot tart Gyenes Attila, a
3. számú választókörzet önkormányzati
képviselője, a gazdasági bizottság elnöke
december 4-én, hétfőn 17 órakor a Kiskunfélegyházi Dózsa György 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, valamint Gyuricza Gergő fejlesztési csoportvezető.
Téma: fejlesztések, beruházások, jövő évi tervek.
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Lakossági fórumra várta a
Bankfalu lakóit november
17-én Szabó József, a Csillag
Szolgáltató Központ vezetője.
Az összejövetelen a központ
további fejlesztési terveiről
tartott beszámolót, de szólt a
városrész egyéb aktuális teendőiről is, amelyek megvalósításához a lakók segítőkész
közreműködését kérte.
A fórumon jelen volt Csányi József polgármester is, aki beszámolt a Félegyházán – ezen belül a
Bankfaluban – megvalósult eddigi
beruházásokról, valamint az elkövetkező évek fejlesztési terveiről.
A beszámolók után a fórum résztvevői a szolgáltató központban
dolgozó közmunkásokkal kialakult
rossz kapcsolat rendezéséhez
kértek segítséget, valamint a közvilágítással, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtésével kapcsolatosan fogalmaztak
meg kéréseket.
Szabó József beszámolójában elmondta, hogy folytatódik
az Alpári út 1–3. szám alatt lévő
társasház, a Csillag Szolgáltató
Központ felújítása, fejlesztése.
Megújul a Vasas pálya, és megkezdődik a Délibáb utca mögötti
illegális szemétlerakók felszámolása. Eltüntetik a szeméthegyeket,
és remélhetően ezzel felszámolják
a rágcsálók invázióját is. Mindehhez a környéken élők segítségét is
kérte.
Csányi József a fejlesztési tervekről szólva kihangsúlyozta, hogy
ez a városrész azért is fontos a
város számára, mert jelenleg az
egyetlen olyan terület, amely Fél
egyháza bővülésének lehetőségét
jelentheti.
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A Bankfalu fontos szerepet
kap a városfejlesztésben

Elmondta: – Az emberek hajlamosak arra, hogy a városrészt
két részre – az Alpári út jobb
és baloldalára – osszák. Erről
azonban szó sincs. A városvezetés szerint a Bankfalu teljes
mértékben egyben kezelendő és
az itt lévő utcák fejlesztése kiemelt szerepet kap. Éppúgy, mint
a közvilágítás fejlesztése. Az elmúlt másfél évben Kiskunfélegyházán 120 új lámpatestet helyeztek ki, ebből nagyon sok került
a Bankfaluba is, elsősorban a
forgalmas útkereszteződésekbe,
illetve az eddig megvilágítatlan
útszakaszokra.

Az elkövetkező időszakban folytatódik a Kiskun utca aszfaltozása, szélesítése a Róna utcáig,
majd következik a keresztutcák
felújítása. A jövő év tavaszán
megkezdődik a gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságos
feltételeinek megteremtése a városközpontig. A Tanyasori út és a
lakótelep, valamint a Kőrösi úttal
párhuzamos szakaszon másfél
méter szélességű járda, illetve
kerékpárút építése kezdődik meg.
Igény merült fel sokak részéről,
hogy legyen a városrészben élelmiszerbolt. Az önkormányzat tárgyalt és egyezséget között azzal a

vállalkozóval, aki 2019-ben megnyitja kereskedését a Kiskun utca
elején, ahol kaphatóak lesznek az
alapvető élelmiszerek.
– Mostanában hallani lehetett
olyan hangokat, miszerint megszűnik a városrész óvodája. El
kell mondanom, hogy ezek rémhírek. A Bankfalu óvodája szakmai
szempontból a legjobbak közé
tartozik, egészséges szép környezetben üzemel, és szerencsére
a gyermeklétszám növekedésének köszönhetően egyre nagyobb
szükség van rá – tette hozzá a
polgármester.
A lakossági fórum résztvevői
megfogalmazták kérésüket, hogy
a Délibáb utcában a sebesség
korlátozását segítő műtárgyakat
építsenek, mert a jelzőtáblák nem
akadályozzák meg a felelőtlen
sofőröket a száguldozástól. Több
utcában kérték a közvilágítás javítását is. Felvetették azt is, hogy
a Csillag Szolgáltató Központban
dolgozó közmunkásokkal az elmúlt időszakban rossz kapcsolata alakult ki a használóknak.
Azt kérték az önkormányzattól,
hogy az ott szolgálatot teljesítő
közmunkásokat
háromhavonta
cseréljék.
Csányi József nem zárkózott
el a kérések teljesítésétől. Azt
kérte a bejelentőktől, hogy pontosan, és fontossági sorrendben
jelöljék meg, hogy hová kellene új
világítótesteket kihelyezni, a Délibáb utcában pedig megépíteni a
fekvőrendőröket.
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Sok fejlesztésről esett szó
Szamosi Endre fórumán
– Nagyon fontos számomra, hogy a főutcán és a 4. választókerület több utcájában városszépítő beruházásokat, többek között
járdaépítést tudtunk megvalósítani – mondta lakossági fórumán
Szamosi Endre önkormányzati képviselő november 24-én. A fórumon jelen volt Csányi József polgármester is, aki a város elmúlt
években megvalósított fejlesztéseiről, további terveiről tartott beszámolót. A fórum résztvevőinek a képviselő és a polgármester
mellett az önkormányzat szakemberei válaszoltak.

Szamosi Endre az elmúlt időszakról szóló beszámolójában elmondta, hogy a Kossuth utcán a polgármesteri hivatal előtt megépült az
új, akadálymentesített járdaszakasz, és a külső portálok egy része
is megújult.
A főutca lakói közül többen jelezték, hogy sok kandeláber lába
elrozsdásodott, egyik másik már
ki is dőlt. Ezeket újakra cserélték.
A Kossuth és a Batthyány utca kereszteződésében sok diák és fel-

közeljövőben új játszóeszközök
nyüstölésével is múlathatják szabadidejüket a gyerekek.
További terveiről a képviselő elmondta, hogy az Árpád és a Batthyány utca között van egy földes
köz, ezt szeretnék szilárd burkolatúvá tenni, mivel nagy forgalmat
bonyolít le.
– Van egy olyan dédelgetett tervem is, hogy a Szolnoki bolt előtt
egy mobil körforgalmat alakítsunk
ki. Ezt indokolttá tenné az, hogy ott
nagyon nagy a forgalom, és ezáltal
a balesetveszély is fokozott.
Csányi József tájékoztatást
adott a Zöld város program megvalósításáról, amely a választókörzetet is érinti sok új beruházással,
többek között járdák építésével,
parkolók kialakításával és a közterek megújulásával. Szólt arról

is, hogy a Kossuth utcai platánsor
egészségügyi metszését is elvégzik. Hangsúlyozta, hogy – a híresztelésekkel szemben – szó sincs a
fák tömeges kivágásáról. A fákat
megújítják, életképesebbé teszik.

nőtt megelégedésére megépült az
új buszváró.
A Kossuth utca 15-16. számú
házak mögött, a belső udvaron új
aszfaltburkolat épült. Az elmúlt
időszakban komoly gondot fordítottak a csatornák tisztítására, a
fák metszésére, amelyek lombkoronája balesetveszélyes volt, vagy
akadályozta a jó közvilágítást.
A Kazinczy udvarban megújult
a játszótér. Többek között új homokmedret alakítottak ki, és a
Van egy-kettő, amelyik menthetetlen és ki kell vágni, de azok szakszerű pótlásáról gondoskodnak.
Lakossági kérdésre válaszolva
a polgármester elmondta, hogy
a közeljövőben autóbusz járatot
indítanak Kiskunfélegyházáról a
kecskeméti megyei kórházig, hogy
elősegítsék azok életét, akiknek
különféle vizsgálatok miatt oda kell
utazni. Ezt a város önerőből szervezi meg, mert a közlekedési vállalattal nem sikerült megegyezni abban, hogy ezt a menetrendszerinti
járatokkal oldják meg. A tervezett
járatok menetrendjét még pontosítják az igénybe vevőkkel és az
orvosokkal. A jelenlegi tervek szerint a kórházi járat hétfőn, szerdán
és pénteken közlekedik majd 2018
februárjától, a városi kórház elől
indulva.
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Telt ház előtt ismertette

a körzet terveit
Balla László

Telt ház előtt tartott lakossági fórumot tartott Balla László, az
5. választókerület önkormányzati képviselője november 20-án,
a Göllesz Viktor iskolában. A fórumot megelőzően a körzet lakói
ingyenes vérnyomás- és vércukorszint mérést is igénybe vehettek. Az összejövetelen szó volt a körzetben eddig megvalósult
beruházásokról és az elkövetkező időszak fejlesztési terveiről is.
A megjelentek véleményük mellett megfogalmazták gondjaikat,
kéréseiket is. A felszólalók többsége a közlekedési, parkolási
feltételek javítását, a járdák építését, valamint a közvilágítás
további fejlesztését szorgalmazta. A fórumon jelen volt Csányi
József polgármester, dr. Faragó Zsolt jegyző is, akik a képviselő
mellett válaszoltak a felmerülő kérdésekre. Ódor László, az önkormányzat munkatársa pedig a tűzifa-igénylésben nyújtott segítséget a megjelenteknek.
Balla László előző lakossági fóruma
az egészségügyi ellátásról szólt. A
képviselő most örömmel jelentette be, hogy ezen a területen előrelépés történt. 2017-ben nemcsak
megépült a kórház új szárnya, de
bővült és kulturáltabb környezetbe
került az ellátás is. A példaértékű
együttműködésnek köszönhetően
ma már működik az egynapos sebészeti ellátás. Alpolgármesterként
szólt arról is, hogy a sportcsarnok
adósságterheitől megszabadulva, a
város gazdálkodása megkönnyebbült, és lehetőség van több beruházás, fejlesztés megvalósítására.
Az elmúlt időszak legfontosabb
eredményének azt tartotta, hogy

mintegy 4 milliárd forint pályázati pénzt nyert a város az elmúlt
időszakban. Ebből a pénzből valósul meg a Zöld város program
is, amely az 5. választókerület
köztereit is megújítja, de a piac,
a városközpont felújítása révén
valamennyi félegyházit érint éppúgy, mint az Ifjúsági Sporttelep
megújulása. Beszámolójában elmondta, hogy idén több mint ötven
új parkoló épült a körzetben. Több
mint 500 méter új járda és egy kritikus szakaszon megépült kerékpárút segíti a gyalogosok és bringások biztonságos közlekedését. A
parkolók bővítése és a járdaépítés
2018-19-ben is folytatódik. Azok a

tulajdonosok, akik az önkormányzati beruházás mellett önerőből
újítják meg az ingatlanjaik előtti
járdaszakaszt, annak alapanyagköltségét biztosítja az önkormányzat – tette hozzá.
A fórumon Gyuricza Gergő, a
városfejlesztési csoport vezetője képes bemutatóval ismertette,
hogy milyen lesz a beruházást
követően a városközpont, illetve
azok az utcák, terek, amelyek ehhez kapcsolódnak. Emellett bemutatta a Móra Ferenc utcában épülő
új, négy csoportos, 100 gyermeket
befogadó óvoda látványterveit is.
Csányi József polgármester elmondta, hogy az Alsótemető ravatalozójának építése befejezés
előtt áll. December 1-jén adják át
az új létesítményt, amelyet Bábel
Balázs érsek áld meg. Jövőre a
sírkertet kerítés veszi körbe, és új
bejárati kaput is építenek. Hozzá-

tette, a Felsőtemető felújítási tervein is dolgoznak a szakemberek,
ahol az elkövetkező egy-két évben
szintén korszerű, biztonságos körülményeket teremtenek.
A fórum résztvevői jelezték, hogy
több utcában is szükség lenne még
a közvilágítás bővítésére, szóvá
tették, hogy a Jókai és a Szentesi
út kereszteződésében nagyon sok
baleset történt az elmúlt időszakban, és ennek felszámolása érdekében tenni kellene valamit.
A képviselő és a város vezetői
elmondták, hogy a közvilágítás
fejlesztése folyamatos, figyelembe
veszik a lakossági igényeket, és a
megvalósítás ütemtervét ehhez
igazítják. A kritikus és balesetveszélyes kereszteződéssel kapcsolatban azt válaszolták, hogy ott hamarosan közlekedési jelzőlámpa
szabályozza majd a forgalmat.

