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A pénteki megnyitón dr. Horváth
Sándor, az Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója köszöntötte a meg-

jelenteket. Csányi József polgármester beszédében kiemelte az
Integrál Zrt. és a helyi agrárvál-

lalkozók szerepét a város fejlődésében. Az eseményt megtisztelte
jelenlétével Simicskó István kormánybiztos, aki elismerését fejezte
ki a térség gazdáinak, az ágazatban
dolgozó munkatársaknak kitartó, és
nemzetgazdaságilag is fontos munkájáért. Lezsák Sándor országgyűlési képviselő a megnyitón adta át a

Lúdas Matyi színjátszóverseny, valamint rajzpályázat résztvevőinek,
illetve legjobbjainak az okleveleket,
értékes ajándékokat. A rendezvény
megálmodója, Darabos Andrea, a
művelődési ház egykori igazgatója a
kezdetek felidézése után kívánt jó
szórakozást mindenkinek a gazdag
programhoz.

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

Folytatás a 4. oldalon!

A Félegyháza és térsége egyik legfontosabb haszonállatának, a
libának, tenyésztőiknek és feldolgozóiknak tiszteletére rendezték meg idén immár 20. alkalommal a Kiskunfélegyházi Libafesztivált, a város egyik legnépszerűbb és leglátogatottabb rendezvényét szeptember 7-én és 8-án.
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Új iskola épül városunkban
Mintegy 700 millió forintos intézményi beruházás vette kezdetét Kiskunfélegyházán szeptember 5-én. A Jókai utca 3. szám
alatti építési területen ünnepélyes keretek között helyezték el a
Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának
fenntartásában működő kiskunfélegyházi Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium új 8 tantermes iskolaépületének alapkövét. Az eseményen
Mindák József intézményvezető és Dávid Bernadett általános főnöknő mondott köszöntőt, majd Csányi József polgármesterrel
közösen elhelyezték az alapkőbe azt a kapszulát, amely az intézmény dolgozóinak, tanárainak és tanulóinak névsorát, valamint
a város címerét rejti magában.
– Ünnep ez a mai, hiszen talán
csak merész álmainkban jöhetett
elő, hogy a gyermekeink egyszer
tágasabb udvarban, modern, új
iskolaépületben tölthetik jellemüket és tudásukat fejlesztő mindennapjaikat. Ma mégis itt állhatunk,
a Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium, Kollégium Móra
Ferenc Általános Iskolája új épületének alapkőletételén. Nehéz szavakba önteni ennek az örömnek
a hatását, szerepét, jelentőségét,
hiszen napjainkban – amikor értékválságokat tapasztalhatunk – a
lelkünk mélyén mégis biztos ponthoz kötődünk. Ahogy a Zsoltárok
könyvében is olvashatjuk: „Ha az
Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradnak. Hogyha az Úr nem

őrzi a várost, az őr hiába őrködik
fölötte.” Isten szolgálatában állva
nagyon jó és bölcs gazdaként nyújtott segítő kezet, amikor felmerült
annak az igénye és szükségessége,
hogy iskolánk épületkomplexumát
bővítsük. Hálásak vagyunk ezért,
hiszen tudjuk, hogy tanulóink, alsós évfolyamaink számára egy kis
sziget lesz ez, ahol egészségesen,
biztonságosan tudnak majd fejlődni, ahol mosolyuk, derűjük, vidámságuk hivatásunkat fogja továbbra
is erősíteni – fogalmazta meg üdvözlő beszédében Mindák József
intézményvezető.
Dávid Bernadett általános főnöknő így összegezte gondolatait a
kezdődő beruházásról: – Az ünnep
és öröm napja a mai nap, mind a
Miasszonyunkról Nevezett Kalo-

csai Iskolanővérek Társulata, mind
a kiskunfélegyháziak életében. Minek örülünk igazából, mit ünneplünk ma? Egy betontömeg mélybe
helyezését? Nem! Ünneplésünk
oka az elmúlt években jól végzett
munka megbecsülése, a tanítás
magas színvonalának elismerése,
a keresztény értékek mellett való
elköteleződés.
Az imént felsorolt, felelősségteljes munka, és a katolikus iskola kisugárzása tette híressé és vonzóvá
nemcsak a kiskunfélegyházi emberek, hanem a környék lakói számá-

