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óvodája épült meg Félegyházán
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Az átadó ünnepségen megjelenteket kedves műsorral köszöntötték
az új intézmény használói, az óvodások és a Batthyány Lajos Általá-

nos Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei. Az új óvodát
Csányi József polgármester avatta fel, köszöntő beszédet mondott

Rausch Sándor, a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés alelnöke és Balla László alpolgármester, a körzet
önkormányzati képviselője. Az intézményt Rónaszéki Gábor plébános áldotta meg, ezt követően
pedig Csernus Krisztina intézményvezető egy bejárásra invitálta
a leendő ovisokat, szüleiket és az
átadó ünnepségen megjelenteket.

Négy csoportszobában
100 gyerek
Az átadó ünnepségen Csányi József polgármester elmondta: – Az
új létesítmény a belváros legnagyobb, mintegy 1000 négyzetméteres óvodai célra hasznosított
telkén épült fel, és 4 csoportszobában 100 gyermek óvodai elhelyezé-

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

Folytatás a 2. oldalon!

Örömteli, önfeledt ünnepléssel adták át Félegyháza legújabb
büszkeségét, az új, korszerű, tágas és gyönyörű óvodaépületet, a
Móra Ferenc utca 2. szám alatt. A gyerekek és a felnőttek azonnal szívükbe zárták a Boros Pál Ybl-díjas építész által megálmodott épületet.
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sét szolgálja. 2-2 csoportszobához
öltöző és mosdó-WC helyiség tartozik, van szertár, egyéni fejlesztő,
logopédiai foglalkoztató és többcélú, tornaszobaként is használható nagyterem. Az irodák mellett
tea- és melegítőkonyha, a beteg
gyermekek számára elkülönítő
helyiség, a felnőtteknek szociális
helyiség, továbbá akadálymentes
mosdó-WC is rendelkezésre áll.
Az épület működtetését gépészeti
terek, általános raktár és karbantartó helyiség szolgálja.
A tervező megkülönböztetett
figyelmet fordított a gyerekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez szükséges egészséges környezet megteremtésére, ami tükröződik az
épület benapozásában, kedvező
tájolásában, a kiszolgáló helyiségek
praktikus elhelyezésében, a természetes anyagok felhasználásában
és az óvodaépület minden szegletéből áradó gyermekközpontúságban. Csoportszobánként terasz
és játszóudvar várja a kicsiket, a
korosztálynak megfelelő játékokkal
és fejlesztőeszközökkel felszerelve. A kertkapcsolatot óriási, árnyékolható üvegfelületek adják. A
látványában modern és esztétikus
épület műszaki paramétereiben és
szellemiségében is megfelel a legkorszerűbb, XXI. századi gondolkodásmódnak, beleértve a megújuló
energia felhasználását. A kivitelező
jóvoltából az udvari falat díszítő
mesefigurás falfestmény már csak
„hab a tortán”. Az Előszer Kft. vezetésének ugyanis annyira megtetszett a nemrégiben elkészült, régi
városképet idéző falfestmény, hogy
ugyanazt a művészcsapatot felkérte az óvoda díszítésére is.
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Növekvő gyerekszám
Csányi József polgármester szerint egyetlen szóban összefoglalva
kompromisszummentes létesítménnyel lett gazdagabb Félegyháza. Az új óvoda csökkenti az eddigi
intézmények túlzsúfoltságát, segíti
a kisgyermekes szülők munkába
való visszatérésének esélyét, ezáltal növeli a település népességmegtartó képességét.
– Amikor hat évvel ezelőtt polgármesteri programom összeállításához munkatársaimmal kitűztük a legfontosabb célokat, előkelő
helyet szántunk a népességfogyás
megállításának. Azt láttuk ugyanis,
hogy az egykor 36 ezres lélekszámú
büszke kisváros lakosságszáma a
2000-es évek elejére 30 ezer főre
csökkent, ami Félegyháza vezető
térségi szerepét is megtépázta. A
kedvezőtlen folyamat megfordítására egyetlen esélyt láttunk: új
munkahelyeket, a családokat támogató és itt tartó városi szolgáltatásokat, biztonságos, élhető életteret.
A 2014-es választással megtisztelő
felhatalmazást kaptunk az itt élőktől terveink megvalósításához. Képviselő- és munkatársaimmal azóta
is minden egyes döntésünket annak
a felelőssége hatja át, hogy Félegyháza dinamikus fejlődésével más
települések számára is példát mutasson. Törekvéseink az évek során
beérni látszanak: minden tekintetben fejlődő pályára állt Félegyháza,
folyamatosan növekszik a lakosság
és a munkahelyek száma, és ezzel
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együtt gyarapodnak állandó bevételeink is. Ez az új óvoda pedig egy
újabb, nagyon fontos állomás ezen
az úton. Alátámasztja ezt az az
örömteli adat is, hogy a jövő óvodásait jelentő három év alatti gyermekek száma az elmúlt négy évben
mintegy 12 százalékkal nőtt Félegyházán: a 2014-es 767-hez képest idén év elején ez a szám már
851 volt. Ez óriási eredmény, ami
új perspektívákat nyit meg a város
előtt, és egyben azt a boldog terhet
rója ránk, városvezetőkre, hogy hamarosan új bölcsődére is szükség
lesz. Ennek érdekében már meg is
kezdtük a szükséges előkészületeket – jelentette be a polgármester.

Generációkon át
Csányi József kitért arra is, hogy
Félegyházán nem csak új óvodára, városképre, létesítményekre,
de újfajta szemléletre is szükség
volt, s ennek kézzelfogható eredményeire épp oly büszke, mint az
egymást követő beruházásokra.

– Az a pozitív változás, ami
áthatja a közéletet, az egymás
közötti személyes, munkatársi,
üzlettársi viszonyokat, kevésbé
kézzelfogható, mint egy új út, vagy
korszerű épület, mégis mindennek
az alapja. Az, hogy Félegyháza a
korábbinál sokkal pozitívabb hely
lett, olyan energiákat szabadított
fel, aminek mindannyian élvezzük
az előnyeit teltházas programokon,
tartalmas közös ünnepségeken,
szépülő köztereken, a korábban
csorbult egészségügyi szolgáltatások folyamatos fejlődésén… Városvezetőként büszke vagyok arra,
ami az elmúlt négy évben történt
a városban. De talán mind közül
erre a létesítményre vagyok a legbüszkébb. Sok tekintetben szimbolikus számomra. Például abban
is, hogy a városi szinten elindult
összefogás tovább hatva segítőket,
támogatókat állít mellénk régiós
szinten is. Ékes példája ennek,
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ahogy Lezsák Sándor országgyűlési képviselő és
Rideg László, a megyei
közgyűlés elnöke segítette,
felkarolta ezt a projektet,
és féltő figyelemmel kísérték az alakulását, a kivitelezés fázisait is.
A körzet önkormányzati
képviselője, Balla László
így fogalmazott az átadáson: – Egy település életében mindig nagy jelentőségű az a pillanat, amikor
olyat teremtünk, ami több
generáción át érezteti hatását. A következő nemzedékekért érzett felelősség
volt az, ami elindította ezt
a fejlesztőprogramot.
Megvalósulása mérföldkő a város életében, de ami
a legfontosabb, hogy ebben
az új oviban csodaszép
környezetben kezdhették
mindennapjaikat szeptember 3-ától az apróságok.
 Fotó: Fantoly Márton

4

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2018. szeptember 7.

Épül az új egészségügyi központ

Megkezdődött a régi SZTK
épület újjáépítése. Az önkormányzat mintegy egymilliárd
forintot fordít saját forrásból
az új egészségügyi központ
kialakítására.
Az átadást jövő nyárra tervezik. Csányi József polgármester
szerint e régen várt beruházás
pénzügyi alapjait a sportcsarnok
megváltása és az elmúlt évek pályázati sikerei teremtették meg. A
beruházással tovább fejlődik Félegyháza egészségügyi ellátása:
korszerű körülmények között rendelhetnek a háziorvosok, eddig hiányzó szakterületek jelennek meg
a városban, új alapokra kerül a háziorvosi ügyeleti ellátás, és itt kap
helyet a felnőtt lakosság testi-lelki
egészsége felett őrködő egészségfejlesztési iroda is.
Az épületben kulturált rendelőket és várókat alakítanak ki, egy-

aránt ügyelve a betegek és az itt
dolgozók igényeire. A háziorvosok
mellett itt kap helyet a védőnői
szolgálat, a gyermek és felnőtt háziorvosi ügyelet, lesz patika, újraindul a fogászati ügyelet, és teljesen

Tovább szépülnek
temetőink
Megkezdődött az Alsótemető fejlesztésének a második üteme. Elbontották az egykori csőszházból
kialakított, méltatlan ravatalozót,
aminek a helyén kulturált porta
épül. Tavaly a téli, csapadékos
időjárás beköszönte miatt nem
kerülhetett fel az az új ravatalozóra a végső fedő festékréteg,
mert meg kellett várni, hogy az
épület teljes mértékben kiszáradjon. Miután ez megtörtént, a nyár

végén megkezdődött az elmaradt
munkák pótlása, és ezzel egyidőben a teljes Alsótemető körbekerítése, továbbá a régi ravatalozó
helyén egy új portaépület és egy
új kapu megépítése. Közben folyik
a Felsőtemető új ravatalozójának
tervezése is. Az önkormányzat
feltett szándéka, hogy minden
félegyházi kegyeletteljes körülmények között vehessen végső
búcsút szerettétől.

új ellátási formaként megjelenik
a szájsebészeti ellátás is. Szeretnének emellett minél több magán
szakrendelést is ide vonzani annak
érdekében, hogy a lehető legtöbb
szakma képviseltesse magát. A

komfortot légcserélő rendszer és
légkondicionálás, az üzemeltetés
magas színvonalát portaszolgálat,
beteghívó rendszer, őrzött babakocsi tároló és több mint 80 parkoló
segíti majd.
A központban kap helyet egészségfejlesztési iroda is, melynek
létrehozására és fenntartására
mintegy 100 millió forintot nyert
az önkormányzat pályázati forrásból. Ezzel egy olyan átfogó program megvalósítására nyílt lehetőség Félegyházán, amely az itt élők
egészséges életmódra vonatkozó
ismereteinek bővítését, a népbetegségekkel, fő rizikófaktorokkal
kapcsolatos felvilágosítást teszi
lehetővé. Ahogy a polgármester
fogalmazott, ezzel egy olyan új
intézményrendszer alapjait kívánják letenni, amely felnőttkorban
is hathatós támasza lehet az embereknek egy hosszú, egészséges
élethez vezető úton.
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A minőség záloga: önkormányzati
kézben a városi közétkeztetés
Az új tanév első napjától az önkormányzat által üzemeltetett
konyha főztjét fogyasztja szinte
valamennyi félegyházi gyermek
a bölcsődésektől a középiskolásokig. Ezzel régi önkormányzati szándék vált valóra, aminek legfőbb célja – emlékeztet
Csányi József polgármester –,
hogy minőségében, mennyiségében és összetételében a lehető legoptimálisabb étrendet
kapják az intézményekben a
félegyházi gyerekek.
– Míg az önkormányzatok többsége kiszervezi, vállalkozóra bízza a
közétkeztetést, addig a félegyházi
önkormányzat már egy ideje arra
keresi a megoldást, hogy saját
kezébe vegye ezt a kiemelten fontos területet. Ezt most sikerült
megoldani. A nemrégiben teljesen
megújult, korszerű központi konyhában és a Batthyány konyhában
összesen 38 munkatársunk dolgozik, ahol mintegy 3 ezer adag étel
készül el naponta. Ez országosan
is példaértékű, és meggyőződésem, hogy követésre méltó – fogalmazott a polgármester, utalva
arra, hogy az önkormányzatot nem
a nyereség, hanem a félegyházi
gyerekek jólléte motiválja. „Az a
haszon, ami a vállalkozók zsebébe menne, most a minőségi alapanyag beszerzését szolgálja.”
Az étkeztetés szervezése során
odafigyeltek arra is, hogy a lehető legtöbb minőségi helyi termék
kerüljön a közétkeztetésbe, a „félegyházaktól a félegyháziaknak”
gondolat jegyében. A szerződött

partnerek között van többek között
a Félegyházi Kenyér, a Félegyházi Tej, a P&P Pékáru, a Proviant
Hús (Pál Lajos), és a Busa Kft.
Kollégáink sokat dolgoztak azon,
hogy a jogszabályoknak megfelelő, ugyanakkor ízletes, változatos,
mennyiségében is optimális étrendet dolgozzanak ki, jó alapokat
teremtve a félegyházi gyerekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez. Ehhez
kapcsolódóan az eddigiekhez képest egy sokkal szigorúbb minőség
ellenőrzési rendszer lett bevezetve.
Remélem, hogy a végeredmény elnyeri a gyerekek és a szülők tetszését – fogalmazott a polgármester.