s. r.
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Sajátos külterületi feladatokat
is megold Ván Jenő
– A külterületen speciális feladatokat kell megoldani. Idén a
dűlőutak, utak karbantartására, a fák nyesésére fordítottunk
sok gondot. Keressük a lehetőséget arra, hogy ezek megoldására önálló munkagépet tudjunk beszerezni – mondta Ván Jenő,
a 10. választókerület önkormányzati képviselője a november 21én megtartott lakossági fórumon. A képviselő mellett Csányi József polgármester, Balla László alpolgármester, dr. Faragó Zsolt
jegyző is jelen voltak az összejövetelen, akik a város eddigi fejlesztéseiről, további terveiről adtak tájékoztatást, és válaszoltak
a felmerülő kérdésekre.
– Szerencsére a térségben sok
kedvező változásról, fejlesztésről
tudok beszámolni. Az áramellátási hálózatot is fejlesztettük idén,
amit jövőre folytatni fogunk. Buszváró pavilonokat építettünk, több
helyszínen építettünk ki napelemes
közvilágítást. Térfigyelő kamerákat szereltünk fel, amelyek nagyon
hasznosnak, praktikusnak bizonyultak. A kamerák telepítését, a
napelemes világítótestek kihelyezését és a buszmegállók korszerűsítését is folytatjuk 2018-ban.
Jövőre szeretnénk egy LEADER
pályázati lehetőség keretében a
Nagyszőlő úti közösségi házunkat
is megújítani. Itt ugyanis rendszeresek a mostani fórumhoz hasonló események, a térség fiataljai,
felnőtt közösségei is gyakran választják összejöveteleik helyszínéül.
Éppen ezért szükség lenne a fűtés
korszerűsítésére, a padlózat megújítására. Haleszban játszótér is
épül, ami egyben egy közösségi tér,

találkozóhely funkcióját is betölti. A
felsőgalambosi és a Ring-hegy térségének ivóvízellátását most még
nem tudtuk megoldani. Annyit azért
sikerült elérni, hogy az óvoda előtt
egy ivóvizet adó közkutat telepítenek – mondta el az összejövetelen
Ván Jenő képviselő.
Csányi József polgármester a
város fejlesztési terveiről tartott
részletes beszámolót. Elmondta,
hogy a jól együttműködő városvezetésnek, képviselő-testületnek
köszönhetően a három évvel ezelőtt kitűzött célokat sikerült megvalósítani, és remélhetően ez az
elkövetkező két évben is így lesz.
Szólt a kórház fejlesztéséről, arról,
hogy a megépült új szárnyban októbertől a szakorvosi ellátás mellett műtéti beavatkozások is lehetővé váltak. Ezt szeretnék tovább
fejleszteni, és elérni, hogy a sürgősségi ellátás is megvalósuljon. A
2018-19-es útfejlesztési terv egyben készül el. Ez érinti a 10. vá-

lasztókerületben élőket is, hiszen
a Csanyi út aszfaltozása nemcsak
folytatódik, hanem be is fejeződik.
Tájékoztatója végén a polgármester így fogalmazott: – Öröm
kijönni ide fórumra, mert érezhető,
hogy egy összetartó, tenni akaró
közösségről van szó. Olyan emberekről, akik segítik a közös feladatok megoldását, mindemellett a
város ünnepi alkalmainak is jeles
szereplői a szüreti felvonuláson, a
kenyérszentelő ünnepen.
A fórum résztvevői szorgalmazták az óvoda melletti útkereszteződés biztonságossá tételét, parkolók
kialakításával, táblák kihelyezésével
és egyéb közlekedéstechnikai megoldásokkal. A felvetésre válaszolva

Ván Jenő és Sipos Róbert – az önkormányzat munkatársa – elmondták, hogy ennek a problémának a
megoldásán már dolgoznak. Húsz
évvel ezelőtt felmerült a lehetősége
annak, hogy körforgalmat alakítsanak ki, ezt azonban a közútkezelő
– a baleseti statisztikákra hivatkozva – nem tartotta indokoltnak.
Így új parkolók kialakításával és
a közlekedési rend megváltoztatásával teszik biztonságosabbá a
kereszteződést.
A lakók kérték képviselőjüket és
a város vezetését, hogy a havas idő
beálltakor is biztosítsák a dűlőutak
járhatóságát. Ígéretet kaptak arra,
hogy a külterületi utak télen is járhatóak lesznek.
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További térfigyelő kamerák
és világítótestek külterületre
A külterületen élők életminőségének javítása és a közbiztonság fokozása volt az elsődleges célja annak a három
pályázatnak, aminek benyújtásáról még a nyáron határozott
a félegyházi képviselő-testület. A Földművelésügyi Minisztérium nemrégiben hirdette
ki a Tanyafejlesztési Program
idei nyerteseit, aminek értelmében Félegyháza mindhárom
benyújtott pályázatát támogatták. Ez összesen mintegy
12 millió forintos pályázati forrás mellett – az önkormányzati önerővel együtt – csaknem
13,5 millió forintos fejlesztést
jelent.
Ván Jenő, mint az egyik érintett körzet képviselője elmondta,
hogy a külterületi utak javítása,
karbantartása mellett folyamatosan prioritást élvez a közvilágítás
fejlesztése és a közbiztonság további javítását szolgáló térfigyelő
kamerák kiépítése. 2017-ben is
jelentős közvilágítás-fejlesztések
voltak a 10-es választókörzetben
az áramszolgáltatói hálózaton
és – a tanyaprogram pályázat jóvoltából – 10 helyszínen napelemes kandeláberek kihelyezésével. Ugyancsak a tanyaprogram
pályázat keretében vált lehetővé
a körzetben öt térfigyelő kamera
üzembe helyezése. A fejlesztéseket a lakosság rendkívül pozitívan
fogadta. Ennek a folyamatnak az
örömteli folytatása válik lehetővé
a mostani, nyertes pályázattal.
Horváth Gábor, a 7-es számú
választókörzet képviselőjének tapasztalatai is azt támasztják alá,
hogy a külterületen, tanyás térségekben élők sajátos problémáira
speciális megoldásokat kell találni.
Ahhoz, hogy ezeknek a területeknek megmaradjon a népességmegtartó ereje, mindenekelőtt azokat
a feltételeket kell megteremteni,
amelyek a lakosság biztonságát
erősítik. Ebbe beletartozik a közlekedés, valamint a közbiztonság
is. A Tanyafejlesztési Program
komoly segítség e feltételek teljesítésében. A mostani nyertes
pályázatokkal a körzet számos
pontján sikerül megoldást nyújtani a közvilágítás hiányosságaira,
illetve újabb térfigyelő kamerák
kihelyezésével a szubjektív bizton-

ságérzet, a magán- és közvagyon
hatékony védelmére.
A térfigyelő kamerák telepítésének új helyszínei:
1. Aranyhegyi lakótelep északi
oldalán a Páka u. (Koch-Torma bekötő) – Bárány u. sarkon található
„A”-faoszlop. (Páka u. hrsz.: 0301.)
2 db kamera.
2. Kis-Szegedi úton a Gyémánt
lakópark előtt a 0337/46 hrsz.
dűlőút csatlakozásánál található
betonoszlop. (Hrsz.: 0390)
3. Kis-Szegedi úton a Gyémánt
lakópark – 542. sz. út (Új-beton)
között az úton keresztbe áthaladó
kisfeszültségű csatlakozó faoszlop.
(Hrsz.: 0390)
4. Kőrösi úton a Horgásztó bejárata előtt található faoszlop. (Hrsz.:
0195/1). 2 db kamera.
5. Csongrádi úton az Integrál
Zrt. bekötő út csatlakozásánál található betonoszlop. (Út hrsz.: 073)
2 db kamera.
A már meglévő helyszíneken tervezett új kamerák
kihelyezése:
1. Majsai út – 54125. j. út kereszteződésében a Haleszi Mini
Market felöli oldalon tálható, már
kamerával rendelkező új betonoszlop. (Majsai út hrsz.: 0579/1)
2. 54125. j. út – Bugaci út kereszteződésének (Beálló-kereszteződés) DNY-i sarkán található,
már kamerával rendelkező betonoszlop. (54125. j. út hrsz.: 0420)

3. Aranyhegyi lakótelep Kiskunfélegyháza felöli behajtó útja – 5.
sz. főút csatlakozásánál található,
már kamerával rendelkező új betonoszlop. (5. sz. főút hrsz.: 0367)
A kamerák felszerelése a meghatározott helyszínek adottságainak megfelelően út menti faoszlopokra,
kereszteződésekbe,
valamint szintén út mentén található betonoszlopokra történik, az
energiaellátást a közműhálózatról
oldják meg.
A kamerarendszer központja a
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán van, az eszközöket a közterület-felügyelők
működtetik. A projekt 2018. április
30-áig valósul meg.
Az úgynevezett szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására
a tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállókban van különösen nagy
szükség. Az idén megvalósult fejlesztéseket folytatva jövő év elején
újabb 13 helyszínen létesül közvilágítás a pályázat jóvoltából.
A tervezett új helyszínek a
következők:
01. Csólyosi út 4. dűlő (ún. Szopos-dűlő) – 5. sz. főút melletti kerékpárút kereszteződése
02. Csólyosi út 4. dűlő északi oldalára a Selymes Nagy-kereszt-dűlő
folytatásának
a
kereszteződéséhez
03. Csólyosi út 4. dűlő – Vas-