Drognak, alkoholnak, balhénak
nincs helye Félegyháza utcáin!
Eddig nem tapasztalt jelenség ütötte fel a fejét Félegyházán:
köztereinken egyre gyakrabban találkozunk alkoholtól, vagy
kábítószertől bódult személyekkel. Ez rossz irány, ami ellen fel
kell lépni még mielőtt elharapózna! Ezért városvezetőként partnerségre hívok mindenkit, akinek fontos életterünk közbiztonsága, szűk pátriánk megszokott, szerethető légköre!
Mi, félegyháziak többször bizonyítottuk már, hogy képesek vagyunk
összefogni, és közös erővel megoldani a felmerülő problémákat.
Sohasem várunk a „sült galambra”, nem hagyatkozunk a kívülről
érkező segítségre, hanem cselekszünk. Az önkormányzati erőforrásokkal az állami működtetést
igyekszünk hatékonyabbá tenni,
a helyi igények figyelembevételével jobb szolgáltatásokat nyújtani.
Most is hajlandók vagyunk minden rendelkezésünkre álló eszközt
az ügy szolgálatába állítani, de a
megoldáshoz ennél is több kell: a

rendőrség, a polgárőrség, a cégvezetők, a városlakók közös akarata!
Vessünk véget együtt a nemkívánt
folyamatnak!
Ami engem illet, a következő
testületi ülésen kezdeményezni
fogom, hogy október 1-jétől két
új éjszakai közterület-felügyelőt
állítsunk munkába, akik folyamatosan a város közterein lesznek
szolgálatban. Emellett tovább dolgozunk a rendőrséggel és minden
együttműködésre kész szervezettel Félegyháza közbiztonságának
javításán. Ezt az elképzelést megosztottam a félegyházi rendőrka-

pitánnyal, aki felajánlotta, hogy
munkatársaink mellé két rendőrjárőrt biztosít. Így október 1-jétől
két
rendőr-közterület-felügyelő
páros is őrködik Félegyháza közterületeinek biztonsága felett.
Sokan vagyunk, akik családunkkal azért élünk éppen Félegyházán,
mert fontos számunkra a kisváros
óvó légköre. Plázák és forgalmi dugók helyett azt akarjuk megadni a
gyermekeinknek, amiben nekünk is
részünk lehetett: az önfeledt kerékpározás, a gondtalan bandázások
élményét a parkokban, az ismert
szórakozóhelyek és a névről ismert
üzemeltetők óvó tekintetének garanciáját, az egymásért érzett felelősség, az összezáró és védelmező
közösség biztonságát.
A gazdaság jól halad. Ez nagy
öröm, mert városunk látványosan
fejlődik, a félegyházi vállalkozások

ra is a Constantinumot, olyannyira,
hogy növelni kell a férőhelyek számát. Ezért van ma alapkőletétel. A
mai alapkőletétel bátorságra vall,
az iskola történetének folytatását
jelenti, mert mi, a Kalocsai Iskolanővérek, reményteljesen nézünk a
jövőbe. Bízunk abban, hogy a nálunk
végzett diákjainkból nőnek fel a keresztény édesanyák és édesapák,
s ezzel megvalósítjuk az alapítóink
szándékát is – zárta gondolatait
Dávid Bernadett főnöknő.
A beruházás kivitelezője az
ELŐ-SZER Kft.
egyre eredményesebbek. A
növekvő munkaerőigényt
azonban sokszor vendégmunkásokkal kénytelenek
megoldani. A távolról,
gyakran más országból,
idegen kultúrából érkező munkavállalók egy része törvénytisztelő, az általunk is fontosnak
tartott normák szerint él. Vannak
azonban, akiknek a viselkedése,
deviáns magatartása komoly feszültséget okoz. Mindannyian felelősek vagyunk a közösségért, ahol
élünk, döntéseinkért, és azok következményeiért, munkáltatóként
munkatársaink magatartásáért,
akár a szabadidejükben is. Arra
kérem a cégvezetőket, hogy gondoljanak erre, amikor dolgozóikat
kiválasztják!
Tisztában vagyok azzal, hogy
nem tudjuk teljes mértékben kirekeszteni városunkból a drog
és alkohol negatív jelenségeit, de
amellett kitartok, hogy ezeknek
nincs helyük a félegyházi utcákon
és köztereken!
Csányi József
polgármester
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A Bankfalu főutcája is megújult
Szeptember 17-én ünnepélyes keretek között adták át
a forgalomnak a Bankfalu közelmúltban megújult útjait,
a Kiskun utca befejező, és
az Arató utca Szélmalom és
Templomhalom utcák közötti
szakaszát.
A dinamikusan fejlődő bankfalui városrész fő közlekedési útvonala teljes hosszában, 6 méter
szélességben újult meg. Az aszfaltburkolat mellett a vízelvezető
árkokat is megépítették, a szegélyt
pedig dolomit kővel töltötték fel a
közlekedők biztonsága érdekében.
Az Arató utca is végig járhatóvá
vált, az ott élők megelégedettségére. Mindkét beruházásnál ügyeltek
arra is, hogy az aszfaltozás előtt az
út alatt lévő közművek is rendben
legyenek – mondta el az átadáskor
Csányi József polgármester.
Idén a város egymilliárd forintot
költött beruházásra, ebből mintegy
400 milliót útépítésre. A most átadott útszakaszok kivitelezési költsége több mint 90 millió forint volt.
– A város közútjaink felújítása
hangsúlyosan szerepelt a 2015ben meghirdetett Félegyháza újjáépül programban. Ennek a vállalásnak szeretnénk is megfelelni
úgy, hogy nemcsak a városköz-