Ismét lesz térítésmentes fogászati ügyelet
Október 1-jétől újraindul Kiskunfélegyházán a térítésmentes
fogászati ügyelet. A betegeket az új egészségügyi központ jövő
nyárra tervezett átadásáig a Dankó Pista utca 16. szám alatti
fogorvosi rendelőben fogadja dr. Ónodi Izabella.
A térítésmentes fogászati ügyelet visszaállítása két év kihagyás
után vált lehetővé Kiskunfélegyháza és Gátér települések lakói
számára.
A Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelővel kötött szerződés
értelmében hétköznapokon 18 és

22, hétvégén 6 és 10 óra között
fogeltávolításra, vérzéscsillapításra,
idegentest-eltávolításra,
törött fog lecsiszolására, gyökércsatorna megnyitására, továbbá
az előzőekhez szükséges érzéstelenítésre és fogászati röntgenre
lesz lehetőség.
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Nincs helye autónak a zöldfelületen
Módosította a képviselő-testület a járművek elhelyezésének szabályairól szóló rendeletet. Ennek értelmében
a közterületi zöldfelületen
szabálytalanul, engedély nélkül parkoló üzemképes, vagy
üzemképtelen autót a közterület-felügyelet a jövőben elszállíttathatja, így biztosítva
a terület rendeltetésszerű
használatát.
A városatyák döntése értelmében a jelenlegi nettó 100 ezer
forintról 500 ezerre változott a
parkolók megváltási díja, továbbá két parkoló feletti megváltási igény esetén már minimum
50 százalékot saját telken kell
kialakítani. A változást az indokolta, hogy miután 2015-ben

vállalkozásfejlesztési szándékkal 800 ezerről 100 ezer forintra
csökkentette a díjakat a képvise-

lő-testület, egyes beruházásoknál már meg sem próbálták saját
telkeken elhelyezni a parkolókat,

Elment Mötyő

Kovács Györgyné Vészits Márta,
Móra Ferenc unokája és Vészits
Andrea, az író dédunokája, 2014ben, a Móra család találkozóján
Kiskunfélegyházán, a városi
könyvtárban.

A nyár elején szomorú hír érkezett városunkba. Meghalt Móra Ferenc unokája,
Kovács Györgyné Vészits Márta, Mötyő
(ahogy az író nevezte kisebb unokáját).
Halálával a Móra család utolsó tagja is
távozott az élők sorából, aki még érezhette magán az író, a nagyapa simogató
kezét, a mosolyát, szerető gondoskodását. Mindössze harmadik éves volt Apapa (így nevezték az unokák) halálakor,
de az írásaiból felé áradó melegség,
szeretet végigkísérte életét.
Ezt hozta magával az 1970-80-as években
városunkba (miután hat gyermeküket felnevelték), amikor személyes jelenlétével az
évfordulós Móra-ünnepségeken képviselte a
Móra családot, összekötő kapocs volt az író,
a szülőváros és volt iskolája között. Később
betegsége miatt már személyesen nem tudott
jönni, de levélben, telefonon tartottuk a kapcsolatot. 2008-ban a Móra Ferenc Általános
Iskola (Móra Ferenc volt iskolája) jubileumára
levélben küldte el emlékeit.
Részlet: „Nagyapámnak minden írásában
érezni lehet a gyermekek féltését, az irántuk
megnyilvánuló határtalan szeretetet.
„Szeresd a gyermeket! A lét fénye Ő.
Estellik, hogyha megy, hajnallik, hogyha jő!”
Az unokák ezen a szereteten keresztül látják és emlékeznek Apapára.”
Ezt a szeretetet hozta magával, ahányszor
itt járt a városban.
Nagy ajándék, hogy 2014-ben a Móra család találkozóján, a jubileum alkalmával családja még egyszer elhozta, találkozhattunk
vele. Mondta, hogy búcsúzni jött. Még beszélt
emlékeiről, emlékezett Apapára, a mi Móra

hiszen azok kivitelezése lényegesen többe kerül, mint a megváltási díj.

Ferencünkre, akit az unoka emlékei révén,
szinte magunk között éreztünk.
Móra Ferenc egyik írásából vett részlettel
búcsúzunk Vészits Mártától.
„Összecsikorítom a fogam, és fölkattantom
a villanyt. Nem jó most énnekem sötétben lennem. A világosságra Mötyő is beárad hozzám.
Fölkuporodik az ágyam szélére, de nem szól
semmit, csak a kezemet nézi csodálkozva.
- Mit nézel, Mötyőkém?
- Milyen öjeg kezed jött neköd, apapa.
Az ám, én eddig észre se vettem. Hirtelen
megöregedett kezemmel megsimogatom a
gyerek aranyhaját.
- Síjol, apapa?
- Nem sírok, Mötyőkém.
- Nézöm – hitetlenkedik, és ujjacskáival
megtapogatja a szempilláimat. Aztán a hom-

lokomra teszi a kezét, ahogy az orvosoktól látta. – Fájol, apapa?
- Kicsit, kis Mötyőm.
Leugrik az ágyról, összecsattantja a kis tenyereit, és boldog kacagással mondja:
- Apapa, teneköd nem köjj többet fájni. Egy,
tettő, kijenc, sok ojvosságodat mind kihajigájtam a óba!
- Betlehemi angyalok, nem kérem én számon a gyertyáitokat, csak ezt a kettőt ne
bántsátok!”
(Mötyő)
A betlehemi angyalok 87 évet adtak az egykori kis Mötyőnek, Kovács Györgyné Vészits
Mártának (1931-2018).
Kedves Márta! Emléked szeretettel, kegyelettel őrizzük. Nyugodj békében!

Kapus Béláné
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„Akkor is a mi is iskoláink maradnak”
30 MILLIÓ FORINTOS FELÚJÍTÁS A JÓZSEFBEN

Több mint 60 év után megújultak a mosdók a József Attila Általános Iskolában. A 30 millió
forintos fejlesztést teljes egészében az önkormányzat finanszírozta. Az iskolák fenntartása
és működtetése a KLIK, azaz a
magyar állam feladata, de az
önkormányzat továbbra is sajátjaként kezeli az iskolákat.
– Amikor felhatalmazást kaptunk a félegyháziaktól a város
vezetésére, ígéretet tettem, hogy
a gyerekeink kényelméről és biztonságáról nem mondunk le akkor
sem, ha ennek feltételeit a fenntartó nem tudja megteremteni. Ennek

megfelelően korábban felújítottuk a Platán és a Dózsa iskolák
mosdóját, most pedig a József Attila Általános Iskolában vetettünk
véget a méltatlan körülményeknek,
hiszen akkor is a mi iskoláink maradnak – mondta el Csányi József
polgármester.
Wolnerné Vidéki Szilvia intézményvezetőtől megtudtuk, hogy
az 1954-es építésű iskolaépület
mosdója még az eredeti állapotban volt. A jelenlegi felújítás érintette a teljes lefolyórendszert, és
kulturált, korszerű, minden igényt
kielégítő körülményeket teremtett
a tanulói és tanári mosdókban.

Felületjavítással óvják a Kossuth utcát
Nagyobb útburkolat-javítást végeznek a napokban a Kossuth
Lajos és a Bercsényi utcákban. Az aszfaltburkolat felbontás
nélküli, úgynevezett felületi bevonatos javítása védi annak állagát, és megelőzi a kátyúsodást – tudtuk meg Sipos Róberttől,
a városüzemeltetési osztály munkatársától.
– Tisztában vagyunk vele, hogy a
jelenlegi látvány nem esztétikus,
de a pár hónap múlva kialakuló
végleges, sima felület miatt megéri az átmeneti kellemetlenség.
Félegyháza e két kiemelten forgalmas utcáján csaknem 20 éves
az aszfaltburkolat. A nagy igénybevétel, a napsütés, a téli sózás
következtében meglazult a felület, a bitumenes kötőanyagba
foglalt kavicsszemcsék kiperegtek, a felület porózussá vált. Ez
télen felfagyáshoz, kátyúsodáshoz vezetett. A probléma orvoslása azért is vált halaszthatatlanná, mert így még elodázható
a több mint 100 millió forintos
teljes útépítés – foglalta össze a
szakember.
Megtudtuk, hogy az eljárással
egyrészt az elveszített bitumentartalmat pótolják, másrészt
vízzáró réteggel akadályozzák
meg a nedvesség repedésekbe
történő beszivárgását. A javítást
gondos műszaki előkészítés előzi meg.
– A látható repedéseket sűrített
levegővel kifúvatják, majd magas
rugalmasságú bitumennel kitöltik. A süllyedések kiegyenlítése
felbontás után szintbe igazítással, vagy vékonyaszfaltos kitöl-

téssel történik meg. Ezt követően
a felületet portalanítják, és az
erre szolgáló speciális géppel olvasztott bitument permeteznek a

felületre, amire andezit, vagy bazaltzúzalék kerül. A végleges felület elérésében fontos szerep jut a
forgalom utótömörítő hatásának
– foglalta össze Sipos Róbert.
Ennek a javítási technológiának
az alkalmazása nem új keletű a
városban, csak az elmúlt évtizedekben forrás híján ilyen jelentős
mennyiségben nem került sor

felújításra. Ahol viszont alkalmazták, az így fedett részek lényegesen jobb állapotban vészelték át az utóbbi évtizedet, mint a
kezelés nélkül maradt felületek. A
szakember szerint a javított részek, most is hamar belesimulnak
majd a környezetükbe, a jelentős
süllyedések pedig szinte azonnal
kiegyenlítődnek.
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Emlékezés Vakulya Lászlóné Sárikára…
Nehéz szavakat találni egy
olyan ember, szerető édesanya, nagymama, gondoskodó
családtag, kedves ismerős,
és volt munkatárs végső búcsúja alkalmával, akit városunkban nagyon sokan ismertek, neve szinte eggyé forrt a
Városházával.
Olyan embert búcsúztatunk
most, akit mindenki tisztelt és
becsült, aki hosszú évtizedeken
át meghatározó személyisége volt
a tanácsházának, majd a polgármesteri hivatalnak és generációk
vitték tovább az általa képviselt
értékrendet. Vakulya Lászlóné
Sárika ilyen ember volt.
1934-ben született. Sokgyermekes, kenyerüket kétkezi munkával
kereső családból származott és
ez meghatározta a munkához való
hozzáállását, becsületes értékrendjét, a másik ember tiszteletét,
segítőkészségét.
1961 óta dolgozott a közigazgatásban, a hivatal lelkeként tartották számon, akinek mindig volt
egy-egy jó szava a kollégákhoz és
az ügyfelekhez. Munkája során
olyan értékrendet képviselt, amelyet a mai világban már nem divat
követni, hiszen az állandóság, a
munka iránti alázat, a kollégák és
a vezetők tisztelete, a munkatársak segítése ma már nem biztos,
hogy értékes tulajdonságok, hiszen
nem az egyéni boldogulást szolgálják. Azonban neki nem csak a
saját boldogulása számított. Számára fontosabb volt, hogy jó hangulatban, precíz szakmai munkát
folytatva töltsük együtt életünk jelentős részét második családunkban, az általa annyira szeretett
hivatalban.
1996-tól 8 évig – végleges nyugdíjba vonulásáig – közvetlen munkatársaként dolgoztam vele a Jegyzői Titkárságon és ez a néhány év
életem meghatározó időszaka volt.
Hiszen fiatalon, pályakezdőként az
ember szeretne szárnyalni, úgy érzi
övé a világ és arról mindent tud.
Sárika jó érzékkel, őszinte segítő
szándékkal állt a fiatal, szárnyukat
bontogató, néha kicsit esetlen, ám
tudásukat túlmagasztaló ifjú kollegáihoz, és mint második anyuka,
észrevétlenül terelt minket az átgondolt, precíz, megbízható, hivatásának maximálisan megfelelni
akaró, értékes ember útjára, amiért a mai napig hálás vagyok neki.
És azt hiszem, ezt sokak nevében
mondhatom, hiszen többen nőttünk
fel az Ő szárnyai alatt, nem csak a
hivatal egyszerű dolgozói, de veze-

tői közül is. Szerette a fiatalok néha
lázadó, sokszor bohém világát, jól
érezte magát közöttük, egyenrangú
félként, partnerként tekintett rájuk.
Talán ezért is szerették és tisztelték annyira, hiszen a tiszteletet,
megbecsülést megszerezni lehet,
kiharcolni nem.
Tudása és rendíthetetlen tisztessége révén valóban mély tisztelet és szeretet övezte minden
generáció részéről.
Hányszor hangoztak el a napi
közös kávézások során a „Sárika,
szerinted, Sárika, Te hogy is szoktad csinálni… kezdetű mondatok,
amelyeknél mindig felcsillant a
szeme, és örömmel osztotta meg
véleményét, tapasztalatait a szakmáról, a főzésről, a házi praktikákról, az élet nagy kérdéseiről és
mindezt tette úgy, hogy soha nem
tűnt kioktatásnak, csak a jó szándékot és a segíteni akarást éreztük
szavai mögött. Sárika, nagyon hiányoznak azok a közös kávézások…
Sárika elsősorban „csak” dolgozni akart, pártatlanul, tisztességgel, amit vezetői elfogadtak és
méltányoltak, több mint 40 éves
köztisztviselői pályája során.
Közvetlen kollégáiként részesei
lehettünk azoknak a fájó és felemelő pillanatoknak is, amelyek a
családi életét kísérték.
Családja volt élete legszebb
ajándéka, az irántuk érzett szeretet, a felelősségvállalás, a segíteni
akarás, a gondoskodás töltötte ki