úti átjáró nyugati oldala melletti
dűlőút ÉK-i sarka
04. Halesz 5. dűlő bejárata előtt
a Szőlők alja úton (54125. j. közút)
található buszváró.
05. Halesz 7. dűlő – 2. balra nyíló kis kereszt-dűlő kereszteződése
06. Halesz 7. dűlő – Halesz 2.
Kereszt-dűlő kereszteződése
07. Halesz 1. dűlő – első
jobbra nyíló kis kereszt-dűlő
kereszteződése
08. Halesz 2. dűlő – Fekete-erdei
dűlő sarok
09. 54125. j. úton a Mikla-kert
előtt található buszmegálló
10. I. körzet 73. sz. ingatlan
előtt
található
négyes
földút-kereszteződés
11. Kis-Szegedi út – 542. j. út
(Új-beton) kereszteződés
12. Dessewffy-dűlő – 542. j. út
(Új-beton) kereszteződés
13. Alpári úton a hobbik előtti
buszmegálló
A harmadik nyertes pályázati
elem a tanyagondnoki szolgálatok eszközbeszerzéseihez nyújt
segítséget. A korábbi évek sikerei
után idén több mint 2,2 millió forint értékű eszközzel gazdagodhat
a külterületen élőket segítő, támogató szolgálat, hogy a „vidék
angyalai” még többet, még magasabb színvonalon tehessenek a
nehéz körülmények között élőkért,
a magányosokért, a segítségre
szorulókért.
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Segítség a devizahiteleseknek
Dabasi Tamás, a Fehér Kéményseprők
Országos Társadalmi Szervezetek Szövetségének elnöke adott tanácsokat a
nehéz helyzetbe került félegyházi hiteleseknek azon a fórumon, amit november
22-én, a Jobbik helyi szervezete tartott.
– Igaz, november 15-étől a kormány a kilakoltatások ügyében moratóriumot rendelt el,
de az események a háttérben tovább zajlanak,

és családok ezrei vannak nagyon nehéz helyzetben. Ezért akarunk egy szakértő, segítő
szervezet vezetőjével segítséget nyújtani mindenkinek – mondta el Kollár László, a párt
helyi szervezetének elnöke.
Dabasi Tamás, a civil jog- és érdekvédelemmel foglalkozó Fehér Kéményseprők Országos
Társadalmi Szervezetek Szövetségének elnöke elmondta, hogy szervezetük célja segíteni

azokon, akiknek a lakása, összes vagyona
veszélybe került a bankokkal, vagy különböző pénzügyi szolgáltatókkal kötött devizahitel-szerződések miatt. A szervezet szívesen
segít minden bajba jutottnak, aki megkeresi
őket. Munkájukat többek között közgazdászok, jogászok és vagyonvédő csoport is segíti. Fontos viszont, hogy ne az utolsó pillanatban keressék fel őket a bajbajutottak, mert
a végrehajtási eljárás megindítását követően
már a megoldás is nehezebb. Igaz, ilyenkor
sem reménytelen.

Támogatás a mentőalapítványnak
Sajtónyilvánosság előtt adott át
adományt november 23-án a Jobbik helyi szervezete a Kiskunfélegyházi Mentők Alapítványnak.
Kollár László pártelnök elmondta, hogy céljuk az, hogy hozzájáruljanak Félegyháza egészségügyi
ellátásához. Úgy döntöttek, hogy

ennek egyik legjobb módja, ha a
mentőket közvetlenül támogatják,
annak érdekében, hogy javíthassák
működési feltételeiket.
Az 50 ezer forintos felajánlást
Vastag László, a Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány elnöke
vette át. Elmondta, hogy szívesen

fogadnak minden támogatást, ami
a város egészségügyi ellátásának javítását szolgálja. Az alapítványt azért hozták létre, hogy itt
helyben tudják bővíteni a felszereltséget, az eszközparkot, és a
mentő kollégák továbbképzését is
finanszírozhassák.

Lezárult a
Holló László
Emlékév

Tréning a jövő pályázatíróinak
Borsihalmi tréningen nyertek
betekintést a Naturás fiatalok a pályázatírás, megvalósítás és elszámolás részleteibe október végén.

lem jegyében és művészeti tábor ötlete is felmerült.
A költségvetés kiszámítása után az ötletet és a tábor
részleteit a többi csapatnak is
be kellett mutatni. Végezetül
a fiatalok közösen kidolgoztak egy projektet rászoruló
gyerekeknek.
A tábor hangulatából semmit
sem vett el, hogy a tréning előtti
vihar miatt az áram- és vízellátás is akadozott.

Kárpáti Rita prezentációja
után több csoportban dolgoztak
a résztvevők, és kidolgozták az
általuk választott egyhetes tábor témáját, programját. Ennek
során nemzetközi sporttábor,
ifjúsági csere a természetvéde-

példaképükről emlékeztek meg
a természetjárók
Rockenbauer Pálról, a természetjáróról, a magyar televíziós természetfilmezés
egyik megteremtőjéről emlékeztek meg halálának 30.
évfordulóján a Kiskun Természetbarát SE tagjai november 24-én, a Platán utcai pihenőparkban felállított
emlékműnél.
A túrázás, hegymászás és erdőjárás szerelmesei példaképükre
emlékeztek. Bozó Lajos egyesületi elnök megemlékező beszédében elmondta, hogy egyesületük tagsága figyelemmel

kísérte és tisztelte Rockenbauer
Pál munkásságát, aki tevékenységével irányt mutatott és sokat segített közösségüknek. 30
éve már, hogy nincs közöttünk.
Vártuk őt a Fürdőszálló klubtermébe, de sajnos akkor már csak
a halálhíre érkezett meg – tette
hozzá.
Meizl Ferenc, a Platán iskola
nyugalmazott igazgatója így emlékezett a természetfilmes mesterre: – Az a legfontosabb dolog,
hogy az emberek örömmel járják
végig a szép hegyeinket, a síkságainkat, tájainkat és élvezzék a
gasztronómiát, az eléjük táruló

természeti látvány szépségeit.
Rockenbauer Pál túraútvonalaival, természetfilmjeivel, egyedi
látásmódjával olyan maradandó
értéket teremtett, amelyet mind
a mai napig Magyarországon
százezrek tisztelnek.
A megemlékezéseket követően a megjelentek mécseseket és koszorúkat helyeztek el
az emlékműnél, és elénekelték
Rockenbauer Pál legkedvesebb
nótáját a „Megkötöm lovamat”
című népdalt. Ezt követően
a Platán iskola aulájában beszélgettek közös túrázásaik
élményeiről.

– Holló László Kossuth-, Munkácsy-, Szinyei-díjas festőművész
Kiskunfélegyházán született 1887.
március 6-án. Születésének 130.
évfordulója tiszteletére a képviselő-testület a festő iránti tiszteletének kifejezésére a 2017-es
esztendőt Holló László Emlékévvé
nyilvánította. – Az év során Félegyháza intézményeiben előadásokkal, tárlatokkal emlékeztünk meg
a kiváló alkotóról – emlékeztetett
Rosta Ferenc alpolgármester, a
Holló László Emlékév záró rendezvényének megnyitóján a városháza
dísztermében.
A rendezvényen Szabó Ildikó
művésztanár Holló László történelmi és bibliai tárgyú, Molnár
István az expresszionizmuhoz
kapcsolódó műveit mutatta be.
Erdei Sándor „A cívissé lett festőzseni” címmel tartott előadást,
Kovács Géza a művész Tiszadadához kötődő kapcsolatairól szólt.
Rosta Ferenc pedig azt összegezte,
hogy Kiskunfélegyháza milyen tisztelettel őrzi a művész emlékét.
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Négyezer tulipánhagyma alussza téli álmát
Városszerte megtörtént a közterületeken az őszi ültetés és
az állományjavítás – mondta el
Tarjányi Erika, a kertész csoport helyettes vezetője.
Az elpusztult, kiöregedett évelők
helyére újakat telepítettek, elültették a virághagymákat, és minden ősszel szükséges munkálatot
elvégeztek. A szakembertől megtudtuk: ezek a feladatok nem látványosak, de elvégzésük nélkülözhetetlen még a vegetációs időszak
vége előtt annak érdekében, hogy
tavasszal teljes szépségükben
pompázhassanak a város folyamatosan gyarapodó virágoskertjei.
Közéjük tartozik immár a vasútállomás és a kéttornyú templom
környéke, tovább szépült a Bercsényi utcai víztoronynál kialakított játszótér térsége is, ahová új
cserjéket telepítettek, a hivatalnál,
az Ofotért oldalába sárga jázmin
bokor került, a strandnál díszfüveket ültettek. Mintegy négyezer
darab, Németországból hozott,
különleges tulipánhagyma került
a földbe, több helyszínen. A várhatóan április–májusban nyíló,
többek között sárga-narancs, sötét és világos pink színekben tarkálló virágok egyebek mellett a

Móra téren, a Szent János téren,
a zeneiskolánál, a könyvtárnál és
a Hattyúháznál, a lakótelepi körforgalomnál örvendeztetik majd a
járókelőket. Vannak közöttük 40,
50 és 60 centiméter magasra növő
típusok, amelyek hagymáit Nagy

Ágnes főkertész asszony szakmai
irányítása mellett ültette el a kertész csapat.
A gondos munka „gyümölcse”
tehát tavasszal érik be. Tarjányi
Erika azt is elmondta, hogy a 14
fős csapat örömmel végzi fárad-

ságos munkáját, hiszen kezük
nyomán láthatóan egyre szebb és
gondozottabb Félegyháza. Lelkesítő számukra, hogy igyekezetüket a
város lakói is észreveszik: gyakran
megköszönik munkájukat és elismerik teljesítményüket.

Évfordulót ünnepelt a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület
Kiskunfélegyházát a laktanya, az egykor itt működött hadosztály parancsnokság miatt, ma is katonavárosként ismerik
sokan. Nem véletlenül, hiszen az ország különböző pontjain
mesélnek még mindig a férfiemberek a Félegyházán töltött katonaidejükről. A szolgálatot teljesítő parancsnokok, kiképzők
összetartozását erősítendő, 45 évvel ezelőtt alakult meg a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület. Igaz, a laktanya már megszűnt,
a hadosztály már nem működik, de az egyesület igen. Egyben
tartja az egykori katonákat, rendezvényeket szerveznek, és a
város közéletének is szerves részét képezik. Megalakulásuk
45. évfordulóját a Móra Ferenc Művelődési Központban ünnepelték, november 18-án.
Az ünnepi közgyűlést Hideg István ny. őrnagy, az egyesület elnöke
nyitotta meg, a rendezvény levezető elnöke Deli József ny. ezredes,
az egyesület tiszteletbeli elnöke
volt. A város nevében Csányi József polgármester köszöntötte a
bajtársi egyesület tagságát, megköszönve azt, hogy aktivitásukra,
segítő közreműködésükre mindig
számíthatott a város.
A polgármester szavait követően Szabó József ezredes, a Magyar Honvédség Humánszolgálati Osztályának osztályvezetője