ponti utakat gondozzuk, hanem
valamennyi városrész közlekedési
útvonalait, és természetesen a külterületekre is figyelmet fordítunk.
2017-ben a Dessewffy, idén a Nefelejcs utca újult meg teljes hos�szában, illetve most a Kiskun utca

2016-ban megkezdett munkálatai
is befejeződtek. A Csólyosi út aszfaltozása is elérte az elkerülő utat,
segítve ezzel sok külterületen élő
ember mindennapját.
Természetesen azzal is tisztában vagyunk, hogy még számos

feladat van. Vannak még a városban aszfaltozatlan utcák, köztük
olyanok is, ahol már az útalap elkészült. Ezeket is igyekszünk minél
előbb szilárd burkolattal ellátni –
tette hozzá Csányi József.

s. r.

Félegyházán is támogatást
ígérnek az álhírek –
Ne dőljön be!
Ismét ártalmas álhírek terjednek az interneten. Van, ami
egyszeri, évente igényelhető, 65 ezer forintos támogatást
ígér, a másik lakásfelújításra kérhető, jelentős vissza nem
térítendő összeget helyez kilátásba, a helyi önkormányzatoknál történő igénylést követően. Dr. Faragó Zsolt jegyző
megerősítette: a hírek teljesen alaptalanok. A megtévesztett
ügyfelek nagy számban érdeklődnek személyesen és telefonon a városházán, de csalódniuk kell.
Az interneten, a közösségi
portálokon rengeteg téves információ terjed, amit egyesek
tájékozatlanságból, mások a
megtévesztés szándékával osztanak meg másokkal. Nem lehet
elégszer felhívni a figyelmet a
világháló felelős használatára!
A támogatások közzétételének
meg vannak a hivatalos fórumai,
többek között a kormányzati
és önkormányzati portálok, de
igyekszünk a Félegyházi Közlöny

hasábjain is tájékoztatni ezekről
a lakosságot. Ne dőljenek be az
álhíreknek! Az információt mindig ellenőrizzék! Tájékozódjanak
a rendszeresen álhíreket közlő
oldalakról!
Dr. Faragó Zsolttól megtudtuk azt is, hogy jelenleg egyetlen központi támogatási forma
igényelhető az önkormányzatnál, a fűtés támogatásban
korábban nem részesültek
számára.

Négy nyelven a városházáról
A kiskunfélegyházi városházát bemutató, hiánypótló kiadvány jelent meg a közelmúltban. Az igényes szórólaphoz négy nyelven:
magyarul, angolul, németül és olaszul lehet hozzájutni a városháza épületében található Tourinform Irodában.
A Rosta Ferenc alpolgármester bábáskodása mellett elkészült leporello grafikája Nagy Ferenc munkája,
a fotókat Görög Anita és Seres

Attila készítette. Bárki ingyenesen
hozzájuthat, így a városba érkező
vendégek is magukkal vihetik az itt
töltött idő kellemes emlékeként.
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Folytatás az 1. oldalról!

Mesterségek
dicsérete
A Duna-Tisza közi Népművészeti
Egyesület jubileumi vándorkiállítása
nyílt meg szeptember 7-én, a Móra
Ferenc Művelődési Központban,
ahol a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő egyesület népművészeinek, mestereinek kiemelkedő alkotásait mutatták be. A tárlat teljes
keresztmetszetet nyújt a szervezet
alkotó tevékenységéről, húszféle
mesterség művelői mutatkoztak be
változatos, szép alkotásaikkal. A
népművészeti kiállítást Szabó Károlyné Kovács Klára, a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület
elnöke ajánlotta a megjelenteknek.
A megnyitót Tarjányiné Manninger Lencsi népdalcsokorral tette
színessé. A tárlat október 2-áig tekinthető meg a művelődési központ
aulájában.