élete minden percét. Különösen
férje halála után volt számára fontos, hogy a hiányzó űrt még inkább
betöltse nem csak a munkába
való elmélyedés, de a szűkebb és
tágabb családjáról való gondoskodás is. Mindig örömmel vette, ha a
rokonok, barátok hozzá fordultak
ügyes-bajos dolgaikkal, precízen
intézte ügyeiket, soha nem vette
ezt tehernek.
Összetartó, szerető családot
tudhatott maga mögött. Mindig
büszkeséggel beszélt fiáról, Laciról és feleségéről, Erikáról, az ő
sikereikről, vagy az unokák Dóra
és Ádám nyújtotta örömökről,
az apró csínytevésekről, a közös
programokról, a közös ünnepekről. Jó volt látni a szeretetet a
szemében és hallani a hangjában,
amikor unokái iskola után fölszaladtak hozzá, gyakran csak azért,
hogy megnézzék a Mamát. Bár
még életében megszületett három
gyönyörű dédunokája, betegsége
sajnos nem tette számára lehetővé, hogy értékelni, érzékelni tudja
az élet eme csodálatos ajándékait.
Sárika nehezen fogadta el a
nyugdíjas élet kényszerű útját,
ezért 1989-es nyugdíjazása után –
a hivatal vezetésével egyetértésben
– még 15 évig látta el munkáját a
Jegyzői Titkárságon. Ha tehetné, a
mai napig aktív része akarna lenni
a város szívének a Városházának,
részt akarna venni annak lüktető
életében, értékes, alkotó munkát

akarna végezni, hiszen ez éltette,
ez adott erőt számára még 70 évesen is, amikor 2004-ben a törvény
szigorú betűi okán végleg nyugdíjba vonult.
Stafétáját azonban mi vettük át,
legyen szó akár a család értékeinek továbbadásáról, akár a tisztességes munkába vetett hit és az
emberi kapcsolatok fontosságáról.
Elveit, tanításait, az ő egy kicsi
darabját hordozzuk magunkban,
gondolatainkban, a szívünkben,
a levelekben leírt sorokban, egyegy tőle ellesett mozdulatban vagy
szófordulatban és hozzá kötődő
sok-sok emlékben.
Sárika szerette az életet, bármit
is mért az rá, pozitív gondolkodásával mindig az elfogadásra, a
tisztességre és a szeretetre, mások megbecsülésére tanított.
Nem hivatalnoknak készült,
pedagógus szeretett volna lenni.
A sors bizonyára nem véletlenül
szánta neki ezt az utat, hiszen
mindannyiunknak szüksége volt
egy ilyen nagyszerű tanítóra.
Az elmúlt években sajnos fájó
volt látni, ahogyan az egykor nagytudású, minden porcikájával és
rezdülésével életigenlő elme lassan elhalványul. És bár családja
azokban az években nagyon nehéz
utat járt meg, nehéz döntéseket
volt kénytelen meghozni az őt sem
kímélő kegyetlen betegség miatt, szeretetük és gondoskodásuk
soha nem fogyatkozott meg. Az itt
maradóknak Albert Schweitzer
gondolataival kívánok sok erőt a
további úton:
„Mindegyikünknek meg kell barátkoznia a halál gondolatával,
ha valóban jóvá akar válni. Nem
szükséges naponta vagy óránként
rágondolnunk. De valahányszor az
élet útján olyan pontra jutunk, ahol
a köröttünk lévő világ elhomályosul, és előttünk a távolban világosan feltárul az út vége, ne hunyjuk
be a szemünket. Álljunk meg egy
pillanatra, nézzünk a távolba, aztán menjünk tovább. Ha ily módon
gondolkodunk a halálról, meg tanuljuk szeretni az életet. Ha megbarátkoztunk a halállal, minden
hetet, minden napot ajándéknak
tekintünk majd. Csak ha képesek
vagyunk – lépésről lépésre – ilyennek elfogadni az életet, akkor válik
számunkra igazán értékessé.”
Sárika, nyugodj békében, soha
nem felejtünk!
A polgármesteri hivatal korábbi
és
jelenlegi
dolgozó
képviseletében:
Vargáné Rácz Judit
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95. születésnap
a szociális otthonban

Nemes Mihály bácsit családtagjai, a Csanyi úti Szociális Otthon
dolgozói, és a városvezetés nevében Balla László alpolgármester köszöntötték 95. születésnapján, szeptember 1-jén. Kiderült,
hogy a szépkorú férfi az otthon legaktívabb lakói közé tartozik
1994 óta. Valamennyi közösségi rendezvény szervezésében
részt vesz, gondozza az intézmény parkjait, és kártyázni is szeret
lakótársaival. Egészsége kissé már gyengülőben van, de a köszöntést jó kedéllyel, szívesen fogadta.
Mihály bácsi 1923. szeptember
1-jén született Kiskunfélegyházán.
Hatan voltak testvérek, de közülük
ma már csak egy él. Ő volt az első
gyermek, Gátér és Pálmonostora
között tanyán éltek, szülei gazdálkodtak, gyalog jártak be az 5
kilométerre lévő iskolába. A nagyszülőkkel nagyon jó kapcsolatban
voltak, rendszeresen látogatták
őket. 12 éves korától otthon dolgozott, mert édesapja 5 évig Szibériában hadifogoly volt.
1944. júniusában behívták ka-

tonának Bácskába, majd miután
1944 decemberében vereséget
szenvedtek Nagyatádon, 15 ezer
társával együtt hadifogságba vitték Dániába. Családja nem tudott
róla sokáig, még azt sem, hogy
életben van-e, de édesanyja mindennap imádkozott érte.
1946. október 13-án jött haza
Magyarországra, ekkor a nagymamájához ment. Nagyon megörült a
családja a hazatérésnek. Nem sokkal ezután találkozott Bittmann
Zsigmond atyával, aki azt mondta

neki: „Istennek még terve van az
életeddel.” Igazából ekkor kezdett
a hit felé fordulni és megértette
ezt az üzenetet. Ezután kezdett
el rendszeresen templomba járni,
amit a mai napig hetente vasárnaponként gyakorol.
A hadifogság utáni egy évben szigorú ellenőrzés alatt élt, még arra
is engedélyt kellett kérnie, hogy
udvarolni járjon Gátérról Félegyházára. 1947-ben nősült meg. Szüleinél laktak feleségével, ott gazdálkodtak, és öt gyermekük született.
Minden gyermeküket taníttatták.
Anna és Mária ápolók lettek, Mihály
villamosmérnök, László építészmérnök, Pál pedig gépészmérnök.
Dolgozott a kiskunhalasi Magasépítő Vállalatnál, Gátéron pedig a
vasútnál pályafenntartó lett. 1959ben családjával együtt Félegyházára költöztek. 1983-ban nyugdíjba

Elismerés orvosainknak
1937-ben Szent-Györgyi Albert nyerte el az élettani-orvosi
Nobel-díjat. Ennek nyolcvanadik
évfordulója alkalmából, 2017ben hozták létre a róla elnevezett
orvosi díjat. Az elismerést szakmai zsűri döntése és a páciensek
beérkezett szavazatai alapján
adományoznak oda azoknak az

orvosoknak, akik mindennapi
munkájukban
elhivatottsággal,
rendkívüli odaadással, tudományos igényességgel és humanitárius szemlélettel segítenek a hozzájuk fordulókon.
Tavaly két elismert félegyházi
szakember, dr. Perlaki Pál és
dr. Reznyák Béla is kapott jelö-

lést az elismerésre, lapunk pedig
mindvégig figyelemmel kísérte
szavazataik állását. Most ismét
lehetőség van arra, hogy a szakmailag, emberileg kiemelkedő
orvosok iránt érzett hálát betegeik az elismerő díjra történő
jelöléssel fejezzék ki. Ezt 2018.
szeptember 16. és 2019. janu-

vonult. Nyugdíjasként a bankfalui
hobbikertben bérelt egy kis földet,
ahol kertészkedett. Amíg felesége egészséges volt, minden télen
gyógyfürdőkben pihentek, de felesége állapota 1982-ben megromlott, ezután öt évig otthon ápolták.
Sokáig az idősek klubjába járt be
ebédelni, kártyázni. Feleségének is
innen vitte haza az ebédet. Felesége 1991-es halála után egyedül élt,
majd 1994-ben az elsők között költözött be a Csanyi úti Szivárvány
Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézmény idősek otthonába.
Élete legboldogabb napja az volt,
amikor hazatért a hadifogságból,
legszomorúbb eseménye pedig
felesége halála. Szerencsére az
otthonban rendszeresen látogatják
lányai, valamint 12 unokája és 9
dédunokája – mondta el a születésnap ünnepeltje a köszöntésen.
ár16. között tehetik meg, majd
a jelölt orvosokra 2019. február
1-jétől március 15-e éjfélig lehet
szavazni.
Érdemes élni a lehetőséggel,
hiszen ezzel a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjjal kifejezhetjük orvosaink iránti megbecsülésünket.
A jelölés módjáról és a szavazás menetéről további információk többek között a www.szentgyorgyialbertorvosidij.hu oldalon
olvashatók.
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Méztermelők, keserű szájízzel
Nem tudnak a méhészek édes szájízzel beszámolni az idei év
eredményeiről. Az időjárási tényezők mellett a méhcsaládok tömeges pusztulását a rövid virágzások miatti kevés mézhozam
csak tovább tetőzte, ami miatt csupán fele termést hozott a
szezon.
A nagy fagyokat követő hirtelen
felmelegedés miatt tavasszal a
méheknek nem volt elég idejük a
szaporodásra, ezért kevesebb dolgozóval tudtak kirepülni az elsőként virágzó repcére. A repce rövid
idő alatt levirágzott, ezért az elvártnál jóval kevesebb, csupán fele
mennyiségű méz lett. A keletkező
hiányt a termelők az akácvirágzással sem tudták behozni – nyilatkozta lapunknak Hevér Csaba
méhész, akit Borsihalomnál lévő
telephelyén kerestünk meg.
A méhész fiával közösen összesen 240 méhcsaládot tart három
különböző helyszínre kihelyezve. A
méz egy részét piacon értékesíti, a
többit felvásárlónak adja le.
– Az akác virágzásakor érkező nagy meleg a több hetes nektárgyűjtési periódust egy hétre csökkentette, kedvezőtlenül
befolyásolva ezzel a keletkező méz
mennyiségét – folytatta a szezon

eseményeit a termelő. – Akik a
későbbi virágzást kihasználva elvitték méheiket Nógrádba, azok is
csak fele mennyiséget pörgettek ki
– tette hozzá.
A méhész arról is beszámolt,
hogy ma már a vaddohányból
keletkező méz sem számottevő,
hiszen egy uniós előírásnak eleget téve a földtulajdonosoknak
virágzás előtt le kell kaszálni ezt
az egyébként ártalmatlan gyomnövényt. Így a vaddohány, ami
egyébként a parlagon lévő földeken megköti a homokot, takarja
a talajt, virágpollenje pedig nem
allergizál, sajnálatos módon kimarad a mézrepertoárból.
A szezon a napraforgó
virág
zással fejeződött be, aminek már
a kezdetén jelentős méhpusztulást tapasztaltak a termelők: a
méhcsaládok egyharmada eltűnt
az első néhány hétben. Egy-egy
család 60 ezer körüli egyedből áll.

Ebből is látszik, hogy milyen nagyszámú rovar elvesztéséről van szó.
Az eltűnés okaira kitérve a méhész elmondta, hogy bár konkrét
vizsgálati eredményről nem tud, a
feltételezések szerint a problémát
a napraforgó vetőmagnál használt
csávázószer okozta, ami a virágban is megjelenő, a méheket veszélyeztető erős idegméreg. Ez a
rovarok tájékozódó képességének
elvesztését okozhatta, aminek következtében a méhek nem találtak
vissza a kaptárakba.

A mérleg szerint a korábbi évekhez képest idén fele annyi mézet
tudtak a termelők előállítani, de a
kiesést más ágazatokhoz hasonlóan a stagnáló felvásárlási árak
nem kompenzálják.
A méheket egész évben gondozni kell, bevállalva a napi több
méhcsípés kellemetlenségét is. A
szezont követően, miután csökken
a nappali órák száma, csökken
a szaporulat is. Ilyenkor – hogy a
fiasítás ne álljon le –, már cukorszörppel etetik a méheket, hogy
a következő szezonra kiheverjék a
családok a veszteségeket.