és Huszár János altábornagy,
a Magyar Honvédség Összhaderőnemi parancsnoka köszöntötték a megjelenteket. – A valaha itt szolgált katonák közötti
bajtársi szellem fenntartásának
igényével alakult meg 1972 novemberében a bajtársi egyesület
jogelőd szervezete azzal a céllal,
hogy a nyugállományba vonult
katonáknak tartalmas közösségépítő elfoglaltságot és hatékony
érdekképviseletet
nyújtson.
Egyesületük azóta kaput nyitott
mindenkinek, aki céljaikat elfo-

gadva részt vállalnak a kulturális és szociális tevékenységben,
így az elmúlt 45 évben számos
eredményt felmutatva sikeresen
működik – fogalmazta meg üdvözlő beszédében Huszár János
altábornagy.
Az ünnepségen emléklappal
és ajándékokkal köszönték meg

azoknak a munkáját, akik önfeláldozó munkájukkal a legtöbbet
tették a közösség működéséért,
a programok szervezéséért. Az
összejövetel zárásaként a megjelentek a főtéren, a Petőfi-szobornál helyezték el névadójuk
tiszteletére az ünnepi koszorúkat,
szalagokat.
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Megalakulásának 45. évfordulóját ünnepelte november
24-én, a Kiskunfélegyházi
Nyugdíjas Pedagógus Klub. A
Szakmaközi Művelődési Házban megtartott rendezvényen
Tarjányi Mihályné köszöntötte a klubtagokat, a megjelent
vendégeket, és képes öszszefoglalóval elevenítette fel
az elmúlt évtizedek legszebb
közösségi pillanatait. A város
nevében Csányi József polgármester köszöntötte a nyugdíjas közösséget, a Batthyány
iskola Kicsinyek kórusa és
csengettyűseik kedves hangversennyel tették szebbé, hangulatosabbá az összejövetelt.
– A város identitását jól mutatja,
hogy idén már a második nyugdíjas klub ünnepli megalakulásának
45. évfordulóját. Nemrégiben a
Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület
évfordulóját ünnepeltük, most pedig nyugdíjas pedagógusaink aktív
közösségét köszönthetjük. Kiskunfélegyháza múltjából adódóan,
iskolavárosként zászlóvivője volt
a pedagógus társadalom megbecsülésének. A pedagógusok klubja
az elmúlt időszakban is nagy megbecsülést érdemelt ki. Szerencsére városunkban növekszik a gyermeklétszám, ennek köszönhetően
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45 év emlékeit
idézték meg
hamarosan új óvoda és iskola is
épül. Ami azt jelenti, hogy továbbra
is nagy szükség lesz a felkészült,
elkötelezett pedagógusok munkájára – mondta köszöntőjében Csányi József.
A polgármester megköszönte a
nyugdíjas pedagógusok aktivitását, várost segítő munkáját. Ezt
követően ajándékot is átadott a
közösségnek, amely egy meghívó

a klubtagoknak május, vagy június
hónapban egy balatonfüredi kirándulásra, amelynek költségeit az
önkormányzat fedezi.
Tarjányi Mihályné az elmúlt
negyvenöt év történéseit összegezve így fogalmazott: – Ki gondolta
volna, hogy ennyi időn keresztül
együtt marad a közösség. Milyen
érzelmi kötődés tartott össze bennünket? Azonos érdeklődési kör?

Szeretet? Egymás megbecsülése?
A magánytól való menekülés, vagy
a barátság? Úgy vélem mindezek
együtt szükségesek voltak a jó közösségi élethez. A klubvezető megemlékezett elődjei, dr. Somogyvári
Zoltán, Rosta Ferenc és Sütő
Mihályné munkásságáról. Ezt követően fotókkal, film- és hangfelvételekkel idézte az eltelt 45 év legfontosabb eseményeit.
s. r.

nemzetközi solymásztalálkozó, helyi értékekkel
A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság
támogatásával a Natura Hungarica Alapítvány nagysikerű
rendezvényt valósított meg
2017 novemberének első felében. Az Alapítvány széleskörű nemzetközi kapcsolatait
kihasználva
Finnországból,
Hollandiából, Belgiumból, Németországból,
Ausztriából,
Romániából és Szerbiából hívott meg vendégvadászokat,
akik a megszokott vadászati
eszközök helyett idomított ragadozó madaraikkal érkeztek
Kiskunfélegyházára.
A vadászat második fele Dévaványán zajlott, ahol a sólymok,
héják, szirti sasok a fácán, vadkacsa, mezei nyúl vadászaton jeleskedtek. A több napos rendezvényen a helyi értékek bemutatásán
túl az érdeklődőkön kívül óvodás
és iskoláskorú gyerekek is testközelből ismerkedhettek meg a
madarakkal és az UNESCO által a
szellemi kulturális világörökségek

sorába felvett magyar solymászattal. A Dévaványai Múzeumban egy kiállítás is nyílt a magyar
solymászatról, amit több hónapig
látogathatnak az érdeklődők.
– A solymászat nem csak hagyományőrzés, vadászati mód,
hanem inkább egy életforma, amit
Magyarországon csak pár tucat
ember végez. Szinte kivétel nélkül

fogságban született madarakkal
foglalkozunk, mivel a vadon élő
állomány a túlzott növényvédő
szer használata miatt a XX. század második felére drasztikusan
lecsökkent. Szerencsére a fogságban történő tenyésztés mára teljesen megoldott, és a tenyésztett
madarakból már bőven elláthatóak a solymászati igények – tájé-

koztatta lapunkat Turcsányi Zoltán szervező, a Natura Hungarica
Alapítvány munkatársa.
A magyar solymászat azontúl,
hogy sajátos életformát jelent,
nagyon fontos közösségépítő szerepet tölt be, amelynek központjában a madarak és a természet
szeretete áll. A solymászat több
ezer éves múltra tekint vissza, és
a magyarságnak különösen fontos
eredetlegendánk is ide köthető.
„Emese álma” után igen sok fontos történelmi személyünk is lelkesen űzte a solymászatot, többek
között Árpád, IV. Károly, Mátyás
király vagy éppen Balassi Bálint.
A mai modern solymászat módszereiben nagyon keveset változott több ezer év óta.
Ha valaki kedvet kapott ehhez a
nem mindennapi tevékenységhez,
keresse bátran a Natura Hungarica Alapítvány munkatársait.
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Segítséget nyújtana az önkormányzat
a gyűjtőkémény-ügyben érintetteknek
Mintegy 250-300 félegyházi
családot érintett a nyáron a
„gyűjtőkémény-ügy”, amikor
ennyi lakás úgymond megbukott a füstpróbán, és az ellenőrző hatóság megtiltotta
számukra a gázüzemű vízmelegítőik további használatát.
A kialakult helyzet akkor szélsőséges indulatokat gerjesztett a városban. Csányi József
polgármester előterjesztésében novemberi ülésén ismét
a képviselő-testület elé került
a téma. Ezúttal arról az előterjesztésről hoztak döntést
a városatyák, amely alapján
az érintettek jelentős önkormányzati támogatást kapnának. (A végső döntés lapzártánk után született meg.)
Az előterjesztés részletesen kitér az elmúlt hónapok eseményeire. Ebből kiderül egyebek mellett
az is, hogy a lakóközösségek az
életveszélyes kémények kiváltását jellemzően villanybojlerekkel
és az elektromos fővezeték felújításával, vagy a kémények felújítása, bélelése után központi fűtés
kialakításával oldották meg. A felmerült költségek a tulajdonosokat
terhelték úgy a lakóközösség tagjaként a közös tulajdont érintő,
mint a lakáson belül végzett felújítások esetében.
Csányi József kérdésünkre elmondta: – Az elmúlt hónapokban
több társasház nyújtott be kérelmet az önkormányzathoz vissza
nem térítendő támogatást kérve
felmerült költségeik enyhítésére.
S bár az ügyet annak kipattanásakor többen is igyekeztek politikai hajójuk vitorlájába befogni,

a megoldásra a mai napig semmilyen javaslat nem érkezett az
önkormányzathoz. Én Farkas Mihályt, a vagyongazdálkodási osztály munkatársát kértem fel, hogy
kísérje figyelemmel, és szükség
esetén segítse a társasházi közös képviselők üggyel kapcsolatos munkáját, valamint – bár
ez nem kötelező önkormányzati
feladat – dolgozzon ki javaslatot
a közösségek támogatására. Ennek figyelembevételével készült
a most megvitatott előterjesztés,

miszerint az érintett lakóközösségek lakásonként legfeljebb 20
ezer forint összegű támogatásban részesülhetnek a 2018. évi
költségvetés terhére. Ehhez az
összeghez az előírt felújításokat
már elvégző társasházak a jövő
év februárban hozzá is juthatnak.
A csütörtöki testületi ülésre
előterjesztett határozat alapján
egyelőre a Zrínyi utca 7., Zrínyi
utca 9-11-13., Majsai út 5., Patán
utca 6., Arad utca 1., Lugas utca
1/A, 1/B, 1/C, Zrínyi utca 5., Maj-

Lakossági fórumot tart Horváth Gábor
A 7. számú körzet önkormányzati képviselője, Horváth Gábor tart
lakossági fórumot december 7-én, csütörtökön 17 órától
a Darvas tér 1. szám alatti közösségi házban.
Témák: A 2017 évi megvalósult fejlesztések Kiskunfélegyházán,
és a körzetben. A 2018-19. évi tervek.
A CLLD pályázat által biztosított forrás felhasználásának véleményezése.
Meghívott vendégek: Csányi József polgármester, dr. Faragó Zsolt jegyző,
Balla László alpolgármester, Dósai Bence kabinetvezető.

sai út 7., Kazinczy utca 2., Kossuth utca 26., 28., 30., 32. számú társasházak részesülnének
önkormányzati
támogatásban.
Azonban mivel a katasztrófavédelem információi szerint további
kiskunfélegyházi társasházaknál
van folyamatban életveszélyes
kémények letiltása, az előterjesztés arra is kitér, hogy ezeknek a
lakóközösségeknek ugyanezt a
támogatást meg fogja adni az
önkormányzat. – tette hozzá a
polgármester.
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A jól ismert katolikus népénekkel köszöntöttük az Oltáriszentséget Bátán a Szent Vér
templomban idei Egyházközségi zarándoklatunkon, november elején. Ez a kegyhely hazánk egyetlen Eucharisztikus
zarándokhelye. Az esemény,
amely híressé tette, a régi történelmi időre nyúlik vissza.
A bátai templom története mintegy 1000 évre nyúlik vissza. A legenda szerint Szent László király
1090 körül járt Bátán. Az ősi vers
szerint templomot rakatott és bencés apátságot építtetett, hogy nevelje a környék félig pogány népét.
Az első templomnak semmi nyoma nincs. Helyébe szép csúcsíves
épületet emeltetett az apátság,
amelynek a 15. század végén országszerte nagy hírt szerzett a
Szent Vér csodája. Thuróczy krónikájában olvassuk, hogy 1415-ben
Gara János, kiszabadulván spalatói fogságából, a bátai monostor
templomába vitte roppant nehéz
bilincseit, a Megváltó drága szent
vérének dicsőségére, fogadalmának örök emlékére. Ez a pár szó az
első híradás a bátai Szentvérről.
1434-ben IV. Jenő pápa oklevelet adott ki, amelyben búcsús
hellyé nyilvánította a bátai apátság
templomát. A pápai irat elmondja,
hogy a bátai monostor templom-
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Ez nagy Szentség valóban

ban Úrnapja tiszteletére van kitéve
Krisztusnak az Oltáriszentségből
kifolyt vére, amelyhez megszámlálhatatlan sokaság zarándokolt
eddig is. Ezért mindazoknak, akik
e napon az apátság templomában
gyónnak és áldoznak, évente tízszer negyvennapi búcsút engedélyez a pápa. Azt, hogy mikor és hogyan történt a csoda, nem tudjuk.
Az apátságnak bizonyosan voltak
évkönyvei, amelyekben feljegyez-