Tanácskozott
a szakma

A Kiskunfélegyházi Libafesztivál fő
szponzora két évtizede az Integrál
Zrt., amely ilyenkor hagyományosan a szakmát is tanácskozásra
hívja. Az ágazat képviselői: tenyésztők és feldolgozók találkoztak a városháza dísztermében, szeptember
7-én, hogy első kézből jussanak
információkhoz többek között Farkas Sándortól, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkárától,
aki szólt a támogatási lehetőségekről. Dr. Horváth Sándor elnök-vezérigazgató szavaiból kiderült, hogy
Magyarországon állítják elő a legtöbb hízott libát a világon, és ebben
a teljesítményben Kiskunfélegyháza és térsége élen jár. A konferencián jeles szakemberek foglalták
össze az aktuális állategészségügyi,
takarmányozási, értékesítési és finanszírozási kérdéseket.

2018. szeptember 21.

2018. szeptember 21.
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Kondértól a tepsiig
Minden eddiginél több, körülbelül 60 amatőr főzőcsapat indult
a 20. Kiskunfélegyházi Libafesztivál főzőversenyén. A városháza
mellett és a Korona utcában felállított tűzhelyeknél, bográcsoknál, sütőlapok körül mindenki azon igyekezett, hogy a legfinomabb levest, egytálételt, vagy sültet készítse el kedvenc szárnyasunk húsából. A produkciókat Bede Róbert mesterszakács
és Szőke András filmrendező, humorista értékelte. Mindketten
ismerősök a libafesztiválokon, hiszen már több, mint tíz esztendeje zsűriznek. A díjkiosztáskor azonban elmondták, hogy ennyire nehéz dolguk még soha nem volt. A főzőközösségek fantáziája
mindent felülmúlt, és csodálatos ízekkel találkoztak.
Az idei Döbrögi-díjat Lakatos
Imre érdemelte ki. A legjobb
Lúdas Matyi Drozdik Katalin, míg
a legszebb szakácsnő Grófné Czere Anikó lett.

A főzőverseny
eredményei:
Leves-egytálétel
kategóriában:
Félegyháza rólad szól csapata
Mázlibák csapata
Félegyházi Ipartestület csapata
Pörkölt kategóriában:
Libagyár angyalai
Bugaci csapat
Lúdtalpas libák
Sült kategóriában:
Bankfalu Kereskedelmi
Szociális Szövetkezet
Holló László Képzőművész Kör
Zöld elefánt csapat

KÖRKÉRDÉS: Milyen ételt készít libából?
Számos népszerű és különleges étel készíthető libából, aminek szinte minden része felhasználható. Akad, aki sütve, míg
más főzve, levesben, pörköltnek szereti. A legnemesebb része
a mája, de sokan kedvelik a zúzapörköltet, vagy éppen a liba
ragulevest is. Az idei libafesztivál látogatóit a kedvenc libaételükről kérdeztük.
tó. Sütve rizzsel, vagy tarhonyás
körettel, de ízlés szerint pácolva,
vagy grillezve is elfogyasztható, ki
hogy szereti. Nem feledkezek meg
természetesen a libamájról sem,
ami ugyan elég ritkán, de a jeles
napokon az asztalra kerül.

Samu Andrea (35): – A fesztiválon most éppen vegyes pörköltet készítettünk szívből, zúzából,
nyakból, combhúsból és szárnytőből. Sok hozzávalót igényel, de
otthon is ilyet főzök, jó ízt adnak
ezek a részek egymásnak. Finom
szaftos étellé áll össze, amit a
családom is nagyon szeret. A libahús sokféleképpen felhasználha-

Juhászné Veronika (62): – Általában, ha tehetem, ragulevest
készítek libából, rozmaringgal.

Egyszerű, de fenséges. Kell hozzá
libaszárny, zúza, kis máj és apróhús. A májat is nagyon szeretem
fokhagymásan. A kisütött libatepertőt is beszereztem már, amit
imádok. A főzőversenyt körbejártam, ötleteket merítettem a libaételekre vonatkozóan. Akadtak
különlegességek, például a szőlőlevélbe tekert libahús.

Toldiné Mészáros Zsanett
(28): – Kicsit válogatós vagyok a
libaételeket illetően. A sült libát
és a májat annyira nem szeretem. Ellenben nagyon kedvelem
a libából készült levest, illetve a
libazsírt és a libatepertőt. A libaételeket mindenki az egyedi ízlé-