K. G.
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Az aszályos nyár termése
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A hátunk mögött hagyott idei
forró nyár beírta magát a mezőgazdasági történelembe az
utóbbi tíz év legrosszabb termésével. A száraz tavaszt követő aszályos nyáron 15-20
százalékos volt a terméskiesés a szántóföldi kultúrák esetében, amit a felvásárlási árak
csak minimálisan követnek. A
szárazság miatt a talajművelés is akadályozott, a földeken
dolgozó gépek munkáját mes�sziről porfelhő jelzi.
Az augusztus végén elszórtan jelentkező csapadék már nem tudott
segíteni a még lábon álló kultúráknak, a kukorica és a napraforgó is
felsült, ezért a gyengébb táblákon
már megkezdték az aratásokat –
mondta el lapunknak Seres Tamás gazdálkodó.
A gazdák a szokásosnál két héttel korábban aratnak, a termésátlag a kukoricánál 50-60 mázsa,
napraforgónál 2 tonna hektáronként, ami táblánként eltérő lehet
a talajminőségtől, és a csapadék
előfordulásától függően. A talajművelést a száraz időjárás miatt
halasztják, de a magágy-előkészítést el kell kezdeni a szeptember
végi, október eleji őszi gabonavetés idejére.

Barack nem volt, de alma szépen lesz

Az aszály is hatással volt a termésre, a fiatal egyedeket öntözéssel védték meg, a tartós
meleg miatt pedig a szokásosnál
két-három héttel előbb kezdték
meg az őszi gyümölcsök szüretét
– számolt be Tarjányi Ágoston,
a Mezőgazdasági Szakképző Iskola kertészeti tanára, hozzátéve, hogy mindemellett kielégítő
minőségű és mennyiségű almát
szüretelnek.
Az egész évben szeszélyeskedő
időjárás nem csak megtizedelte a
termést, de megviselte a fákat is.
A szokatlan éjszakai lehűlések,

MTI fotó

Ahogyan az a rügyfakadás
idején érkező fagynál már
megjósolható volt, a gyümölcságazat idén nem dicsekedhet kimagasló terméssel. A
sárga és őszibarack mellett a
virágzásban lévő korai szilvafélék is megsínylették a tavaszi zord időjárást, amelyről a
gyenge termés mellett a szilvaszemek deformált alakja is
árulkodik.

és a néhol 15 fok alá csökkent
hőmérséklet a nagy hőingadozással szintén hatással van a
növényekre.

A szakember kihangsúlyozta, hogy ezért ma már a gazdák
is nagyobb figyelmet fordítanak
arra, hogy a nagy választékból

a terület adottságainak figyelembevételével a legmegfelelőbb
fajtákat válasszák, s így kiegyenlítettebbé válik a terméshozam.
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Jó évjáratú borok születhetnek
A megszokottól eltérően idén különösen hamar el kellett kezdeni a
szőlőszüretet térségünkben, a termés viszont magas cukorfokkal
kecsegtet, talán emlékezetes évjáratú borokat hagyva maga után.
A szőlő jól viselte a meleg nyarat,
mély gyökerei a kora tavaszi esőzésekből be tudtak tárolni az aszályos időszakra, a csapadékmentes
időjárás miatt pedig számottevően
nem kellett a gombás megbetegedésekkel számolni – tudtuk meg
Selb Lászlótól, a Selb Családi
Pince Bt. ügyvezetőjétől.
– Ha visszaemlékszünk a TSZ-es
időkre, szeptember közepén jöttek
az iskolások szüretelni. Ehhez képest most két-három héttel korábban, az elsőként beérett cserszegi
fűszeres szőlővel már augusztus
tizedike körül megkezdődött a szedés – számolt be a szakember.
– Viszonylag jó termésre számítunk, a már leszüretelt fehér szőlők esetén jól látszódó magasabb
átlaggal, ami a szakszerű növényvédelemnek és talajmunkáknak is
köszönhető. A felvásárlási árak
mintegy tíz forinttal maradnak el
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
által kiadott javaslattól, így a tavalyi felvásárlási áron, cserszegi esetén kilogrammonként 85 forintért

tudjuk a szőlőt értékesíteni – tette
hozzá Selb László.

A magas hőmérséklet miatt
egymásba érnek a fajták, ami
megnehezíti a szüretet, és az átvételt a felvásárlóknál. A melegnek köszönhetően viszont idén
nagyon kedvező, 18-19 cukorfok

tartalmú mustot nyernek. Selb
László arról is beszámolt, hogy
a chardonnay esetében kifejezetten erősebb évjárat várható, akár
13 százalékos alkoholtartalmú
borral.
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Kitüntették a városi fejlesztések felelősét

Hartyáni Gyula az önkormányzat vezető tanácsosa 25 esztendeje
gondozza, felügyeli Félegyháza fontos infrastrukturális beruházásait. Az útépítések, a csatornázások és egyéb munkálatok során szinte minden városlakóval kapcsolatba került. Mint elmondta, ez sok örömöt jelentett neki, hiszen legtöbbször sikerült szót
érteni az érintettekkel.
Természetesen sokszor kapott
kritikát is, és megfogalmazódtak
olyan kérések, amelyek teljesítése
lehetetlen volt. De eddig szinte minden problémát sikerült megoldani,
és közösen örülni egy-egy megújult útszakasznak, vagy a kiépült
közműcsatorna-rendszernek. A 60
éves szakember negyedszázados
munkáját az önkormányzat képviselő-testülete „Kiskunfélegyháza
Város Közszolgálatáért” kitüntető
díjjal ismerte el.
A főtanácsos családjával Kecskeméten él, onnan jár naponta
munkába Félegyházára. Kapcsolata a várossal már fiatal korában
kezdődött, hiszen középiskolai
tanulmányait Kiskunfélegyházán,
a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskolában végezte. Ezt követően a Miskolci Műszaki Egyetem dunaújvárosi karán szerzett
gépészmérnöki
képzettséget.

Diplomája megszerzése után nem
sokkal a városházán, a fejlesztésekkel, beruházásokkal foglalkozó
osztályon kapott munkát, és ezt
ma már vezető munkatársként
végzi. Ahogy fogalmazott: "Félegyháza már hosszú évek óta a
második otthonom."
– Melyek voltak az első benyomásai, amikor munkába állt
Félegyházán?
– Azt rögtön tudtam, hogy sok
lesz a feladat. Láttam, hogy sok a
földes, sáros utca. Első tennivalóim között voltak ezek járhatóvá
tétele, valamint a lakossági útépítések megszervezése és a járdaépítés. Később a vízgazdálkodási
ágazat feladatait is el kellett látnom. Ehhez tartozik a vízellátás, a
szennyvíztisztító és a vízműtelep
fejlesztési munkálatainak koordinálása. Ezen kívül foglalkoztam a
parkolók építésével, a szobrok át-

helyezésének megszervezésével.
Mindezeket a munkákat figyelemmel kell kísérnem a tervezéstől a
műszaki előkészítésig, és kivitelezésig. Tehát a döntés megszületésétől, a kivitelezés átadásáig. A partnereinkkel, tervezőkkel
és kivitelezőkkel folyamatosan
egyeztetni kell mindent annak érdekében, hogy a beruházás a város elképzeléseinek, elvárásainak
megfelelően készüljön el.
– Kiterjedt a munkaterülete.
Az elmúlt 25 évben melyek voltak azok a munkák, amelyek a
legnagyobb kihívást jelentették, amelyek megvalósítására
büszke?
– Elsőként a lakossági utak
építését és a szennyvízcsatorna-hálózat
megépítését
kell
említenem. Mindkettő nagyon
sok embert érintett a városban.
Megvalósításuk során az érintettekkel folyamatosan kapcsolatot kellett tartanom, meggyőzni
őket a beruházás fontosságáról,
és kérni őket, hogy türelemmel
viseltessenek az építéssel járó
átmeneti
kellemetlenségekkel
szemben. De szép feladatnak

tartottam a haleszi és a selymesi
ivóvízellátás megoldását is.
– Látható, hogy szereti a
munkáját. Mi ennek a szépsége?
– Az, amikor ezeregy probléma megoldása után megvalósul
valami, és látni lehet, hogy az
adott feltételek között a legjobb
produktumot tudjuk átadni a
közösségnek.
– Mi lesz az elkövetkező időszak legnagyobb kihívása?
– A legkiemelkedőbb a Zöld város program megvalósítása. Ez
a városnak, és személy szerint
nekem is nagyon nagy erőpróbát
jelent. A városközpont felújítása,
a munkálatok előkészítése, összehangolása, a gördülékeny kivitelezés megvalósítása bizony nagy
kihívás.
– A sok munka mellett, ha
akad szabadideje, mivel tölti?
– Szerencsére kertes házban
lakunk, és szeretek kertészkedni.
A növények gondozása, a fűnyírás
megnyugtat. Ha adódik egy kicsit
hosszabb szabadidő, akkor feleségemmel, gyerekeimmel és unokáimmal szeretünk kirándulni a
hegyekbe, elsősorban a Mátrába.
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A közművelődés elkötelezett szolgálója

Seres Antalné, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület alapító
tagjaként több évtizede segíti a közösség életét. Választmányi titkárként is nélkülözhetetlen szervező, adminisztratív tevékenysége
kiváló. Az évek során az egyesület krónikásává is vált, alapos munkájának köszönhető, hogy minden esemény fotókkal illusztrálva
megörökíttetett. A helyi kulturális értékek ápolásáért, a jövő nemzedékéért végzett munkáját a város önkormányzata „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjjal ismerte el.
– Annak idején miért döntött
úgy, hogy tagja lesz az alakuló
egyesületnek?
– Ez úgy kezdődött, hogy a 80-as
évek elején meghívtak a Hazafias
Népfront városi bizottságába, és
akkor Kállainé Vereb Marikával és
Fekete Pállal közösen a közművelődési albizottságban tevékenykedtünk. Akkor pattant ki a szikra, hogy
közművelődési egyesületet kellene
alapítani.
– Akkoriban szűkebbek voltak
az egyesületi lehetőségek. Mire
gondoltak, hogy mit lehetne tenni? Milyen célokat fogalmaztak
meg?
– Akkor már a Hazafias Népfront
is próbálta a közművelődési feladatokat, többek között azzal, hogy támogatta a városi rendezvényeket.
De úgy gondoltuk, hogy aki egy kicsit
is félegyházinak érzi magát, az elkötelezettséget érez arra, hogy tegyen

valamit városáért, a hagyományok
megőrzéséért, neves szülötteink,
Móra és Petőfi kultuszának gondozásáért. Természetesen célunk
volt, hogy valamennyi félegyházi
kötődésű író és alkotóművész munkásságát minél szélesebb körben
megismertessük, és a feltörekvő
generációnak is minél több bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk.
Szerencsére nem csalódtunk, sokan
csatlakoztak hozzánk, és a munka a
mai napig töretlenül folyik.
– Ismerve az egyesület munkáját, úgy gondolom, hogy meg
lehet fogalmazni azt, hogy a város vezetése némi fenntartással
fogadta a közösség létrejöttét,
és – talán ebből adódóan – sokan
óvatosan is közeledtek. Mennyit
változott ez azóta?
– Szerintem sokat. Az alapító tagok még ma is velünk vannak, sok
új tag is segíti a munkánkat, és jó ér-

zés, hogy tevékenységünkről nagyon
sok kedvező visszajelzést kapunk,
hiszen rendezvényeink nem csupán
a tagságnak, hanem a város valamennyi lakójának szólnak.
– Mostanában megfogalmazódott a vezetőségben, hogy merre
tovább?
– Szeretnénk megőrizni azt, hogy
egyesületünk tagjai továbbra is aktívak maradjanak rendezvényeink látogatóiként és közreműködőként is.
Úgy érezzük, hogy az eddigi irányvonal helyes volt, és szeretnénk minél
több félegyházinak igazi kulturális
élményt teremteni.
– Ön nemcsak tagja, de választmányi titkára is az egyesületnek. Azt tapasztaljuk, hogy az
éves beszámolókon a krónikás
szerepét is felvállalta.
– Választmányi titkárként immár
több mint tíz esztendeje kötelességem beszámolni valamennyi év eseményeiről. Ezért készülök én a közgyűlésekre vetített, képes anyaggal.
Ezek a prezentációk összegzik az
egyesület éves munkájának minden
mozzanatát.
– Végezetül arra kérem, mondjon önmagáról, családjáról is néhány szót.
– 1971-ben kezdtem Félegyházán