Vagyok, mint
minden ember:
fenség…
Ady Endre költő, publicista születésének 140. évfordulójáról emlékeztek az irodalombarátok november 16-án, a városi könyvtárban.
– Ady ars poétikáját úgy fogalmazta meg, hogy az
ember boldogságra születik, piros, tartós öröm kell,
hogy osztályrésze legyen. Ezért hadakozott minden
ellen, ami az ember boldogságának útjában áll. A
babonákat, a tabukat rombolta. Felhívta a figyelmet
arra, hogy meg kell szüntetni a nyomort, a szegénységet. Ady igazi „kultúrmagyar” volt, a magyar irodalom egyik legnagyobb zsenije. Példát adott arra,
hogy az embernek nem szabad feladni. Ha valaki
sokat szenvedett testileg, lelkileg, az ő volt. Ennek
ellenére, nem hívta meg a halált, nem lett öngyilkos,
mert az életet a legnagyobb értéknek tartotta. Munkásságát minden korosztály tiszteli, szereti. Azért,
mert annyira tisztán látta a magyarországi politikai,
társadalmi és kulturális viszonyokat, hogy nem lehetett megkérdőjelezni. Amit egy jelenségről mondott,
ahogy elemezte, leírta, az első betűtől az utolsóig
pontos volt. Stílusa tömött és találó, csak ajánlani
lehet mindenkinek kötetei olvasását – fogalmazott
Juhász István nyugalmazott gimnáziumi tanár, emlékező előadásában.

ték a monostor és a templom történetét, de ezek mind odavesztek.
A 16. század folyamán több alkalommal is török pusztítás áldozata lett a monostor, de a kincs, a
Szentvér épségben megmaradt. A
16. században egy-egy arra járó
utazó még említi Báta híres kincsét, de 150 évi ragyogása után
végül a Szentvérre is ráborult a feledés. Négyszáz évvel a pusztulás
után, 1939-ben már új templom

áll a szent helyen. Magas tornyából beborítja a környéket érces harangszava. A Szentvér ma is él…
Zarándokutunk első eseményeként több helyről érkező hívővel
együtt püspöki szentmisén vettünk
részt amelynek főcelebránsa és
szónoka Mayer Mihály, a Pécsi
Egyházmegye nyugalmazott püspöke volt. Ezután kegyhelyismertető
és Szent Vér litánia következett.
Utunk következő helyszíne a Bátaszéki Magyarok Nagyasszonya
Templom volt. Megcsodáltuk a gótika szépségét Kürtösi Krisztián
atya lelkes vezetésével, és hallhattuk orgonáját is. A templom közvetlen közelében az ősi bencés monostor részben újjáépített falai között
tehettünk történelmi utazást.
Visszaindulva, Baján a belvárosi Szent Péter és Szent Pál
apostolok templomát néztük meg.
Ezt egy rövid városnézés követte.
Innen útra kelve érkeztünk meg
Kiskunfélegyházára.
Imádságos, jó hangulatú, lelkiekben gazdagító napja volt egyházközségünk zarándoklaton részt
vevő tagjai számára.
Hajagos Gyula
esperes

Tisztújítás a Kiskunfélegyházi
Egyesült Protestáns Egyházban

A Magyarországi Református Egyház
gyülekezeteiben idén ismét esedékes a
presbitériumi tisztújítás, mivel a 2012.
január 1-jétől tisztségbe lépett presbiterek mandátuma az év végével lejár. Ezért
idén országszerte, így Kiskunfélegyházán

is presbiterválasztást tartottak, amelyen
megválasztották a gyülekezet 9 főből
álló vezető testületét. Az újonnan megválasztott testület eskü- és fogadalomtétele után 2018. január 1-jén kezdi meg
működését.
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Fejleszt és megmozgat – Akrobatikus rock and roll
Új táncoktatás honosodott
meg Kiskunfélegyházán, idén
ősztől akrobatikus rock and
roll is tanulható városunkban.
A fiatalokat a Vitalitás Tánc
– és Sportegyesületen belül
Nemcsok Dorina oktatja. A viszonylag újkeletű műfaj a show
táncot, az aerobic táncot és a
rock and rollt ötvözi dinamikus,
gyors mozgásokkal.
Az akrobatikus rock and roll a
Magyar Táncsport Szakszövetség
egyik ágának számít, elsősorban
sport, mint tánc. Rock and rollra
táncolnak, a zeneiség mégis vis�szaszorul, a lényege inkább az akrobatika és a párok összehangolt
szinkron kéz- és lábmunkája.
Egyesületi kereteken belül Nemcsok Dorina kezdte el e műfaj oktatását Kiskunfélegyházán. Dorina
13 éves kora óta táncol, korábban
aerobic sportot tanult. Idén tavas�szal ismerkedett meg az akrobatikus rock and roll-lal, amit nagyon
precíz, pontos táncként jellemez,
elsajátítása nagy mozgáskoordinációt igényel – tette hozzá.

– Alapvetően sporttánc, kisebb
akrobatikai elemekkel fűszerezve. Dobások, emelések, forgatások is részét képezik a műfajnak.
Hat-hétéves kortól ajánlott, a gyerekek állóképességét és mozgását
fejleszti, sokuknak egy-egy sike-

rélmény a tanulás során önbizalmat ad.
Dorina elsősorban kezdők oktatásával foglalkozik, a tánc alapok
viszonylag könnyedén elsajátíthatók. Az alaptechnika megtanulása
mellett előny a ritmus- és ütemér-

Segítség egy sportos élethez
Sportos Élet Konferencia címmel rendezett összejövetelt a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub november 23-án, az Ipartestület székházában.
A megjelenteket Balla László alpolgármester köszöntötte, s e fórumon is megerősítette,
hogy az önkormányzat komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a sport mindenki számára elérhető örömforrás lehessen
Félegyházán. Emlékeztetett arra, hogy az
elmúlt két évben két sportlétesítmény – egy
műfüves labdarúgó pálya és egy műanyag
borítású kosárlabdapálya
–
épült, rengeteget
fejlődött az uszoda, és a tervek
között szerepel
többek között a
kültéri medence
lefedése, továbbá
egy
birkózóterem építése is.
Németh László, a Jogging
Plus Szuperinfó
Futóklub elnöke
a konferenciával
kapcsolatban elmondta, hogy a
fő cél a Jogging
Plus Szuperinfó

Futóklub működésének, tevékenységének
népszerűsítése, és azoknak a felkarolása,
akiknek segítségre, támogatásra, közösségre
van szüksége egy teljesebb élet megkezdéséhez. Olyanhoz, aminek szerves részét képezi
a sport is.
Ebben segíthetett azoknak a meghívott
vendégeknek a személyes példája is, akik a
kezdetekről, a gyötrelmekről és a lemondásokról is meséltek a sikerek mellett: dr. Vizi
András – Ironman, Bács Ferenc – úszásoktató, Csontos Piroska paralimpikon és
edzője, Nagy Viktor.

zék, de szorgalommal és kitartással
rövid idő alatt behozható a lemaradás. Tavasszal a kezdők számára az
első próbatétel is elkezdődik. Minősítő versenyeken vesznek részt, a
későbbiek során pedig pontversenyeken is elindulnak.

Burját rokon-e
a magyar?
Burját rokonaink földjén címmel tartott előadást
november 23-án, dr. Tarjányi József a városi
könyvtárban. A Földrajzi Szabadegyetem őszi
záró rendezvényén, Burjátföldön szerzett élményeit osztotta meg hallgatóságával. Előadásában
szólt arról is, hogy a Bajkál-tó mellet élő burjátok
ismerik Magyarországot, figyelemmel kísérik az
itteni történéseket, hiszen rokon népnek tekintenek bennünket.
– A Burját Köztársaság olyan része Mongóliának, mint a Felvidék Magyarországnak. A
burjátok úgy tartják, hogy ők a hunokkal együtt
indultak útnak annak idején Belső-Mongóliából.
Nagyrészük ott ragadt a Bajkál-tónál, a mai Burját Köztársaságban. A többiek tovább mentek,
és Attila haláláig egy hatalmas birodalmat hoztak létre Európában. Magyarországról mindent
tudnak az ott élők. Budapestről rögtön Budára
asszociálnak, és azt mondják, hogy Buda valószínűleg Attila fia volt. És Buda a nevét Buddháról kapta. A burjátok létrehoztak egy Hun
Szövetséget is, amely nagyon aktív tevékenységet folytat. Most az ősi hun fővárosukat szeretnék felépíteni eredeti állapotának megfelelően,
amihez kormányzati és egyéb támogatásokat is
elnyertek – mondta el Tarjányi József, aki előadását gazdag képanyaggal illusztrálta. A szabadegyetem programját Zsirmik István színesítette ősi dallamokkal.
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Az advent felkészülést jelent
Jézus Krisztus születésének, a
Karácsonynak a megünneplésére. Idén advent négy héten
át tartó időszakának első vasárnapja december 3-ára esik,
így az utolsó, negyedik gyertyát ezúttal december 24-én
gyújtjuk majd meg.
Kérdésünkre Hajagos Gyula,
a Szent István Templom esperese
az adventi időszakkal és a Szentestével kapcsolatban kifejtette,
hogy az a tény, hogy idén advent
negyedik vasárnapja és a Szenteste időpontja egybeesik egyáltalán
nem rendkívüli eset. A múltban
is többször előfordult. A plébános
elmondta, hogy a Karácsonyt –
amint az a naptárakban is jól látható – december 25-én és 26-án
ünnepeljük.
Advent idején arra készülünk,
hogy lélekben alkalmassá váljunk
az ünneplésre.
A kialakult ajándékozási szokások, a karácsonyfa-állítás, az
ünnepi vacsora mára fontosabbá
váltak, mint a Karácsony igazi lényegének, a Megváltó megszületésének a megünneplése – hangsúlyozta Hajagos Gyula, majd
hozzátette, hogy azt kívánja, legyen mindenkinek az idei adventi
időszak lelki felkészülés a bensőséges karácsonyi ünnepre.

2017. december 1.

Lelki felkészülés
az ünnepre

kÖrkÉrDÉS: Gondol-e a rászorulókra?
A karácsonyt és az ünnepi időszakot megelőzően minden évben
nagy hangsúlyt kap az adományok gyűjtése a rászorulók, nehéz
sorsúak számára. Az adakozásnak számos formája létezik. Különböző szervezeteken keresztül élelmiszert, ruhaneműt, vagy
akár pénzt is felajánlhatunk, de választhatjuk a jótékonykodás
közvetlenebb formáját is, amikor a szűkebb környezetünkben
élők felé fordulunk segítő szándékkal.