sének megfelelően készíti el. Sok
ötletes módot lehet találni a liba
felhasználására.
Szívós Péter (49): – Nyögvenyelős vadlibát készítettem a
libanapok alkalmából. Libahús
vadas mártással, zsemlegombóccal. A gombóc akkora, hogy csak
nyögve lehet lenyelni – innen a
fantázianév. Véleményem szerint
a liba melléből és a combjából lehet a legjobb ételeket készíteni, de
például ludaskásához a szárny
tő is megfelel. Libalábból finom
pörkölt, vagy leves kerülhet az
asztalra, de a klasszikus libazúzapörkölt is eléggé népszerű. Sokféleképpen felhasználható a liba,
minden évben próbálok újítani.
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Sokan tesznek a Virágos Félegyházáért
Kiskunfélegyházán 2008 óta tartják a Tavaszi Virágünnepet azzal
a céllal, hogy a múlt értékeit megőrizzék, a jövő szép városát,
környezetünket minél többen alakítsák, virágosítsák, szépítsék.
A Tavaszi virágünnep keretében Kiskunfélegyháza önkormányzata és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület közösen hirdette
meg a VIII. Virágos Félegyházáért Mozgalmat, amelynek 2016-tól
a jelszava: „Tegyük Virágosabbá Városunkat”.
A mozgalom egyfajta vetélkedés is,
amelyre idén 30-an jelentkeztek.
Volt, aki virágos kiskertjét, előkertjét, balkonját, vagy gondozott
zöldfelületét nevezte a szépségver
senyre, de akadt, aki közterületének ápolására büszke. A pályázati
helyszíneket négytagú bizottság
látogatta végig, fotódokumentációt
készítettek, majd döntöttek a sorrendről. Az eredményt szeptember
8-án, a 20. Kiskunfélegyházi Libafesztivál rendezvénysorozatán hirdették ki.

A zsűri tagjai voltak Csányiné Pap
Andrea, a virágos verseny fővédnöke, Nagy Ágnes városi főkertész, Szatmári Andrea, a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft.
ügyvezetője és Csányi László, a
városi könyvtár munkatársa. A díjak, elismerő oklevelek átadásakor
Kállainé Vereb Mária ismertette
a mozgalom fejlődését 2015-től
napjainkig, kihangsúlyozva, hogy a
kezdetekkor mindössze 15-en vállalkoztak a megmérettetésre, mára
megduplázódott a létszám, és re-

mélhetőleg a város szépítése érdekében évről évre nőni fog. Csá
nyiné Pap Andrea arról számolt be,
hogy gyönyörű kerteket, előkerteket parkokat láthattak. Valamen�nyiről rövid ismertetést, értékelést
is adott, miközben a színpadon
egy nagy kivetítőn illusztrálták az
elhangzottakat.
A zsűri 3 helyezést és 5 különdíjat adott ki. A Virágos Félegyházá-

ért Mozgalom díjazottjai: I. Drozdik Emese, II. Bajzák Andrea,
III. Kátai Gyöngyi. Különdíjat
vehettek át: Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Idősek Klubja, Palotás
Görög Mária, Horel Györgyné,
Pál Józsefné, Jankó Istvánné.
A díjazottakat az oklevél mellett
helyi képzőművészek alkotásaival,
virágokkal is jutalmazták.
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Félegyháza testvértelepülése
lett Jászfényszaru
Testvértelepülési megállapodást írt alá szeptember 8-án Kiskunfélegyháza és Jászfényszaru polgármestere. A dokumentumot
ünnepélyes keretek között a városháza előtt felállított nagyszínpadon írta alá Győriné dr. Czeglédi Márta és Csányi József. Az
aláírási ceremónia előtt Mészáros Márta múzeumigazgató ismertette a két település közös múltját.
Megtudhattuk, hogy közös történetünk 1743. március 24-én kezdődött, amikor gazdasági okokból
írásban utasította térségünk akkori földesura – a Pesti Invalidus Ház
képviseletében Podraczki György
– a jászfényszarui családokat, hogy
telepedjenek le a kiskunsági pusztákra és népesítsék be. Ez a telepítő levél ma Kiskunfélegyháza első
dokumentuma. Az új honalapító
jászfényszaruiak egy kicsi harangot kaptak útravalóul, ami a hitüket és az összetartozásukat jelképezte. Ezt a kisharangot – amely
a Sarlós Boldogasszony Templom
tulajdona – a mai napig őrzi városunk a Kiskun Múzeumban.
Az ünnepségen Csányi József
polgármester elmondta: – Kiskunfélegyháza nyitott a világ felé.
Legjobb példa erre, hogy 16 olyan
európai testvértelepülésről szólnak az írások, amelyekkel partnervárosi megállapodásunk van.
Azonban határainkon belüli testvértelepülésünk a mai napig nem
volt. Eljött az idő, hogy egy olyan
várossal létesítsünk kapcsolatot,
akik a szó valódi értelmében rokonaink: őseik vére a miénk is. Az idő
rokkáján lepergett jó néhány évti-