középiskolai tanulmányaimat a Mezőgazdasági Szakképző Iskolában
szakmunkástanulóként. Amikor ide
jöttem, akkor már édesanyám egyedül nevelt két testvéremmel együtt.
Egy évfolyamtársam beszélt nekem
arról, hogy a nővére itt lett szakmunkás, és 4000 forintot keres egy hónap alatt. Akkor én úgy döntöttem,
ha ezzel a szakmával ennyit lehet
keresni, akkor én ezt választom.
Édesanyám fizetése 1000-1100 forint volt, és bizony a család rászorult
a segítségre.
A szakmunkás végzettséget megszerezve munkába is álltam, de arról
sem mondtam le, hogy továbbtanuljak. Beiratkoztam a kiskunhalasi II.
Rákóczi Ferenc Szakközépiskolába,
ahol érettségiztem és technikusi minősítést is szereztem. Ezt követően
hívtak Félegyházára, a mezőgazdasági iskolába, ahol az állattenyésztést tanuló diákok szakoktatója lettem. Utána Szegeden a tanárképző
főiskolán is diplomát szereztem.
Később, 2002-ben a városi könyvtárban kaptam állásajánlatot, amit
el is fogadtam, innen mentem nyugdíjba. 1976-ban mentem férjhez. Két
felnőtt fiúgyermekem van, és három
unokának is boldog nagymamája
vagyok.
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A boldogságom akkor teljes,
ha félegyházi sportsikerekről hallok
– Én magamban semmit sem
tudtam volna tenni, vagy csak nagyon keveset a város kosárlabda
sportjáért. Kellettek hozzá olyan
sportbarátok, akik nap, mint nap
körülvesznek, hozzák fiatalos ötleteiket és a legjobbakat közösen
megvalósítjuk. Emellett kellenek
olyan emberek is, akik fölkarolják a sportágat, az ötleteinket, és
szponzorálják is azok megvalósítását. Fontos, hogy legyen olyan
városvezetés is, amely teret ad
törekvéseinknek.
Szerencsére
mindez együtt van Félegyházán.
Ezért, illetve kosarasaink lelkes,
sikeres szereplésének köszönhetően vehettem át az önkormányzat
megtisztelő kitüntető díját „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért”.
Ez a kitüntetés minden félegyházi sportbarátot illet – fogalmazta
meg az elismerés átvétele után
Iványi Ferenc, a Félegyházi Térségi Sportiskola Kosárlabda Szakosztályának vezetője, a Kosárlabdázók Klubjának elnöke.
– Pedagógusként kezdte a pályát, majd vállalkozó lett, illetve
a félegyházi sport, elsősorban a
kosárlabda legfőbb támogatója.
Honnan a kötődés a sporthoz,
miért vállalta fel a szponzori,
vezetői szerepet?
– Az első indíttatás a családból
érkezett. A sport szeretetét szüleim gyermekkorom óta belém
nevelték. Úgy nőttem fel, hogy
köztisztelet övezte édesapámat
és édesanyámat fiatalkori sportteljesítményeiknek köszönhetően.
Édesanyám olimpiai kerettagságig tudott jutni kosárlabdában a
Dánffy Antal által 75 éve létrehozott kosárlabda-egyesület alapító
játékosaként. Édesapán utánpótlás labdarúgó válogatott volt, és
szerencséjére Félegyházán még az
Aranycsapat ellen is játszott annak
idején.
Később én is a Kuchinka Vilmos által vezetett úszó szakosztály versenyzője lettem. A gimiben
megtanultam, és szerettem kosarazni. Tulajdonképpen ezek után
nem volt kérdés, hogy testnevelőtanárnak tanuljak. Szakdolgozatomat is kosárlabdás témából írtam.
Tíz év pedagógus munka után
úgy döntöttem, hogy valami mást
kellene csinálni, és vállalkozásba kezdtem. Kisfiam szeretete
azonban vissza hozott a sporthoz.
Elsősorban a kosárlabdához, de

lokálpatriótaként emellett kitekintéssel vagyok más sportágakra is.
A boldogságom akkor teljes, amikor tehetséges félegyházi fiatalokról kapok hírt, és tudok segíteni
olyan szakosztályokon, azok sportolóin is, akik nem a kosárlabdához kötődnek. Egyaránt érdekel a
verseny- és a tömegsport, igazán
sportembernek tartom magam.
– Ismereteim szerint sportembernek tartják a kosarasok
és más sportágak képviselői is.
De milyenek a visszajelzések,
mennyire fontos az ön hozzáállása, támogatása számukra?
– Én megfordítanám a kérdést.
Akkor tudok hatékonyan segíteni,
ha azok a szponzorok, akik a félegyházi sport mellett vannak, elképzeléseim mellé állnak, hiszen
bármely sportegyesület csak akkor
tud működni, ha van mögöttük támogató. A kosárlabdának és a labdarúgásnak az óriási szerencséje,
hogy azon sportágak közé tartoznak, amelyek TAO-támogatással
rendelkezhetnek. Így a helyi vállalkozók könnyebben tudják támogatni munkájukat, amit szerencsére
meg is tesznek.
Akkor nőtt meg a felelősségünk,
amikor ez a lehetőség a kezünkbe
került. Többet lehetett és kellett

tenni annál, amit a versenyeztetés
jelent. Ebből adódóan a kosárlabda szakosztály a városban 5
tantermet újított fel, tett rendbe
mintegy 100 millió forintos ráfordítással. Ezt a város is segítette,
de önerőből nem tudta volna megvalósítani. Ezek a tornatermek
szolgálják az utánpótlás nevelésünket, de az iskolai testnevelésórák megtartásának is méltó
körülményeket teremtenek. Úgy
tűnik, hogy a TAO-támogatásnak
köszönhetően a fejlődésünk felfelé vezető útján nem egyesével,
hanem kettesével tudjuk venni a
lépcsőfokokat. Néhány év alatt 70ről 350-re nőtt az országos kosárlabda bajnokságban versenyzők
száma. Egyesületünkben mindenkit tudunk fogadni, versenyeztetni.
Minden korosztály és csapat mellé
felkészült edzőt tudunk állítani. A
gyermekeket felszereljük, versenyeztetéskor már nem kell igénybe vennünk a szülők segítségét.
Különböző szakemberek segítik
a munkát, köztük olyanok is, akik
a játékosok lelkét gondozzák, de
tudunk uszodát is bérelni, hogy a
sportsérülést szenvedett gyerekek
rehabilitációját elősegítsük. Mindezektől azt reméljük, hogy sporteredményeink is egyre javulnak.

Ennek már vannak jelei. Kosarasaink közül már több korosztályos
válogatott került ki, és a megyei
válogatottba is minden évben 2-3
játékost delegálunk. Vannak olyan
csapataink, amelyek úgy játsszák
le az országos bajnokság régiós
versenyét, hogy 14 mérkőzésből
10 győzelmet aratnak.
– Mi a cél, melyik osztály elérése a bajnokságban?
– Örömmel fogadom a kérdést,
mert elmondhatom, hogy a napokban volt az NB II-es újjáalakult
kosárlabda felnőtt férfi csapatunk
első edzése. 17 fiatal gondolta úgy,
hogy megfelelő alapokkal rendelkezve vállalkoznak a megmérettetésre ebben az osztályban. Erre
hat évet kellett várnunk.
Végezetül el kell mondanom azt
is, hogy nagyon örülünk annak,
hogy hosszú idő után a városnak
sikerült saját tulajdonba venni
a sportcsarnokot. Bízom abban,
hogy ez az intézmény továbbra
is helyszíne, segítője lesz a sportegyesületek
felkészüléseinek,
mérkőzéseinek. Ez az intézmény
adottságai révén valódi sportcentrummá válhat, mindemellett kitűnő közösségi tér is, amely rangos
kulturális rendezvényeknek is otthont adhat.
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Kiküldték
az egyenlegértesítőt
Augusztus 30-ától kezdték kézbesíteni azokat a küldeményeket, amelyek a vállalkozások számára a helyi adókról, a lakosság gépjárművel rendelkező részének pedig a jól ismert
tájékoztatást adják a befizetési határidők közeledtéről. Az idei
év már átmeneti év volt az elektronikus ügyintézés bevezetése
miatt, mivel a gazdálkodó szervezetek egy része már elektronikus úton is megkapta értesítőit – tudtuk meg az önkormányzat adócsoportjától.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az egyenlegértesítők kiküldésével az adóhatóság idén másodszor tájékoztatja az adózókat a
folyószámlájukon könyvelt adatokról, az adóelőírásaikról, eddigi
befizetéseikről, esetlegesen fennálló tartozásaikról, túlfizetéseikről.
Az ügyfeleknek idén szeptember
17-éig, illetve az értesítőben jelzett időpontnak megfelelően van
lehetőségük pótlékmentesen befizetni az adót, díjat, vagy díjjellegű
tételeket. Fizetési kötelezettség
esetén az adózók befizetéseiket
a mellékelt csekken, vagy folyószámlájukról banki átutalással is
teljesíthetik.

Az elektronikus ügyintézésről, a
központi, vagy helyi adókkal, díjjakkal kapcsolatban felmerült egyéb
kérdésekkel vagy a kibocsátott csekkekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető a Kiskunfélegyházi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoportjánál személyesen,
a városháza (6100-Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.) I. emelet
54-56-os irodájában ügyintézési
időben (Hétfő: 8:00-12:00; Kedd:
8:00-12:00, 13:00-16:00; Szerda:
8:00-12:00, 13:00-16:00; Péntek:
8:00-12:00), telefonon a 76/562043; -045; -049; -055-ös számokon,
vagy az ado@kiskunfelegyhaza.hu
elektronikus levélcímen.

Zenés estek
a könyvtárban

Javaslat megyei
kitüntetésekre
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat képviselő-testülete az augusztus 30-i ülésén döntött arról, hogy a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés által adományozható kitüntető díjakra az
alábbi személyeket és céget terjeszti fel:
Bács-Kiskun Megye Gazdaságáért Díj – Berkemann Hungary Bt.,
Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért Díj – Dr. Zagyi Károly
háziorvos, Bács-Kiskun Megye
Közigazgatásáért Díj – Dr. Nánási Éva, a Kiskunfélegyházi Járási
Hivatal osztályvezetője, Bács-Kiskun Megye Kultúrájáért Díj – Kátai
Tibor, a Padkaporos Táncegyüttes

művészeti vezetője, Bács-Kiskun
Megye Ifjúságának Neveléséért Díj
– Csernus Krisztina óvodavezető,
Bács-Kiskun Megye Lakosságának
Védelméért Díj – Zsákovits Márta
nyomozó, r. alezredes, Bács-Kiskun Megye Közösségfejlesztéséért
Díj – Lantos Szabolcs karbantartó, faszobrász, civil önkéntes
segítő.

Augusztus 23-án a The Fusion Art, egy héttel később pedig a Credo együttes volt a vendége a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár által megrendezett hattyúkerti zenés estnek. Előbb
a dzsessz szerelmeseinek, majd a világkereszténység énekkincse iránt érdeklődőknek kínált igazi nyári zenei csemegét
a rendezvény.
Varga Katica, a Magyar Örökség Díjas együttes énekesét Ivaskovics József alapító kísérte gitáron a 14 zsoltár és dicséret előadásában, amelyek a reformáció 500. évfordulója alkalmából megjelent
”Mely igen jó az Úr Istent dicsérni” című hanglemezen szerepelnek.
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Becsengettek!
Megélénkült az élet Félegyházán az iskolák körül
szeptember 3-án, reggel. A város általános iskoláiban mintegy 3000 diák kezdte meg tanulmányait
a 2018-19-es tanévben. Közülük több mint háromszázan elsősként ültek az iskolapadba, és kezdték
meg az ismerkedését az iskolával, az iskolás lét kötöttségeivel, követelményeivel.
Középiskoláinkban is körülbelül
3000 tanuló kezdte meg a felkészülését az életre, a továbbtanulásra.
Az iskolák megfelelő körülmények
között, felkészülten fogadták a növendékeket. Az iskolakezdés első
hetében a polgárőrök és a rendőrség közösen ügyelt az általános iskolák környezetében a biztonságos
közlekedésre.
A tanítási év hossza nem változik. Szeptember 3-án, hétfőn
kezdődött, az utolsó tanítási nap
2019. június 14-én, pénteken lesz.
A nappali oktatás munkarendje
szerint működő szakgimnáziumban százhetvenkilenc, gimnáziumban, szakközépiskolában és

s z a k i s ko l á b a n
száznyolcvan nap
a tanítási napok
száma a következő
tanévben. A tanítási év első féléve
2019. január 25-éig
tart.
Az őszi szünet
október 29-31 között, a téli december 27-e és 2019.
január 2-a között lesz.
A „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2019. február 25-e és
március 1-je között lesz az iskolákban, a fenntarthatósági témahét március 18-a és március 22-e

között, a digitális témahét április
8-a és április 12-e között.
A tavaszi szünet április 18-ától
április 23-áig tart, míg az írásbeli
idegen nyelvi méréseket május 22én rendezik. Az országos mérések

Kistudósok a Móra gimiben
Még el sem kezdődött a tanítás, de a Móra Ferenc Gimnázium
Természettudományos Laboratóriuma máris megtelt gyerekzsivajjal. Immár hagyományosan, az augusztus 20-át követő
héten tartották az alsó tagozatos természetismeretet szerető,
érdeklődő gyerekek számára a Kistudós tábort. Szervezői Molnár Katalin és Rácz Nóra, a labor munkatársai voltak.
Bár az idén az ünnep miatt csak
4 napos volt a tábor, így is nagyon sok érdekes programon
vehettek részt a gyerekek. Ellátogatott a táborba Holló-Szabó

Ferenc matematikus, a Magyar
Matematikai Múzeum vezetője,
aki rengeteg érdekes feladványnyal, problémával szórakoztatta a
táborozókat. Minden alkalommal

nagy sikert arat a Lego-robotok
építése és programozása. Az idén
a legügyesebbek megpróbálkoztak egy labirintusból is „kivezetni" a robotokat. A foglalkozásokat
gimnázium pedagógusa, Kámán
Tamás vezette.
A gyerekek ellátogattak a szegedi Móra Ferenc Múzeum interaktív Dínó-kiállítására, és
sok-sok kísérletet is végeztek.
Megvizsgálták többek között a

május 29-én lesznek. Az írásbeli
érettségi vizsgák május 3-24, az
emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák június 5-13 között lesznek, a
középszintű szóbeli érettségi vizsgákat június 17-28 között tartják.

levegő fizikai, kémiai tulajdonságait, ismerkedtek a légüres térrel és a légnyomás-változással,
készítettek papírkígyót és szívószál-dudát, a tábor zárásaként
pedig vetélkedőn mérhették öszsze a tudásukat és a családi délutánon rokonaiknak, barátaiknak
is bemutathatták frissen szerzett
tudományukat.
Szeptember utolsó péntekén
a Kutatók Éjszakája országos
programjának keretében a Móra
Ferenc Gimnázium Természettudományos Laboratóriumának
szervezésében látványos kísérletekkel, érdekes előadásokkal,
mobiltelefonos kvízfeladványokkal, Lego-robotokkal várják a
családokat.