Horváthné Budavári Zsófia
(25): – Nagyon fontos, hogy
meggyőződjünk arról, hogy az
adomány ténylegesen eljusson
a rászorulókhoz. Legyünk körültekintőek, nézzünk utána a szervezeteknek, működésüknek és

annak, hogy kiket támogatnak.
A karácsony közeledtével a nagy
bolthálózatok környékén több
adománygyűjtővel is találkozok,
elsősorban tartós élelmiszert
adok a szervezeteknek. Gondolok
a rászorulókra, főként a gyermekekre, hiszen ők nem tehetnek
arról, hogy nehéz körülmények
közé születtek. Változó az adományozók köre, nem mindenki tudja
beleképzelni magát a rászorulók
helyzetébe. Az ünnepek közeledtével többen segítenek, de nemcsak ilyenkor kellene.
Iványi László (64): – Arra
bíztatok mindenkit, hogy adományozzon a rászorulóknak. Én
a fogyatékkal élő gyermekeket
támogatom, számukra elsősor-

ban ügyességfejlesztő játékok,
valamint tartós élelmiszer és
ruha a megfelelő ajándék. A Vöröskereszttől szoktak adományokat kapni, elosztják, amire
szükségük van. Az általam működtetett Forrest Gump Sportegyesület fogyatékos gyermekei
is kaptak már ajándékokat, korábban a karitász segítségével
edzőcipőkhöz jutottak. E szervezetek tudják, hogy kik a valódi
rászorulók, az adomány jó helyre kerül általuk.

Cserkó Fanni (21): – Szoktam
adományozni, elsősorban a beteg
gyermekeket támogatom. Mellettük alapítványok és a hajléktalanszállók is megérdemlik a felajánlást. Azok az alapítványok vannak
ilyenkor előnyben, amelyek a médián keresztül több emberhez eljutnak. Manapság bizalmatlanok
az emberek, olyan szervezeteknek
adnak, amelyekről már hallottak.
Ruhákat adok a Salma alapítványnak, és a tartós dolgok is fontosak
a rászorulóknak.
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A hétvégén, Székesfehérváron rendezték meg az Árpád Kupa országos fodrász-kozmetikus versenyt,
a Halloween jegyében. A KSZC
Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos
Szakképző Iskolája és Kollégiuma
diákjai is neveztek a színvonalas
eseményre, hogy megmérettessék
magukat. Versenyfeladatuk a Marcell vízhullám fonással, szövéssel,
alkalmi frizura, extrém konty és
klasszikus férfi frizura főnözése
lehetett. A félegyházi tanulók ezúttal is szép eredményeket értek el.
Marcell vízhullám kategóriában
Járvás Mercédesz 9/b osztályos
tanuló 2. helyezést, Ondó Diána
10/b osztályos tanuló 3. helyezést
ért el. Varró Gabriella Adrienn
pedig az Extrém konty kategóriában lett 1. helyezett. Felkészítő
tanáraik Nagyné Patkó Anikó
szaktanár és Téti Tímea fodrászmester voltak.
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Kossuthos fodrásztanulók sikere

Kolbászt is töltöttek

Szürkemarha gulyával
gyarapodott a Mezgé
tangazdasága
A mangalicák nevelése, gondozása mellett újabb őshonos haszonállat nevelésével, gondozásával is megismerkedhetnek a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium Szakképző Iskola és Kollégium tanulói. Az iskola ugyanis 17 növendék
szürkemarha bikaborjút vásárolt nemrégiben. Az új jövevényekkel
hamar megbarátkoztak a diákok, és szeretettel gondozzák őket.
Rózsa Pál igazgató elmondta: – Nagyon fontos az, hogy a
leendő mezőgazdászok a rideg
tartású szarvasmarhák nevelésével is megismerkedhetnek. Az
intézmény működése is kiteljesedik ezzel, hiszen a földjeiken
megtermelt takarmány többsége hasznosul, a tanvágó saját
alapanyaghoz jut, és a Mártírok
utcai húsboltban a város lakói is vásárolhatnak a leendő

A Külhoni magyar szakképzés
támogatása – intézményi program keretében a topolyai mezőgazdasági iskola öt hentes tanulóját fogadta kéthetes szakmai
gyakorlaton a Kiskunfélegyházi
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium. A Szerbiából érkezett diákok a tanvágón – a vágástól a feldolgozásig
– megismerkedtek valamennyi

munkafolyamattal. Rutint szereztek a kolbászok, disznósajtok ízesítésében, és munkájukkal is segítették a termelést.
A diákok a félegyházi iskola
mindennapjaiba is betekintést
nyertek, a vendéglátók bemutatták nekik a város nevezetességeit, valamint ellátogattak az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékparkba is.

szakmunkások készítette finom
késztermékekből.
Az igazgató azzal is elbüszkélkedett, hogy a mezgés tanulókat
termékeikkel az elmúlt időszakban
több rangos rendezvényre is meghívták egy-egy bemutatóra, árusításra. Ennek köszönhetően az ország valamennyi részéről kapnak
megrendeléseket, és a Földművelésügyi Minisztériumból is havonta
érkezik megrendelés.
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Szalagozó
bál
Félegyháza középiskolái
közül elsőként a Constantinum végzős diákjai kapták meg a felnőtté válást
jelképező szalagot november 17-én.
Az iskola sportcsarnokában
megrendezett szalagavató palotás tánccal kezdődött, majd
az alsóbb évesek színvonalas
pantomim-előadásával folytatódott. A rendezvény fénypontja a végzősök szalagozása volt. A magyar néptánc
után látványos bécsi és angolkeringő zárta a végzősök
ünnepét.

Jubilált a természet
A móravárosi ovisok
tudományos emlékverseny barátaik az énekes
madaraknak
A Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola tizedik alkalommal rendezte meg a hagyományos dr. Csizmazia György nevét viselő természettudományos versenyét. November 16-án
Bács-Kiskun és Csongrád megye nyolc csapatának tanulói mérték össze tudásukat.
Az iskolák csapatait egy-egy 5.,
6., 7. és 8. évfolyamos tanuló alkotta. A csapattagoknak együtt
kellett megoldaniuk a játékos
versenyfeladatokat, amelyek a
természettudományos
tantárgyakhoz kapcsolódva segítették
a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki
kompetenciáik fejlődését. A verseny most is a szokásos vidám
hangulatban telt, amelyet fokozott a verseny zárásaként megírt
mesék előadása.
A versenyzsűri feladatait bioló-

gia szakos szaktanácsadók látták
el: Kispéterné Kotogán Erzsébet, Sápi Anikó, Osza Gyöngyi.
A versenyen első helyezést ért
el a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai
Tagintézménye, a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola pedig második lett.
A verseny szervezői, lebonyolítói a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola reál munkaközösségének tagjai: Dinnyés-Kis
Zsuzsanna, Vásárhelyiné Ficsór
Katalin és Csollár Géza voltak.

Az iskola után az óvoda is madárbarát intézménnyé vált a Móravárosban. Köszönhető ez Meizl Ferencnek, a Magyar Madártani Egyesület félegyházi csoportja vezetőjének, aki a gyerekeknek sok-sok alkalommal tart ismeretterjesztő előadást a
hasznos énekesmadarak téli védelméről. A madáretetők elkészítéséről bemutatót tart, mielőtt közösen kihelyezik az elkészített etetőket.
November közepén madárodúkat és etetőket helyeztek ki az
óvoda udvarán, és megállapodás
is született a Magyar Madártani
Egyesület félegyházi csoportja és
az intézmény vezetői között arról, hogy a jövőben az egyesület
támogatásával szervezik a Madarak és a fák napját a Péteri tónál.
Tavasszal pedig a szülői közösséggel együttműködve 40 madárodút készítenek és helyeznek ki

a Móravárosban. Ezen a napon
az intézmény nemcsak odúkat
és etetőket, hanem egy hatalmas madárbarát hirdetőtáblát
is kapott, amelynek segítségével
sok-sok érdekességet tudhatnak
meg a gyerekek a hazánkban előforduló madarakról. Az egyesület
a későbbiekben napraforgóval,
madárkalácssal és tájékoztató
füzetekkel is segíti a madárbarát
ovisokat.
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Ebből a gondolatból indul ki a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola pedagógiai programja, amikor a
művészeti nevelés gyakorlati megvalósításában fontosnak tartja iskolagaléria működtetését, kiállításmegnyitók, rendhagyó rajz- és irodalomórák,
író-olvasó találkozók szervezését.
Mindegyik forma alkalmat nyújt arra,
hogy a diákok a kortárs művészetek
neves személyiségeivel és alkotásaival ismerkedjenek meg.
November 22-én, a Kolozsváron
élő Bertóti Johannával találkozhattak a dózsás gyerekek, aki amellett, hogy dramaturg, dalszövegíró,
zeneszerző és műfordító, maga is
ír meséket és gyermekverseket. Az
alsó tagozatosok Fütyülünk a világra!
című interaktív koncertjén főleg kortárs versek hangzottak el az előadó

Művészettel nevelnek

A legjobb trombitás

Zalaegerszegen rendezték meg a XIV. Országos Lubik Imre Trombitaversenyt, ahol Vízhányó Eszter, a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ötödikes tanulója korcsoportjában első
helyezést ért el. Zongorán közreműködött: Pocskai Roland.
– Az a jó trombitás, aki ki tudja csalogatni az énekhangot a trombitából. Eszternek pedig minden adottsága megvan ehhez – hangsúlyozta
Laczkó Andrea felkészítő tanár, aki négy éve tanítja trombitálni Esztert.

Szakmák éjszakája
a Közgében
Második alkalommal rendezték
meg a Közgazdasági Szakgimnáziumban november 24-én, pénteken a Szakmák éjszakáját. A
rendezvény fő célja az volt, hogy
bepillantást nyújtson a középiskola profiljába, hangulatába, ünnep- és hétköznapjaiba a hetedik
és nyolcadik osztályos tanulók-

nak. Tette mindezt kötetlen, játékos formában. Ez
alkalommal hirdették ki
az intézmény által meghirdetett
rajzpályázat
eredményét is, amelynek
nyertesei tabletet és oklevelet vihettek haza szép
munkájukért.
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saját megzenésítésében. Hatalmas
hangulat volt a teremben: Kovács
András Ferenc, Kányádi Sándor,
Szabó T. Anna, László Noémi,
Csík Mónika, Dsida Jenő, Miklya
Zsolt és mások szövegei mindenkit
megtaláltak.
A felső tagozatosoknak adott Versek között című koncert beszélgetéssel kezdődött. A gyerekek kíváncsiak
voltak Bertóti Johanna színházi munkájára, Kolozsváron tartott ötórás
dalmaratonjára, arra, hogyan születik a vershez a zene. Aztán a költőké
volt a főszerep, a kortárs Varró Dániel, Lackfi János mellett mindenekelőtt XX. századi klasszikusainké.
A költészettel történő ilyenfajta
találkozás mindig ígéret: újraértelmezheti és alakíthatja gyermek és
irodalom kapcsolatát.