zed, mióta szorgalmas, boldogulni
vágyó jász családok felkerekedtek
és elindultak a számukra ismeretlen, a török által felperzselt, valaha kunok lakta földekre. Nem igazán tudhatták mi vár rájuk. Nem
volt egyebük, mint erős, dolgos
kezük, szívós kitartásuk és a jövőbe vetett megingathatatlan hitük.
Mi most erre az indulásra emlékezünk testvérvárosi szándékunk
kinyilatkoztatásával. Emlékezünk
arra a tettre, amit hitvallott őseink
adtak tovább, hogy mi megőrizzük,
és hiánytalanul továbbadhassuk
utódainknak ennek a bensőséges
kapcsolatnak az elindulását.
Jászfényszaru
polgármesterasszonya, Győriné dr. Czeglédi
Márta így fogalmazott az okmány
aláírásakor: – Végtelenül boldog
vagyok, hogy eljött ez a pillanat,
amikor valóban vérrokonokkal
tudunk testvérvárosi kapcsolatot
megpecsételni. Az alapító okirat
minden mondatát, gondolatát elfogadta képviselő-testületünk is.
Ennek jegyében szeretnék átadni
egy sajátos ajándékot Kiskunfélegyháza polgármesterének. Az
alapító oklevelünket mi is annyira
ápoljuk és őrizzük, mint Önök a

kisharangot. Ennek az oklevélnek
a másolatát néhány korabeli és későbbi okmánnyal együtt szeretném
átnyújtani Csányi Józsefnek, a két
település közötti évszázadokon
fennálló barátság alátámasztására
és a jövőbeni testvérvárosi kapcsolat megalapozására.
A testvértelepülési szándékot
rögzítő dokumentum tartalmazza,
hogy a két város polgármesterei a
testvérvárosi kapcsolatról szóló
megállapodást azzal a szándékkal
írják alá, hogy a Kiskunság és a
Jászság közötti közös történelmi
múltat összekötő szálakat, a jelen
barátságokat és a jövőbeli szoros
kapcsolatokat megerősítsék és
tartós alapokon nyugvó személyes és hivatalos együttműködést
alakítsanak ki. A testvérvárosi
kapcsolat legfőbb célja, hogy a két
település lakossága közös történelmi múltját minél jobban megismerhesse, saját hagyományait,
kulturális értékeit az egymással
történő rendszeres találkozás alkalmával bemutathassa, erősítve
ezzel az összetartozás érzését.
A kapcsolat szolgálja azt a célt,
hogy közelebb hozza egymáshoz
a két településen élőket, különösen a fiatalokat konferenciák,
hagyományőrző programok révén, illetve, hogy méltóképpen,
megfelelő körülmények között
emlékezhessünk közös történelmi
múltunkra és a redempció eseményeire. Jelen okmány aláírói

arra fognak törekedni, hogy a két
település közötti kapcsolat terjedjen ki a lakosság minél szélesebb
körére, az oktatási, közművelődési, közgyűjteményi intézmények
együttműködésére, valamint a
hagyományőrző, sport- és civil
szervezetekkel való együttműködésre, közösségi programokban
való részvételre. Mindkét aláíró
fél kiemelt jelentőséget tulajdonít
annak, hogy a két település gazdasági, idegenforgalmi szakemberei,
vállalkozói, gazdálkodói szervezetei számára lehetőséget teremtsen a rendszeres tapasztalatok és
információk cseréjére.
A testvértelepülési ünnepségre népes küldöttség látogatott el
Jászfényszaruból, köztük Ézsiás István emeritus jász kapitány és felesége Ézsiásné Szécsi
Éva, Tóth Tibor helytörténész,
Jászfényszaru díszpolgára. De
tiszteletüket tették Ván Jenő és
Kovács Imre emeritus kiskun kapitányok, dr. Bálint György regnáló kiskun kapitány, valamint Félegyháza testvérvárosainak, Torda
és Kikinda küldöttei is. Jelen voltak
azok a bringások is, akik a közelmúltban Kovács Gyula meghívására részt vettek az „Ősök útján”
elnevezésű jászfényszarui kerékpáros emléktúrán.
Az aláírási ünnepséget Varga
Katica énekes és a Kiskunfélegyházi ifjúsági Fúvószenekar előadása tette méltóságteljesebbé.
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Új kosárlabdacsarnokot avattak a PG-ben
A Szent Benedek Iskola PG Tagintézményében szeptember
19-én avatták fel az új kosárlabdacsarnokot. A sportlétesítmény a régi tornaterem helyén
épült fel, korszerű felszereléssel, versenyek megrendezésére alkalmas pályamérettel és
lelátóval. A kosárlabdán kívül
természetesen az iskolai testnevelési óráknak is méltó körülményt biztosít.
Az átadó ünnepségen elsőként Rokolya Csaba igazgató köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta,
hogy néhány éve még szinte megvalósíthatatlannak tűnt ez a beruházás, de köszönhetően az összefogásnak, a fenntartó és a város
támogatásának, mostantól szép,
kulturált környezetben sportolhatnak az intézmény növendékei.
Megköszönte a város támogatását,
a kivitelező ELŐSZER Kft. pontos
és precíz munkáját.
Csányi József polgármesterként és öregdiákként is üdvözölte
az új létesítmény átadását. Elmondta, hogy Félegyháza régóta
iskolavárosként ismert, és ezt a
rangját az elmúlt években sem veszítette el. A város minden körülmények között igyekszik oktatási