ŐSZKÖSZÖNTŐ AKCIÓ

Csepel kerékpárok már 42.900 Ft-tól,
egyes modellek ajándék kiegészítőkkel.
Kibővült árukészlettel várjuk
Vásárlóinkat!
Ha kerékpár akkor Nor-Bike
Kiskunfélegyháza, Halasi út 2.
Telefon: +36 70/209-5747
www.nor-bike.hu
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A libafesztivál ad otthont a néptánctalálkozónak

Az autentikus népzene és néptánc
komoly hagyományokon nyugszik
Félegyházán. Talán ennek is köszönhető, hogy ezek a programok
mindig megmozgatják a családokat. Kovács-Csonka Szilvia,
a Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója és a Félegyházi
Táncszínház Kulturális Egyesület
elnöke elmondta, hogy az idei Kiskunfélegyházi Libafesztiválon, az
ötödik Kunsági Néptánctalálkozóra mintegy 300 néptáncost várnak
szeptember 8-án, szombaton.
2014-ben indult a Kunsági Néptánctalálkozó hagyománya, ami a
vártnál is jobban sikerült. Ezen felbuzdulva határozták el a folytatást,
s lett a találkozó a Félegyházi Libafesztivál egyik fő programeleme.
A következő években a megvalósításhoz számos pályázatot nyújtott
be mind az intézmény, mind pedig
a Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület.

Patyi Zoltán felvétele

Az idei év több szempontból
is jelentős a Kiskunfélegyházi
Libafesztivál életében. Nemcsak, hogy idén ünnepli a fesztivál a 20-ik születésnapját,
hanem a Kunsági Néptánctalálkozó is szülinapot ünnepel.

Az idén két szervezet is támogatást nyújt a találkozó megszervezéséhez, ami lehetővé teszi, hogy
több száz néptáncos felvonuljon
és a városháza előtti nagyszínpadon bemutatkozzon. A Nemzeti
Kulturális Alap és a Hungarikum
Bizottság HUNG-2018 pályázat
támogatásával az ide érkező tánccsoportok ellátását, utaztatását és
elszállásolását tudják finanszírozni a szervezők.
Mint minden évben, most is érkezik néptánccsoport a határon
túlról a találkozóra, így idén a

Vajdaságból, Törökkanizsáról a Tiszafa Néptáncegyüttes, de vendége lesz a rendezvénynek a Petőfiszállási Néptáncegyüttes, az Alföld
Néptáncegyüttes (Csongrád), a Lakiteleki Ifjúsági Néptáncegyüttes,
a Kunság Néptáncegyüttes (Kecskemét), a Fonó Néptáncegyüttes
(Üllés), a Pötörke Néptáncegyüttes
(Tata), a Csűrcsavaró Néptáncegyüttes (Kunszállás), a Forgatós
Táncegyüttes (Makó) és a Délikert Táncegyüttes (Szeged). Házigazda a félegyházi Padkaporos
Táncegyüttes.

A tánccsoportok felvonulása 13
órakor kezdődik, mely a vasútállomástól indul és a városháza
előtti nagyszínpadnál ér véget,
majd 13.30-kor kezdetét veszi a
néptáncegyüttesek bemutatkozó
műsora.
Az este folyamán, 20 órától a
Móra Ferenc Művelődési Központban az érdeklődőknek és a résztvevő táncegyütteseknek táncház
lesz, ahol többek között a hazai
és külhoni néptáncegyüttesek egymás koreográfiáját is megtanulhatják. A délutáni bemutatón és
az esti táncházon Samu Zoltán és
Zenekara, valamint a Ménkű Banda fogja húzni a talpalávalót.
Az V. Kunsági Néptánctalálkozó
támogatói:

KÖRKÉRDÉS: Fontos-e, hogy félegyházi terméket fogyasszon?
Többségében keresik és tudatosan vásárolják a félegyházi termékeket az itt élők. Tapasztalataik szerint könnyű megtalálni a
helyi készítésű termékeket, amiket egyúttal megbízhatóbbnak
is tartanak társaiknál.
Hallottam, hogy nagyon finom a
helyi fagyi, ezt még ugyan nem
próbáltam, de sort kerítek rá. Az
élvezeti cikkek közül a kézműves
söröket emelném ki, az áfonyás és
a meggyes sör is nagyon jó ízű.

Kovács-Fekete Lilla (30): –
Célirányosan keresem a félegyházi termékeket, szerencsére
könnyedén fellelhetők. A helyi
pékáruk mellett a tejtermékek
is finomak, a kislányom nagyon
szereti a félegyházi túrórúdit. Az
itteni multik is el vannak látva
félegyházi termékekkel, gondolok
itt a mustárra, vagy éppen az étolajra, mindegyik jó minőségű.

Karsai Demjén (42): – Keresem és fogyasztom is a félegyházi
termékeket. Tősgyökeres helyi lakosként ragaszkodom a Félegyházi Pékség, valamint a félegyházi

tejipar termékeihez. Kedvencem
a félegyházi kakaó, vélemény szerint ilyen finom nincs másik az
országban. Mellettük ugyanúgy
fontos a helyi étolaj, vagy éppen
a torma. Tudatos vásárlónak tartom magam, mindenben elsőbbséget élvez a hazai. Remélem,
hogy a libafesztiválon is találok
helyi különlegességeket.
Soós Sándor (58): – Több helyen is lehet venni félegyházi terméket, amellett hogy helyi, finom
is, gondolok itt például a tejfölre,
vagy a kenyérre. Vásároltam már
a helyi tanműhely húsboltjában

is, ahol mindig friss termék van.
A helyi borokat is többen dicsérik,
nagy fogyasztó ugyan nem vagyok, de ajándékba szoktam adni.
A libafesztiválon remélem, találok
félegyházi mézet az árusítóknál.

Seres Dezsőné (62): – Nagyon
szeretem a félegyházi tormát és
a mustárt, tudom, hol lehet megtalálni. Érdemes a helyi termékeknél maradni, gondolok itt az
ásványvízre, vagy akár az itteni
hústermékekre. Próbálok körültekintően vásárolni, néha kicsit többet adok értük, de olyan termékeket veszek, amiknek ismerem az
eredetét. Szeretem még a félegyházi pöttyös tejfölt, a túrórúdit, a
tehéntúrót és a joghurtot is.

Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ

Helyszín: Városháza - díszterem (Kossuth u. 1.)

Libatenyésztők szakmai konferenciája

• 10.00

SZEPTEMBER 7. (péntek)

Helyszín: Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Szent János tér 9.)

• 10.00-16.00

• 16.30

Koós Réka, Molnár Gyula, Németh Sándor és a Dixie
Kings of Hungary
Helyszín: kisszínpad

• 15.30

• 11.30

SZABÓ BALÁZS BANDÁJA

Sztárvendég főzőcsapat: R. Kárpáti Péter és színészcsapata

„KI MIT TUD” sütni-főzni a libából főzőverseny

• 8.00

SZEPTEMBER 8. (szombat)

Helyszín: nagyszínpad

Keleti András, Szűcs Krisztián és Tania Saedi

Közreműködő fellépők: Behumi Dóri, Rutkai Bori,

BUDAPEST BÁR koncert

• 21.00

Vendég: Danics Dóra énekesnő
Helyszín: kisszínpad

CIMBALIBAND Recycle

• 13.30

Libabusz indul a Korona utcából (az OTP sarkától)
Jászszentlászlóra, egy libafarmra

• 14.00

V. Kunsági Néptánc Találkozó, a résztvevő táncegyüttesek bemutatkozó műsora
Helyszín: nagyszínpad

MárkusZínház: Az égig érő fa című előadása
Helyszín: Templom tér (Szent István-templom)

• 15.00

Helyszín: Kazinczy utca

www.moramuvhaz.hu • Tel.: +36 76 466-843;
E-mail: moramuvhaz@moramuvhaz.hu
facebook.com/moramuvhaz
GPS koordináták:
46.712892 • 19.849069

Móra Ferenc Művelődési Központ, Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

hagyományőrző kézműves játszóház a Waldorf óvodával és iskolával • Paprika Jancsi Csúzlizdája • Tintaló Cirkusz • Néder
Norbi fakörhintája • Felhővadászat gyerekeknek • Europe Direct
Információs Központ Bács-Kiskun Megye • libasimogató (Kazinczy u.) • paszulykerengő játékok • 871. sz. Szent Imre Cserkészcsapat bemutatkozója • Kézműves sörök • Magyar Faműves
Hagyományőrző Egyesület faműves játszóháza
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Helyszín: Templom tér (Szent István-templom)

Barboncás Bábszínház: Tiszavirág című előadása

• 10.00

Helyszín: nagyszínpad

• 15.00
A „Virágos Félegyházáért” 2018. évi versenyének
Főzőshow
Bede Róberttel és Szőke Andrással
díjátadása

• 9.15

és a KHTK sakkszakosztályának szervezésében
Helyszín: Művelődési Központ (Petőfi tér 1.)

• 13.30

• kitelepült vendéglátóhelyek: libás étkek, kemencés
„KI MIT TUD” sütni-főzni a libából -főzőverseny bemutatók
lángos, kürtőskalács, házirétes • Polyák Borászat - Szent Vince
eredményhirdetése
Pincészet • Selb Családi Pincészet • szabadtéri alkotó műhely a
Helyszín: Kazinczy utca
Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészeti Egyesület tagjaival •

pavilonjában • Mesterek utcája: kirakodó vásár és kézműves

A Libafesztivál állandó programjai, melyek a színpadon zajló
műsoroktól függetlenül folyamatosan látogathatók:

Helyszín: nagyszínpad

QUIMBY koncert

• 21.00

V. Kunsági Néptánc Találkozó résztvevőinek ünnepi helyi ízek bemutatója és vására • Kádár Ferkó fotószínháza:
vásári élményfotózás • baromfitermék vásár az Integrál Zrt.
felvonulása a vasútállomástól a nagyszínpadig

• 13.00

A Kiskunfélegyházi Népdalkör műsora
Helyszín: Kazinczy utca

• 12.30

Lúdas Matyi futama futóverseny eredményhirdetés
Helyszín: nagyszínpad

• 12.30

Zsűrizés kezdete -A közönség kíséretében megkezdő- Helyszín: kisszínpad
• 18.30
• 20.00
dik a főzőverseny étkeinek kóstolása, zsűrizése
Langaléta Garabonciások gólyalábas produkciója Helyszín: Kazinczy utca és Korona utca
Táncház - Házigazda: Kátai Tibor, a Padkaporos TáncHelyszín: Petőfi tér
együttes művészeti vezetője
• 12.00
„Jó ebédhez szól a nóta” - Lakatos Dóra zenés műsora Helyszín: Művelődési Központ
• 19.00
Muzsikál: Ménkű Banda és Samu Zoltán és zenekara
koncert Helyszín: Kazinczy utca

Helyszín: nagyszínpad

Bab Társulat: „Matyi a ludas” című óriásbábos előadás
Egészségügyi szűrés és tanácsadás a Kiskunfélegyhá- Helyszín: Petőfi tér
zi Védőnői Szolgálat és az Egészséges Félegyházáért • 17.00
Egyesület közreműködésével
Városbejáró „Forradalmi séta” a Petőfi emlékévhez
Helyszín: Művelődési Központ (Petőfi tér 1.)
kapcsolódóan. A programot a Kiskun Múzeum igazga• 11.00
tója, Mészáros Márta vezeti.
• 17.00
Gyülekező: 16.45-17.00 között a Városháza árkádja alatt
A Lúdas Matyi című színjátszóverseny győzte- Testvérvárosi megállapodás ünnepélyes aláírása
• 18.00
sének előadása, valamint a Lúdas Matyi rajzpályázat Jászfényszaru városával
Helyszín: nagyszínpad
Horgászni Tilos
eredményhirdetése
• 11.30
A Tintaló Társulás utcaszínházi előadása
Helyszín: nagyszínpad
Kalimpa Színház: Gesztenyefa palota című élőzenés Helyszín: Petőfi tér
• 17.30
bábelőadása
PALYA BEA: ALTATOK
• 19.00
Helyszín: kisszínpad
Családi koncert

Köszöntőt mond Lezsák Sándor, országgyűlési képviselő, Csányi József, Kiskunfélegyháza város polgármestere,
dr. Horváth Sándor, az Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója és Darabos Andrea, a fesztivál elindítója, a Móra
Ferenc Művelődési Központ egykori igazgatója
Helyszín: nagyszínpad

• 10.00-16.00

Fesztiválmegnyitó

• 16.45

Helyszín: Kossuth utca

• 10.00

Lúdas Matyi futama - futóverseny gyerekeknek és felnőt- In the mood – Hangulatban - Glenn Miller emlékkonteknek a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub szervezésében cert. Közreműködnek: Lázár István, Fehér Adrienn,

Helyszín: Móra Ferenc Művelődési Központ (Petőfi tér 1.)