Esküvői frizurában
is remekeltek
Ötvenkilencedik
alkalommal,
november 5-én rendezték meg
Budapesten a Europe Congress
Centerben az országos fodrász és
kozmetikus bajnokságot, ahol az
ország számos pontjáról érkeztek
rátermett és elhivatott versenyzők.
A KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth
Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma két tanulóval, Herczeg
Eszterrel és Varró Gabriellával
képviseltette magát a színvonalas
rendezvényen.
A diákok nyitott haj, estélyi frizura és menyasszonyi frizura kategóriában indultak. A jól felkészített,
kreatív gondolkodású és ügyes kezű
versenyzők szép eredményekkel
és gazdag tapasztalatokkal tértek
haza. Nyitott haj kategóriában második, estélyi frizura katgóriában
első, míg menyasszonyi frizura kategóriában harmadik helyezést ért
el Herczeg Eszter (Felkészítője:
Presztóczki Veronika mesterfod-

rász). Nyitott haj és estélyi frizura
kategóriában harmadik lett Varró
Gabriella (Felkészítője: Kovács
Edina fodrászmester).
Kísérő tanárok: Nagyné Patkó
Anikó szaktanár és Téti Tímea
szakoktató, fodrászmester.
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80 éve halt meg
józsef Attila
80 évvel ezelőtt, 1937. december 3-án, a balatonszárszói vasútállomáson tragikus körülmények között hunyt el a mindössze 32
éves József Attila.
A nehéz sorsú, félárva, felnőttként a meg nem értéssel szembesülő költő életrajza és életműve
körüli ellentmondásokat oszlatja
el Mórocz Zsolt irodalomtörténész „A legenda oda” című könyvében. Nemcsak a szerelemben,
az anya–gyermek kapcsolatban,
hanem az éhezés vagy a pénztelenség legendájában találunk megköltött, mitikus elemeket a lírikus
munkásságában.
A neves József Attila-kutató,
Tverdota György „Szublimálom
ösztönöm” című kötetében az
1920-as évek végén, a pálya első
kiemelkedő szakaszában, az úgynevezett „Medáliák-korszakban”

Ho-ho-hó! Karácsonyváró szenzáció!
Felnőtt, városi Csepel márkájú
kerékpárok 41 ezer forinttól!
Minőségi kiegészítők akciós áron!
Érdeklődjön üzletünkben: Kiskunfélegyháza, Halasi út 2.
Telefon: +36-70/209-5747
Minden kedves ügyfelének
kellemes ünnepeket
és Boldog Új Évet
kíván a Nor-Bike!

született versek újraértelmezésére tesz kísérletet. Az ide tartozó
költeményeket (pl. Németh Andor,
Klárisok, Gyöngy, Harmatocska,
Medáliák) a „tiszta költészet” megvalósításának példáiként elemzi.
A Hangzó líra című hangoskönyv-sorozat szerkesztői a poéta
szerelmi témájú versei közül választottak ki harminckét darabot,
amelyet Galkó Balázs színművész
előadásában hallgathatunk meg.
A hatvanöt percnyi válogatásba a
legnagyobb klasszikusok mellett,
mint pl. Mikor az uccán átment a
kedves, Óda, Nagyon fáj, a kevésbé
ismert, ám nem kevésbé gyönyörű
költemények is bekerültek.

Élen járunk biztonságos befektetésben
Az OTP Bank nyerte el a legtöbb lakossági állampapírt értékesített forgalmazó
elismerést 2016-ban*, hiszen bankunknál a számos kiemelkedő teljesítményű
befektetési alapon felül, több
• fix kamatozású
• kedvező hozamú
• biztonságos
lakossági állampapír közül is választhat. A jelenlegi kamatkörnyezetben már rövid
távon is érdemesebb értékpapírban tartani a pénzt, mint lekötetlenül hagyni a
bankszámlán.
További részletek: www.otpbank.hu
*Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 2016-ban is díjazta az állampapírok forgalmazásában részt vevő partnereit. Az OTP Bank
nyerte el „A legtöbb lakossági állampapírt értékesített forgalmazó 2016-ban” díjat.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, célja kizárólag a figyelem felkeltése.
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2017. November 24. –
2018. Január 14.
Jégpálya a Fekete Pál sétány
parkolójában
November 24. – December 31.
Ünnepi vásár a Hattyúház előtti
sétányon
December 1., péntek
10.00 A Nyugdíjas Klubok Egyesületének adventi rendezvénye
Karácsony felé címmel
Szakmaközi Művelődési Ház
18.00 Adventi kiállítás és vásár
megnyitója
Holló László Képzőművész Kör
műterem-galériája
Nyitva december 1-23., minden nap
9-18 óráig

Kiállításmegnyitók, programok kicsiknek és nagyoknak
Kiskun Múzeum

December 2., szombat
9.00-11.00 Egészséges Félegyházáért
Egyesület ingyenes adventi ruhaosztása Gyermekorvosi rendelő, Hunyadi
u.6.

December 8., péntek
17.00 Pálfy Gusztáv szobrászművész
kiállítása
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, megtekinthető 2018. január 13-áig

9.00-12.00 Színe-java klub Tarjányi
Xéniával – Téli hangulatok
Petőfi Sándor Városi Könyvtár

18:00 óra A betlehemi jászol megnyitója a Kiskunfélegyháza
Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola
és AMI
Mária útja a csillagokhoz című műsorával, Petőfi tér

15.00 IV. Mézeskalács Meseváros
kiállítás megnyitója
Kiskun Múzeum
15.00-18.00 Adventi készülődés
kicsiknek és nagyoknak a Tiszta
Forrás Waldorf Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola szervezésében, Kossuth Lajos
u. 29-31.
17.00 Advent első gyertyagyújtása a
városháza előtt
Csányi József polgármester és Hajagos Gyula esperes köszöntője,
a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola és AMI
Művészeti Iskolájának műsora
18.00 Soós Brigitta gitárkoncertje
Polgármesteri hivatal díszterme
20.00 Compact Disco koncert, Rocktár
December 3., vasárnap
14.00 Jobbik Magyarországért
Mozgalom
Kiskunfélegyházi Szervezete keresztállító ünnepsége,
ruha- és ételosztás a Petőfi téren
December 4-31.
Labirintus gyermekeknek a Béke téren
December 5., kedd
18.00 Kocsmakvíz – Játékos műveltségi vetélkedő
Móra Ferenc Művelődési Központ
December 6 – 21.
Adventi kézműves kiállítás és vásár
a Móra Ferenc Művelődési Központ
aulájában
H-Szo: 8-20 óráig, V: 9-12 óráig
December 6., szerda
17.00 Mikulás ünnepség a város kisiskolásainak műsoraival
Petőfi-téri rendezvénysátor, a belépés
díjtalan
December 7., csütörtök
10.00-18.00 A Kiskun Múzeum alapításának 115. évfordulója

19.00 Évzáró rocknövendék koncert,
Rocktár
December 9., szombat
10.00 Bács-Kiskun megyei Rövidpályás Úszó Bajnokság
a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub
szervezésében
Félegyházi Termál Parkfürdő
10.00-12.00 Karácsonyi mézeskalács-nap, kézműves foglalkozás
Kiskun Múzeum
16.00-19.00 Luca-napi mulatság, Luca-napi népszokások, foglalkozások
Gulyás László vándormuzsikus
előadása
„Mese az aranyhalról” címmel
Móra Ferenc Művelődési Központ
17.00 Advent második gyertyagyújtása
a városháza előtt
Rónaszéki Gábor plébános köszöntője
A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola és AMI
Általános Iskolájának alsó tagozatos
Kicsinyek kórusának műsora
20.00 Rock Fanatic, Historica koncert,
Rocktár
December 10., vasárnap
16.00 A Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Kórusának adventi hangversenye
Szent István Templom
December 12., kedd
10.00 Zenés ünnepi betűbölcsi Maria
Bloommal
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
December 13., szerda
15.00 Nagycsaládos karácsony és
újszülöttek köszöntése
Móra Ferenc Művelődési Központ
15.30 A Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Kórusának karácsonyi
hangversenye a Városi Kórház és
Rendelőintézetben

December 14., csütörtök
15.30 A Kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos Általános Iskola és AMI
Általános Iskolájának adventi
hangversenye
Szent István Templom
17.00 A Kiskun Alapfokú Művészeti
Iskola adventi hangversenye
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
December 15., péntek
8.30 A városi könyvtár által gyűjtött
adományok átadása
a Családok Átmeneti Otthona lakói
számára
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
19.00 „Hangolódó” jótékonysági,
karácsonyi zenés est
A belépés díjtalan, a felajánlásokat a
Művelődési Központ javára fordítják
Móra Ferenc Művelődési Központ
20.00 Dorothy koncert, Rocktár
December 16., szombat
17.00 Advent harmadik gyertyagyújtása a városháza előtt
Hatvani Zsófia református lelkésznő
köszöntője
A Göllesz Viktor Általános Iskola „Betlehemi csoda” című adventi műsora
20.00 Bud Spencer és Terence Hill-est
Spencer Hill Band koncerttel, Rocktár
December 16-17.,
szombat-vasárnap
18.00 A Kiskunfélegyházi Ifjúsági
Fúvószenekar és a
Kiskunfélegyházi Koncert
Fúvószenekar
hagyományos karácsonyi koncertje
Kossuth Lajos Szakképző Iskola
sportcsarnoka
December 19., kedd
7.00 A Szent Benedek Iskola Kiskunfélegyházi PG
Tagintézményének jótékonysági
teaosztása
Sarlós Boldogasszony Templom
17.30 A Palestrina Kamarakórus
Karácsonyra hangoló koncertje
Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola
December 20., szerda
18.15 A Kiskun Alapfokú Művészeti
Iskola karácsonyi koncertje
Sarlós Boldogasszony Templom
December 21., csütörtök
10.00 A KSZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziumának

karácsonyi műsora a Sarlós Boldogasszony Templomban
14.00 A Szent Benedek Iskola Kiskunfélegyházi PG
Tagintézményének karácsonyi műsora
Móra Ferenc Művelődési Központ
December 23., szombat
12.00 Jótékonysági ételosztás a Hajléktalan Ellátás lakói részére
Kapocs Hajléktalan Ellátás (Alpári út
53.)
12.00 Szeretet-ebéd, jótékonysági
ételosztás
Bajcsy utca 15.
17.00 Advent negyedik gyertyagyújtása a városháza előtt
Hostyánszki Péter baptista lelkipásztor köszöntője
A Palestrina kamarakórus ünnepi
műsora
17.30 A Kiskun Múzeumban kiállított
Mézeskalács Meseváros
házainak jótékonysági tombolasorsolása a városháza előtt
December 24., vasárnap
11.00 Jótékonysági karácsonyi
ételosztás
Béke tér
December 29., péntek
10-12.00 Szünidei szilveszteri ügyeskedő a Gyermekbirodalomban
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
17.00 Rákász Gergely – „Christmas”
című lemezbemutatója
Móra Ferenc Művelődési Központ
December 30., szombat
20.00 Ganxsta Zolee és a Kartel,
Junkies, Uzipov koncert és
előszilveszteri buli, Rocktár
December 31., vasárnap
9.30 Koszorúzási ünnepség a Petőfi
Sándor Emlékháznál
10.00 Irodalmi délelőtt Petőfi – ma –
így címmel. Sirkó László színművész
műsora.
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
11.00 „Zárjuk együtt az évet egy jó
cselekedettel!
Támogassuk futva a Gölleszes
gyermekeket!”
Jótékonysági Jogging Szuperinfó
szilveszteri futás
Kossuth Lajos utca
21.00 Szilveszteri utcabál a Fekete Pál
sétányon (volt Gorkij utca)
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MEGÉRDEMELT SIKERÜK
A MI JÖVŐNK.
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Adóbefizetésükkel
mindenki jólétét szolgálják

Keltsd életre
a plakátot
az AppStore-ból
és a GooglePlay-ből
ingyenesen letölthető
LARA alkalmazással!