intézményeit támogatni, segíteni.
Ezért is nagy öröm, hogy most egy
új sportcsarnokot avathatnak.
Hardi Gábor Titusz atya, főigazgató arról szólt, hogy amikor
a Pannonhalmi Főapátság felvállalta az intézmény működtetését,
akkor megfogalmazták, hogy színvonalas oktatást és körülményeket biztosítanak. Ezért mindent

Készül az új nyomvonal
Zajlik a nyomvonal-módosítás kivitelezése a Bajcsy-Zsilinszky
utcai parkolóépítés kapcsán. Ezzel lehetővé válik, hogy az autóbuszok a szembejövő forgalom akadályoztatása nélkül tudjanak kifordulni a pályaudvarról – mondta el Hartyáni Gyula
projektfelelős.
A beruházás érinti a villamoshálózat fejlesztését is. Új kandelábereket helyeztek el a Bajcsy-Zsilinszky
utca Pingvin Patikától a Blandina
nővér utcáig terjedő szakaszán, és
a parkoló területén is. A parkolók
és járdák felülete elkészült, a Jókai utcai parkoló bejárata ugyan-

csak a befejező stádiumban van.
Nagy feladat még a fák és cserjék
beültetése és az öntözőrendszer
kiépítése. A projektfelelős szerint
bár a projekt befejezési határideje
október 31., a kivitelező úgy tervezi, hogy szeptember végéig átadja
a munkát.

meg is tettek, és köszönhetően az
összefogásnak, a város támogatásának most a kosárlabdacsarnok
is elkészült. A fiatalokat arra buzdította, hogy használják szeretettel és minél többet, remélve azt,
hogy az elődökhöz hasonlóan,
sok élsportoló is kikerül ebből az
intézményből.
Az új sportlétesítményt a nem-

zeti színű szalag átvágása előtt
Hortobágyi T. Cirill főapát áldotta meg.
Az átadó ünnepségen az iskola
diákjai, Karinthy Frigyes „Tanár
úr kérem” című művének alapján
készült, tornaórán játszódó jelenetet mutattak be, zárásként pedig
egy gimnasztika-bemutatóval vették birtokba a csarnokot.

Folytatódik a település
rendezési terv megvitatása
Nemrégiben elkészült Kiskunfélegyháza településrendezési
terve, amely 12 évig hatással lesz a város fejlesztésére. A
tervet lakossági fórum keretében a városháza dísztermében
szeptember 11-én Marton Tibor főépítész és Balogh Tünde településtervező ismertette és válaszoltak valamennyi felmerülő kérdésre is.
Marton Tibor elmondta, hogy a
terv elkészítése során az egyik
fő szempont volt az ipari, gazdasági vállalkozások fejlesztési lehetőségeinek biztosítása. Emellett legalább ennyire fontos volt
az, hogy a külterületen élőknek
kedvezőbb életfeltételeket biztosíthassanak. Lényeges ez azért,
mert Félegyháza lakosságának
mintegy 10 százaléka külterületen, tanyás körzetben él. A terv
szerint itt az eddigieknél kedvezőbb építkezési, fejlesztési lehetőségek teremtődnek.
Az érdeklődők az interneten
a https://kiskunfelegyhaza.hu/
dokumentumtar/onkormany-