Ács Imre, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Szé- Helyszín: Kazinczy utca
chenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szak• 9.00
középiskola és Szakiskola tanára, mesterpedagógusa
VIII. Lúdas Matyi sakkverseny a Pince 72’ Sakk Klub
gasztronómia történeti előadása

• 17.00

A Népfőiskola Alapítvány és az Integrál Zrt. által
meghirdetett Lúdas Matyi című színjátszó verseny
Helyszín: Művelődési Központ (Petőfi tér 1.)

• 10.00

SZEPTEMBER 6. (csütörtök)

programjaira

Libafesztivál

XX. Kiskunfélegyházi

között megrendezésre kerülő

2018. szeptember 7-8

szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

Az Integrál Zrt. Kiskunfélegyháza és a
Móra Ferenc Művelődési Központ

• 16.00

Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület 35.
jubileumi vándorkiállítás megnyitója

2018. szeptember 7.
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Szüreti felvonulás Kiskunfélegyházán

Szeptember 22-én, szombaton 10 órától tartja meg hagyományos nagyszabású szüreti felvonulását a Haleszi Gazdakör és
a Nagyszőlő-úti Gazdakör Kiskunfélegyházán. A rendezvényen
közreműködnek a Nagyszőlő-úti óvodások, népviseletbe öltözött
csőszpárok, csikósok, parádés fogatok.
8.30 – Gyülekező a Nagyszőlő-úti
Óvoda előtt, majd 9 órakor a
Haleszi Gazdakörnél (volt iskola)
10.30 – A két gazdakör közös felvonulása Kiskunfélegyházán
11.00 – Érkezés a Majsai út felől
a Kossuth utcára, borszentelés a
Szent István Templom előtt

11.30 – Fogadás a kiskunfélegyházi polgármesteri hivatal előtt,
fogatok, csikósok bemutatása
13.00 – Visszaindulás az E5-ös
út – Bercsényi utca – Izsáki út –
Majsai úton
19.00 – Szüreti bál a Gazdakörnél
Vacsora: birka- és marhapörkölt.

Főzők a Hegedűs testvérek
Belépő vacsorával: 3500 forint,
ültetési rend szerint
Zenél a Rácz-Kovács duó. Jegyek

Csikós Tamásnál, a Beálló büfében
kaphatók.
A bálba tilos szeszesitalt bevinni!
Hirdetés

SZŐNYEG MOSODA

Már 1995 óta

ŐSZI AKCIÓ!
Mindenféle szőnyeg tisztítása
háztól-házig szállítással.
Padlószőnyegek bútorkárpit
tisztítása a helyszínen.

Tel.: 53/352-143, 20/590-3629
www.pallagiteam.hu
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A Petőfi Emlékév alkalmából
a lánglelkű költő versei közül
válogatunk.
Kép: Bodor Miklós.

Minek nevezzelek?
Szeptember 7-8., péntek-szombat
XX. KISKUNFÉLEGYHÁZI LIBAFESZTIVÁL
Kossuth Lajos utca, egész napos programok
Szeptember 8., szombat
Színe-java klub. Téma: Az ősz színei
Vezeti: Tarjányi Xénia művésztanár
Városi könyvtár, 9-től 11 óráig
Szeptember 11., kedd
Hogyan öregedjünk egészségben? Előadó:
Prof. dr. Dinya Zoltán, az MTA doktora.
Városi könyvtár, 17 óra
Szeptember 15., szombat
II. Parkerdei Piknik, a kiskunfélegyházi civil
szervezetek nyárbúcsúztató összejövetele
Parkerdő, 12 óra
Szeptember 18., kedd
Betűbölcsi – A városi könyvtár baba-mama
klubja
Városi könyvtár, 10 óra
Szeptember 18., kedd
Könyvek klubja olvasókör. Téma: Részlet Nagy
Lajos: Kiskunhalom c. regényéből.
Vezeti: dr. Szabó Imre filozófus.
Városi könyvtár, 16.45

KÖNYVTÁRSAROK
Híres libák
A régi mondás szerint „aki Márton napján libát
eszik, egész évben nem éhezik”. A félegyháziak
igazán szerencsések, hiszen nem csak november 11-én, hanem szeptember 7-én és 8-án, a
XX. Kiskunfélegyházi Libafesztiválon is megkóstolhatják a változatosan elkészített, finomabbnál finomabb szárnyas ételeket.
A liba a szakácsművészet mellett néhány
hazai és külföldi írót, költőt is megihletett.

Szeptember 18., kedd
Quiznight – Kocsmakvíz
Játékos műveltségi vetélkedő csapatoknak
Művelődési központ díszterme, 18 óra
Szeptember 20., csütörtök
A Hattyúkerti zenés esték sorozatban
Tárogató, a léleksimogató címmel dr. Tóth
Ákos tárogatós önálló műsora.
Városi könyvtár, 18 óra
Szeptember 21., péntek
Autómentes nap
Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok
parkolója
9-től 16 óráig
Film Klub – Bennett Miller:
Pénzcsináló című film vetítése
Művelődési központ aulája, 19 óra
Szeptember 22., szombat
Szüreti felvonulás
Kossuth Lajos u., 11 óra
Rocktár 10. születésnapi buli: Black Szakadt,
Stonedirt, Baron Mantis, Idegen, Xtigmatic
Rocktár, 22 óra

Lúdas Matyi története vándormese, több nép
irodalmában is megtalálható majdnem azonos
tartalommal. Először Asszíriában jegyezték
le mintegy 3000 éve, onnan került Európába.
Hazánkban 1817-ben Fazekas Mihály írt elbeszélő költeményt az egyszerű pásztorfiúról, aki
háromszor is túljár a gonosz földesúr, Döbrögi
eszén.
1906-ban a svéd kormány pályázatot hirdetett olyan ifjúsági regény megírására, amelyből
a gyerekek szórakozva ismerkedhetnek meg
környezetükkel, az állat- és növényvilág szépségeivel. Selma Lagerlöf tollat ragadott, és
megszületett Nils Holgersson figurája, aki
gonoszsága miatt törpévé zsugorodik, és ettől

Minek nevezzelek,
Ha a merengés alkonyában
Szép szemeidnek esti-csillagát
Bámulva nézik szemeim,
Mikéntha most látnák először...
E csillagot,
Amelynek mindenik sugára
A szerelemnek egy patakja,
Mely lelkem tengerébe foly –
Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha rám röpíted
Tekinteted,
Ezt a szelíd galambot,
Amelynek minden tolla
A békeség egy olajága,
S amelynek érintése oly jó!
Mert lágyabb a selyemnél
S a bölcső vánkosánál –
Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha megzendűlnek hangjaid,
E hangok, melyeket ha hallanának,
A száraz téli fák,
Zöld lombokat bocsátanának
Azt gondolván,
Hogy itt már a tavasz,
Az ő régen várt megváltójok,
Mert énekel a csalogány –
Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha ajkaimhoz ér
Ajkadnak lángoló rubintköve,
S a csók tüzében összeolvad lelkünk,
Mint hajnaltól a nappal és az éj,
S eltűn előlem a világ,
Eltűn előlem az idő,
S minden rejtélyes üdvességeit
Árasztja rám az örökkévalóság –
Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek?
Boldogságomnak édesanyja,
Egy égberontott képzelet
Tündérleánya,
Legvakmerőbb reményimet
Megszégyenítő ragyogó valóság,
Lelkemnek egyedűli
De egy világnál többet érő kincse,
Édes szép ifju hitvesem,
Minek nevezzelek?
(Pest, 1848. január.)

kezdve megérti az
állatok nyelvét is. A
vadlibákhoz csatlakozott közönséges
házilúd,
Márton
hátán repüli körbe
Svédországot.
A Móra Könyvkiadó először 1962-ben adta
ki Varga Katalin Gőgös Gúnár Gedeon című
könyvét, amely azzal a pedagógiai céllal született, hogy az írónő megkönnyítse gyermeke
olvasástanulását. A rövid, rímes versekkel,
vicces mesékkel nagyszerűen begyakorolható a
magánhangzók és mássalhangzók olvasása, a
kisbetűk és nagybetűk megkülönböztetése.
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Elismerte a város Kádár Kitti teljesítményét
Rekordot felállítva, 2018-ban
immár harmadik alkalommal
nyerte meg a Kaposváron megrendezett Deseda Ultramaraton futóversenyt Kádár Kitti
(31), félegyházi ultrafutó. Kitti
a 252 kilométeres távot a női
mezőnyben egyedüliként szintidőn belül, 35 óra 42 perc alatt
teljesítette. A korábbi 24 órás
magyar bajnokot, a háromszoros deseda női győztest és
többszörös UltraBalaton induló
válogatott sportolót az idei, illetve az elmúlt évek eredményeiért köszöntötte a félegyházi városvezetés. A díjat Balla
László alpolgármester adta át.
A mindig mosolygós és jókedvű
Kádár Kitti hivatásának tekinti a
futást, amiből manapság is erőt
merít. Az elmúlt időszak eredményei mögött hosszú út és jó pár
ezer kilométer áll. Kitti a kezdetekről is szívesen beszél, egy szerelmi csalódást követően a futásban talált megnyugvást, a kisebb
távokat előbb félmaratonok, majd
maratonok követték. Először az
Eger-Miskolc futóversenyen indult

el hosszabb távon (78 km), ezt
követte az UltraBalaton, ami első
nekifutásra nem sikerült. Az első
sikertelen UltraBalatont követően
második lett egy bajai versenyen
(65 km), majd megnyert egy 12
Hirdetés

órás futást. Az első 100 kilométeres versenytávot 2013-ban teljesítette, ami további lendületet adott.
Ekkor már letette a voksát az ultrafutás mellett, az egyéni célokat
egyre magasabb szintre emelve.
Edzője nincs, így nem érez kényszert, a futásban örömét leli.
2014-ben első alkalommal teljesítette szintidőn belül az Ultra
Balatont, azóta folyamatosan javított időeredményén. 2016-ban
már hat és fél órával gyorsabban
futotta le, mint először. Elmondása szerint önmagáért fut, mindezt
kemény munkával, reggeli és délutáni edzésekkel teszi. 2016-ban
már 6666 kilométert teljesített,
köztük a Kaposváron megrendezett Deseda Ultramaraton futóversenyt, amit első alkalommal
meg is nyert. Az elismerés sem
maradt el, az Atlétikai Szövetség
Ultrafutó Bizottságának „Év Felfedezettje” díját is bezsebelte. A
kaposvári versenynél a címvédés
is összejött 2017-ben, idén pedig
a nehézségek ellenére harmadszor is győzött a 252 kilométeres
távon, amivel a vándorkupát is
megszerezte.
– Egész évben egészségügyi
problémákkal küzdöttem, de meg
szerettem volna védeni címemet.
Édesanyám masszőr, a felkészülésben sokat segített. Az edzéseket tavasszal kezdtem el komolyabban és folyamatosan növeltem
a lefutott kilométerek számát. A
kaposvári Deseda Ultramaraton
körpályán folyik, 36 órán belül
kell teljesíteni a 252 kilométeres
távot. A dombos terepviszonyok

mellett a 34-35 fokos hőséggel, illetve a magas páratartalommal is
meg kellett birkózni. A verseny nehézségét jól mutatja, hogy rajtam
kívül csak egy férfi versenyző ért
be szintidőn belül, a többiek nem
jutottak el a teljes táv befejezéséig
– tette hozzá a sportoló.
Kitti elmondta, mindezt saját
erőből, néhány támogató segítségével valósította meg. Akadt, akitől ruházatot és sportcipőt kapott,
míg más ivóvízzel és utazási költséggel támogatta. Célja, a deseda
ultramaraton triplázást követően
a Spartathlon-on való elindulás. A
246 kilométeres ultramaratoni futóversenyt Görögországban, Athén
és Spárta között rendezik meg. Ha
a formája engedi és a sérülések
nem hátráltatják, akkor 2019-ben
az UltraBalaton mellett a görögországi versenyen is rajthoz áll.
Hirdetés

Idényzáró 6 órás verseny

(szabadon választott horgásznem)
Időpont:

szeptember 29., szombat
Gyülekező: 6 óra.
Verseny: 8 órától

Információ: 06/30-517-90-53
Cím: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő
szakasz mellett!
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Döntetlen a rangadón Kiskunfélegyházáról
a Budapest Honvédig
Nagy utat tett meg a kiskunfélegyházi születésű Szabó Bence,
aki 12 éves kora ellenére immár a Budapest Honvéd korosztályos
utánpótláscsapatában rúgja a bőrt. Bence tehetségére korán felfigyeltek, 5 évesen kezdett el focizni a Kiskunfélegyházi HTK egyesületében. Az elmúlt években több nagy múltú akadémia megkereste, idén nyáron végül a Budapest Honvéd ajánlatát fogadta el.