Új munkahelyeket
teremtenek

kerek_sz2020_FelegyhaziKozlony_204x275mm_v3.indd 1

Helyi kezdeményezéseket,
intézményeket támogatnak
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Vereség az utolsó percekben

Országos
bajnokságon úsztak
Hódmezővásárhelyen
tartották
meg novemberben az Országos
Nemzetközi Szenior Úszóversenyt, amelyen öt fővel vett részt
a Kiskun Vízi- és Szabadidős SE. A
félegyházi csapat öt aranyérmet,
hat ezüstérmet és kilenc bronz
érmet nyert. Legeredményesebb
versenyzőjük Sebők János négy
aranyérmet, négy ezüstérmet
és három bronzérmet szerzett.
Mellette Simon Géza egy aranyérmet, egy ezüstérmet és négy

bronzérmet hozott haza. Ónodi
László egy ezüstéremmel és egy
bronzérmet gazdagodott, míg
Urbán Tamás egy bronzérmet
nyert, Csenki Klára pedig egy
negyedik hellyel büszkélkedhetett. A magyar versenyzők mellett Romániából, Szerbiából és
Horvátországból érkeztek szenior
úszók. A viadalon egy világcsúcs
is született, ezt a Budapesti Honvéd Szeniorok 4x200 méteres mix
váltóban érték el.

Fordulatos meccset hozott a házigazda Tolna és az Astra-4IG-Kiskunfélegyházi Bulls találkozója a
női futsal NB I. 9. fordulójában.
Mindkét csapat győzelemre tört,
amihez a tolnaiak kerültek előbb
közelebb, de Folk Zsuzsanna góljára
gyorsan válaszolt az astrás Halászi
Kinga. A szünetbeli 1-1-et követően
ismét a hazaiak szereztek vezetést,
de Krascsenics Petra révén újfent
kiegyenlített az Astra, sőt négy
perccel a mérkőzés vége előtt Halászi Kinga második góljával fordított.
A 3-2-es Astra előny végül nem bizonyult elégnek a pontszerzéshez,

a tolnaiak előbb Varga Adél révén
egyenlítettek, majd az utolsó percben Szalkai Kitti találatával ismét
előnybe kerültek és 4-3-ra nyertek.
Az Astra balszerencsés mérkőzésen maradt alul, a vereség ellenére
továbbra is negyedik a tabellán.
Női Futsal NB I. 9. ford., 11. 19.
Brandmission-Artifex Tolna
– Astra-4IG-Kiskunfélegyházi
Bulls 4-3 (1-1)
Gólszerzők: Folk Zsuzsanna 6.
p., Varga Adél 28. p., 38. p., Szalkai Kitti 40. p., ill. Halászi Kinga
8. p. 36. p., Krascsenics Petra 29.
p.

Volt súlya a versenynek

Kalocsa Kupa Úszóverseny
A XXVI. Kalocsa Kupa Úszóversenyen álltak rajtkőre a Jogging
Plus Futóklub Úszó- és Triatlon
szakosztályának sportolói. A
megmérettetésen 13 egyesület 184 tagja indult el, a népes
mezőnyben nagyszerűen helyt
álltak a Joggingos fiatalok. Bács
Ferenc edző elégedetten nyilatkozott a szintfelmérőnek tartott
versenyről, a gyerekek technikai

tudása sokat javult szeptember
óta. A dobogós és pontszerző
helyezések mellett 10 egyéni
csúcs született, amely mintegy
30 százalékos teljesítménynövekedést mutat. Eredményeket
tekintve Endre Barna (2008)
négyszer, míg Kis Roland
(2008) és Tőgyi Viola (2008)
egy-egy alkalommal állhatott fel
a dobogóra.

Hagyományteremtő céllal a Center
Gym Kiskunfélegyháza szervezésében első alkalommal rendeztek
országos fekvenyomó bajnokságot
november 25-én, a Mezőgazdasági
Szakiskola tornatermében. A versenyre mintegy hatvanan neveztek,
amatőrök és profik egyaránt súlyt
ragadtak. Bartalos Tamás versenybíró felügyeletével nemenként
és súlycsoportonként küzdöttek
meg a résztvevők. Díjazták a kate-

góriák legjobbjait, valamint a nemenkénti abszolút bajnokokat, illetve a legjobb félegyházi fekvenyomót.
Az esemény célja a fekvenyomás
(erőemelés, testépítés) népszerűsítése, valamint a sportkapcsolatok,
illetve a sportbarátságok szorosabbá tétele volt. Eredmények: abszolút férfi bajnok: Kővári Mihály 220
kg., abszolút női bajnok: Kosztin
Flóra 105 kg., Félegyháza bajnoka:
Rácz Tibor 200 kg.

Vereség Kiskunhalason
Rangadó várt Kiskunhalason a
P&P Kiskunfélegyházi HTK felnőtt férfi kézilabdacsapatára az
NB II dél-keleti csoportjában. Az
élmezőnyhöz tartozó Kiskunhalas
UKSC otthon akarta tartani a kettő
pontot, míg a KHTK nem szeretett
volna leszakadni az első helyezett
Mezőtúri AFC mögött. Nagy küzdelmet hozott a mérkőzés, fej-fej
mellett haladtak a csapatok, szünetben 12-11-re a halasiak vezettek. A második félidőben fölénybe
kerültek a félegyháziak, megfor-

dítva a találkozót, 2-3 góllal is
megléptek. Ezt követően vitatható
bíró döntésekkel előbb kiegyenlített a Kiskunhalas, majd pedig
a vezetést átvéve 22-20-ra nyert.
Második vereségüket szenvedték el
a félegyháziak, ennek ellenére továbbra is ezüstérmes helyen állnak
a bajnokságban.
NB II férfi felnőtt Dél-kelet 9.
ford., 11. 25.
Kiskunhalas UKSC – P&P
Kiskunfélegyházi HTK 22-20
(12-11)
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TiTkok A LEVÉLTárbÓL
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Az orosz katonai sírokról

Az 1944–1945-ben, a második világháború során elesett és Kiskunfélegyháza belterületén eltemetett
orosz katonák Marx téri tömegsírjáról és vörös csillagos emlékművéről korábban már esett szó. A
város külterületén elhantolt szovjet katonákat azonban egy másik
tömegsírba temettette át 1946-

ban az orosz katonai hatóság. Ez a
tömegsír a „város délkeleti szélén,
a Jókai utca folytatásában lévő
pálmonostori műúttól (ma Csanyi
út) északkeletre elterülő úgy nevezett Lövölde-kertben a város szélétől 0,6 km-re van”.
A korabeli leírás rávilágít arra,
hogy ebben az időben a város ál-

Adventi ruhaosztás

Az Egészséges Félegyházáért Egyesület tart adventi ruhaosztást december
2-án, szombaton 9 és 11 óra között. Helyszín: a gyermekorvosi rendelő váróhelyisége, a Hunyadi utca 6. szám alatt. A ruhák használtak és ingyen elvihetőek. Kérik, hogy szatyrot vigyenek magukkal.

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Kelemen Zalán (anyja neve: Garaczi Veronika), Fisz
Fanni (Fekete Mónika), Bartus Rikárdó (Bartos Ibolya Anett), Farkas Liliána (Mélykúti Kornélia),
Bíró Anna (Szabó Andrea), Tyukász Natasa (Huszka Vivien), Polyák-Kis Balázs (Kis Erika), Ónodi
Panna (Kállai Adél)
Meghaltak: Papp Gáspárné Varga
Erzsébet, Dászkál Miklósné Gáll
Erzsébet, Süveges Sándor, Molnár
György István, Bodok Mihályné
Zsibrita Márta, Tresz Györgyné
Görög Piroska, Nagy Károly, Bodor Istvánné Garas Julianna, Do-

bos András – Kiskunfélegyháza,
Kálmán Gyuláné Fazekas Margit
Piroska – Öcsöd, Száraz Lászlóné
Kovács Margit – Lajosmizse, Bárkai Illés – Kiskunmajsa, Székely
Gyuláné Kanyó Rozália – Bugac,
Nagy Béla – Tiszakécske, Kurucsai
Jánosné Bihal Erzsébet – Pálmonostora, Szőnyiné Gurdics Mária –
Móricgát, Fehér Lászlóné Csordás
Mária, Kmeló Miklósné Kenderes
Terézia, Buzsik Gyuláné Juhász
Mária – Kecskemét
Házasságot kötöttek: Boda Brigitta – Tapodi Richárd, Pozsár
Dóra – Tóth Dávid Gerárd, Szikszai Tünde – Andrási Ferenc, Tóth
Zsuzsanna – Harkai Jenő, Somlyai
Andrea – Bajáki Imre Péter

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

landóan lakott területe még jóval
kisebb volt, mint napjainkban. A
„Lövölde-kert” néven emlegetett
térség, a város pihenőparkja, a
mai Honvéd-pálya környéke az
1940-es években még a város külterületének számított.
Az itteni tömegsírban összesen
hat közös sírhelyet alakítottak ki

egymástól elkülönítve, ebből három 3x8,8 méteres, három pedig
3x11,3 méteres nagyságú, melyeket 40 cm magas, cementsimítású
téglafallal határoltak. Mivel az itt
nyugvó 70 orosz katona neve nem
ismert, így mindegyik sír északnyugati keskenyebb végén egy-egy
műkőből készített csiszolt felületű fejkövet állítottak, ugyanazzal
a cirill betűs felirattal, mely magyarul így hangzik: „Örök hála a
Szövetséges Szovjet Köztársaság
szabadságáért és függetlenségéért elesett szovjet katonáknak”. A
sírkertet a szolnoki orosz katonai
parancsnokság 1947-ben vasbetonoszlopos és csőkorlátos kerítéssel vette körül, melynek délkeleti
oldalába kétszárnyas, ötágú csillaggal díszített vasrácsos kaput
építettek be.
A sírkert ma is létezik, igaz, ma
már a város belterületén található,
hiszen a lakóövezet határa az idők
folyamán idáig terjedt.
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. Benji: vörös keverék kölyök kan
2. Gréti: fiatal vörös keverék
szuka
3. Lidi: fekete keverék kölyök
szuka
4. Sammy: fiatal vörös szálkás
keverék kan
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

1

2

3

4

Hirdetés

„TÉLAPÓ ITT VAN, HÓ A…”!
Használt zsákjában ez van:
DELL Latitude E4300: Intel Core2 Duo P9400, 4 GB mem.,
160 GB HDD, DVD, 13,3”, 1 év gar.:
br.: 39.990 Ft
Új zsákjában ez van:
Lenovo IP100: Intel N3710, 4 GB mem., 500 GB HDD,
webcam, 15,6”-os HD kijelző, 2év gar.:
br. ár: 99.990 Ft