A félegyházi Honvéd Sporttelep hátsó pályáján rendezték meg a
megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság városi rangadóját, a Kiskunfélegyházi HTK II. – Kiskunfélegyházi Vasutas SK találkozót. A
KHTK II. győzelemmel, míg a Vasutas vereséggel hangolt a derbire.
A fordulatos mérkőzésen előbb büntetőt hibázott a KHTK II., majd a
Vasutas került előnybe. Végül a 92. percben pontot mentett a KHTK
II. A játék képe alapján mindkét csapat rászolgált az egy pontra.
Bács-Kiskun Megyei II. Észak 4.
ford., 09. 01.
Kiskunfélegyházi HTK II. –
Kiskunfélegyházi Vasutas SK
1-1 (0-1)
Gólszerzők: Némedi Norbert
92. p., ill. Makai Zoltán 35. p.

Pontvesztés kétgólos előnyről
A még nyeretlen Bácsalmási
PVSE otthonába látogatott a
Kiskunfélegyházi HTK labdarúgócsapata a megyei I. osztályú
bajnokság 4. fordulójában. A

mérkőzést jól kezdte a félegyházi együttes, az első félidő végén
már 2-0-ra vezetett. A Bácsalmás azonban nem adta fel, a 66.
percben előbb szépített, majd a
78. minutumban az egyenlítő találatot is elérte.
Bács-Kiskun Megyei I. 4.
ford., 09. 02.
Bácsalmási PVSE – Kiskunfélegyházi HTK 2-2 (0-2)
Gólszerzők: Sőreg Dávid 66. p.,
Ivkovic 78. p., ill. Tóth István 7.
p., Valkai Tamás 43. p.

Jubileumi futóverseny
Huszonötödik alkalommal rendezte
meg a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub a Kiskun Rollsped Kupa utcai
futóversenyt szeptember elsején,
Kiskunfélegyházán a Fürdőszálló, a
Hősök parkja, illetve a Kossuth utca
kijelölt részén. Kedvezett az időjárás a megmérettetésnek, mintegy
200 versenyző ragadott futócipőt
kortól és nemtől függetlenül. Az
eseményt Balla László, Kiskunfé-

legyháza alpolgármestere nyitotta
meg, az érmeket Szamosi Endre
önkormányzati képviselő, illetve a
főtámogató képviselője adta át. A
verseny célja a futás népszerűsítése volt. A legkisebbek 200 méteres
távot, a nagyobbak 600, illetve 1000
métert teljesítettek. Népszerűnek
számított a váltóverseny, illetve a
főverseny, amelyen 6000, illetve
10000 métert futottak a résztvevők.

Szabó Bence 2006. augusztus
11-én született, 2011-ben pedig
már a KHTK csapatát erősítette.
Az eltelt idő alatt, rengeteg tornán, meccsen lépett pályára. Az
elmúlt 5 évben a kecskeméti Hírös-ÉP csapatába is besegített. A
legkedvesebb, legjobb eredményei
az Adidas 4 Sport Cup-on két egymást követő évben elért tornagyőzelem, illetve legutóbb a korosztályos gólkirályi cím megszerzése
Szlovákiában, valamint ugyanott
a Cordial Cup-on megszerzett
harmadik hely.
Bence tehetségére nagyobb
egyesületek is felfigyeltek, két évvel ezelőtt megkereste az Újpest
FC, majd pedig a Budapest Honvéd
FC. Ekkor még a rendszeres bejárást szülei nem támogatták. 2017ben egy edzőmeccset követően
kereste meg a szülőket a Puskás
Akadémia, de 11 évesen még nem
engedték Bencét a saját útjára. Az
MTK és a Kecskeméti Akadémia is
focizni hívta, miután benne volt az
U12-es megyeválogatottban. 2018
nyarán végül újra felkereste a Budapest Honvéd, nyitott volt a lehetőségre és különböző szempontok
alapján hozta meg a döntést, hogy
a Honvédnál folytatja. Az akadémiai képzésen felvette a mindennapok ritmusát.
Itthon a csapatban focizó gyerekek ismerik egymást, akadnak osz-

tálytársak, barátok. Ott a gyerekek, az ország különböző részeiből
jönnek, jobban kell alkalmazkodni.
Az első pár edzésen érezhető volt,
hogy más ütemet diktálnak. Bence elsősorban a középpályán érzi
otthon magát, bal szélről indulva
erősségének számít gyorsasága, amit egyrészt az atlétikának
köszönhet. Édesanyja, Szabóné
Kovács Ildikó hozzátette, az új
környezet kihívás lesz fiának, de
büszke rá, hiszen bátorság kellett
hozzá, hogy ezt felvállalja. Új klubjától eddig pozitív visszajelzéseket
kaptak. Bence megszokta a környezetét, elég jól beilleszkedett,
csapattársai gyorsan befogadták.

Világbajnokságon
ragadtak íjat
Gyulán rendezték meg a Történelmi Íjász Világbajnokságot és
a Távcéllövő Világbajnokságot
augusztus 13-a és 19-e között.
A világ minden tájáról mintegy
háromszáz íjász sereglett össze.
A KHTK – Fénypárducok Íjász
Szakosztály tagjai két világbajnoki arany és három világbajnoki
ezüstérmet szereztek. A Félegyházi Turul Koppány Íjászai HSE
tagjai ugyancsak értékes helye-

zéseket értek el. A Fénypárducok
legjobb eredményei: Dürgőné
Kovács Piroska felnőtt nő vadászíj – 2. hely, Mozsár Máté kadett
fiú vadászíj – 2. hely, Dürgőné
Kovács Piroska felnőtt nő vadászíj – 1. hely, Mozsár Máté kadett
fiú vadászíj – 1. hely, Farmosi
Zoltán – 2. hely. A Koppányok
legjobb eredményei: Kis Mónika
10., Tamáskovics Gyula VB 12.,
Dinnyés Gyula VB 16.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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A Fürdőszállóról
A mai összkomfortos lakások, több fürdőszobás családi házak kora előtt – egyéb
lehetőségek hiányában – a
tisztálkodást sokan a városi
közfürdőben végezték.
Az első fürdők a gőzmalmok
mellett alakultak ki, hasznosítva
az ottani gőzt és meleg vizet. Egy,
az 1890-es években megjelent hirdetés alapján ismerhetjük ennek
a fürdőnek a működési rendjét: a
márvány-, érc- és fakádakat hétfői, szerdai és pénteki napokon a
hölgyvendégek vehették igénybe,
a többi napokon a férfiak használhatták. Valós társadalmi igényt
elégített ki és nagy előrelépést
jelentett a város közegészségügyi
életében, mikor a közgyűlés 1925ben döntött egy új fürdő építéséről.
A fürdő szükségességét senki nem

vonta kétségbe, de a megoldási
módozat kapcsán két vélemény feszült egymásnak.
Az olcsóbb verziót támogatók
szerint elegendő lett volna az artézi kút közvetlen szomszédságában
lévő, vízvezetékkel és víztoronnyal
is rendelkező, korábbi kenyérgyár
épületét átalakítani gőz-, illetve
kádfürdő céljára. A másik tábor
egy új, nagyszabású, önálló épületben gondolkodott, amelyet úgy
kívántak gazdaságossá tenni, hogy
a fürdő mellett éttermet és szállodát is akartak üzemeltetni. A grandiózus tervet azonban csak külföldi kölcsön felvételével lehetett
finanszírozni.
Végül a második változat nyert,
1926 és 1928 között felépült a Fürdőszálló impozáns, erkélyes, ívelt
épülete Hegedűs Ármin és Böhm

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. Mandula: 8 hónapos, fekete
keverék kan
2. Marci: 2,5 éves, szürke-fehér,
ivartalanított keverék kan
3. Mellényke: 4,5 éves, fekete,
ivartalanított keverék kan, fehér
mellénykével
4. Szikra: féléves, barna, keverék
szuka kölyök
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák után
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/331-1634 és
a 70/43-43-002 telefonszámokon,
vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet.

Örökbefogadási idő: Minden nap
(hétfő–vasárnap) 13:00-15:00-ig
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Henrik műépítészek tervei alapján.
1928 nyarán nyílt meg először az
éttermi, kávéházi és szállodai rész,
majd hamarosan a fürdő szolgáltatásait is igénybe lehetett venni.
Az 1950-es években még eredeti
feladatát ellátva működött az intézmény, de a karbantartás hiánya, a
50 éves osztálytalálkozóját tartotta
az egykori Petőfi
Sándor Gimnázium
1968-ban érettségizett 4.a osztálya
szeptember elsején, a Desperado
Étteremben. A jó
hangulatú
találkozón szinte valamennyi diáktárs
megjelent, még az osztályfőnökök, Szolnoki Jenő és Retkes
Luca is jelen voltak. Hosszan tartó beszélgetések, közös fotózások, meghitt ebéd, jubileumi torta

Anyakönyvi hírek
3

4

Hirdetés

NOTEBOOKOK EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA IS!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
HP ProBook 6560b: Intel Core-i5 2520, 8 GB mem., 256 GB SSD,
webcam, 15,6” kijelző, 1 év gar.
Br. ár: 89.990 Ft
Lenovo L420: Intel Core-i3 2330, 4 GB mem., 320 GB HDD, DVD,
14” kijelző, 1 év gar.
Br. ár: 57.990 Ft

Új notebook:
Dell Inspiron 3567: Core-i3 6006U, 4 GB mem., 1 TB HDD, webcam,
Win10, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.
Br. ár: 146.000 Ft
HP 250 G6: Intel N3060 1,6 GHz, 4 GB mem., 500 GB HDD, webcam,
15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.
Br. ár: 96.490 Ft
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berendezések elavulása miatt hamarosan pusztulásnak indult. Az
1970-es években átalakították, a
Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet vette kezelésbe, irodákat
alakítottak ki az épületben, illetve
az Arany Páva étterem működött
ott.
Ónodi Márta

Fél évszázad
élményei
jellemezte a találkozót, amelynek
résztvevői abban bíznak, hogy öt
év múlva újabb élményekkel gazdagodva, erőben, egészségben ismét találkozhatnak.

ÚJSZÜLÖTTEK: Rácz Milán Kevin
(anyja neve: Tímár Anita Beatrix), Pöszmet Adél (Tánczos-Szabó Marianna)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Bagi
Csilla Klára – Kincs Krisztián, Polgár Andrea – Mizere Gergely László,
Horváth Mária – Pap János, Kovács
Nikolett – Magyari Krisztián Sándor,
Kocsis Katalin – Köte Sándor, Bagi Ida
– Szentkirályi Szilárd, Megyesi Kitti –
Bense Imre, Csöme Anikó – Stemler
Balázs Ákos, Makra Mónika Zsuzsanna
– Görög Imre Zoltán, Bányai Claudia –
Timafalvi Ákos, Csányi Emese Eszter
– Varga Zsolt, Varga Rozália – Barna

János, Rádi Nikolett – Gál Dezső, Szalai
Beáta – Kürtösi József, Rádi Orsolya –
Bányai Norbert, Gubcsi Hajnalka – Balogh András
MEGHALTAK: Lajos István Ferencné Nagy-Pál Erzsébet, Kócsó Sándor,
Dobi István, Ézsiás József Mihály,
Gondi Imre, Tajti Péterné Karsai Irén,
Szabó Józsefné Makra Piroska, Tisóczki Péterné Virág Julianna – Kiskunfélegyháza, Kovács István, Csillag
István Péterné Blaskovich Mária, Nagy
Julianna – Kecskemét, Cecon Jánosné
Bíró Erzsébet – Nagykőrös, Kerekes
Sándorné Pálinkás Ilona Mária – Tiszakécske, Balogh Imréné Illyés Sára
– Kunszentmiklós, Szabó Jánosné Kis
Piroska – Kiskunmajsa

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó:
Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 10.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak:
Gubu Zoltán (sport, reklám),
Kiss Gabriella (újságíró),
Hájas Sándor (újságíró),
Fantoly Márton (fotó),
László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt. – Győr