zati-koncepcio-strategia-programok/oldalon érhetik el a dokumentumokat. A fórumon az
előadók bemutatták azt is, hogy
miként lehet elérni a teljes dokumentum részleteit. Kiderült, hogy
valamennyi terület, városrész,
utca elérhető megfelelő áttekinthetőséggel, a tervezett változtatások ismertetésével.
Akiknek nincs jártasságuk a
világháló használatában, azok
személyesen is tájékozódhatnak
az őket érdeklő kérdésekről, hiszen a koncepció papíralapon is
áttekinthető. Ennek érdekében
a városházán személyesen kell
megkeresni a főépítészt.
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A nyugdíjas közösségek fáradhatatlan segítője
Mátyus Imréné évtizedek óta
aktív résztvevője a félegyházi
kulturális életnek. Nyugdíjba
vonulását követően is aktív
maradt. Energiáit a nyugdíjasklubok és a hagyományőrző
kezdeményezések segítésére
fordítja. Munkásságát a város „Kiskunfélegyháza Város
Idősügyi Tevékenységéért” díjjal ismerte el.
A kitüntetett így nyilatkozott munkájáról, arról, hogy miért is vállalkozott ilyen lendülettel a nyugdíjas
klubok segítésére: – A férjem, Imre
halála után kerültem a közéletbe. Derék Laci megkeresésére
kapcsolódtam be a nyugdíjas közösségek életébe, többek között
azért is, hogy ne maradjak egyedül. Bár akkor még tanítottam is,
de jó volt bekapcsolódni a klubok
életébe. 2008-tól egyre aktívabbá vált tevékenységem. Először a
Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok
Egyesületében megbízott pénztáros lettem. Később pályázati
felelősként munkálkodtam, és szerencsére nagyon sok kezdeményezésünkhöz nyertünk el támogatást.
Ma már az elnökségnek is tagja

vagyok, de emellett természetesen
továbbra is gondozom a pályázatokat és a rendezvényeket.
– Mennyire könnyű nyugdíjas
közösségekben dolgozni?
– Szerencsére nagyon jó klubjaink vannak. Lehet a tagságot aktivizálni, segítenek a rendezvények
sikeres megvalósításában.

– Ezek szerint van ennek a
munkának szépsége, örömöt jelent annak, aki végzi.
– Igen. Én őrzöm is ezeknek a
szépségét. Például azt, amikor
múzeumi vetélkedőre hívtam a
klubtagokat, amit meg is nyertünk.
Ennek az emlékét, a napsugárka-bábot, amit kaptunk a győzele-

mért, a szobámban kiemelt helyen
tartom, mert minden alkalommal
nagyon jó ránézni.
– Milyen hívószót kell megfogalmazni ahhoz, hogy mozgósíthatóak legyenek a nyugdíjasok?
– A nagyrendezvények szinte
mindenkit vonzanak, főleg a történelmi múlthoz kapcsolódó foglalkozások, bemutatók, előadások.
De a kirándulásaink is népszerűek. Versmondó találkozónkon is
szép számmal vállalták a szereplést nyugdíjasaink. Öröm ha ott
vannak, az pedig külön öröm, ha
jól érzik magukat. Hozzáteszem,
rendezvényeink mindig nyitottak,
és nagyon sok külsőst is vendégül
láthatunk.
– Miért fontos önnek, hogy
nap mint nap nyugdíjasként végezze szervező, kapcsolattartó,
pályázati feladatait?
– Elsősorban az, hogy közösségben legyek. A férjem is mindig közösségben dolgozott és tanárként
én is. Rossz lenne egyedül. Azt is
megfigyeltem, hogy akik egyedül
maradnak, nem járnak közösségbe, azok sokkal hamarabb megbetegszenek és leépülnek. Nekem
ezért is fontos a munkám.

Rádióhallgatásban is lokálpatrióták a félegyháziak
A legtöbben és a legtovább a Rádió Smile-t hallgatják Kiskunfélegyházán. Ez derül ki abból a hallgatottsági mérésből,
amit az NMHH megbízásából végeztek
el, s amelynek eredményét nemrégiben
kapták meg a helyi rádiók.
Az áprilisban, telefonos megkérdezésen
alapuló felmérés szerint a Kiskunfélegyházán
élők nagy részben a helyi rádiót hallgatják. A
rádiók elérése, az úgynevezett reach-százalékos adatokban a teljes, 15-59 év közöttiek
tekintetében azt mutatta, hogy a helyi Rádió
Smile és az országos Petőfi rádió fej fej mellett egymás mellett áll. Őket követi a Kossuth,
a Dankó és a Bartók Rádió.
A Smile a legnépszerűbb a 18-49-es és a
30-59-es célcsoportban, és a rádióhallgatással töltött idő tekintetében is viszi a prímet.
Naponta átlagosan 214 percig hallgatják a helyi adót a teljes lakosság körében, a 30-59-es
korosztályban pedig már 232 perc ez az idő.
Csőszi Viktor, a rádió vezetője elégedett az
eredménnyel. Mint mondja, a rádió tavaly elkezdett átpozicionálása, továbbá az új arculat
meghozta az eredményét, amit a hallgatottsági adatok is alátámasztanak. Az újrapozicionálás egyébként azért is szükséges volt,
mert a legutolsó KSH-s adatok szerint a 30
éven felüliek aránya a meghatározó Kiskunfél

egyházán, akik leginkább a 90-es évek és az
ezredforduló dalait ismerik és igénylik a legjobban. Ezt természetesen a Rádió Smile sem
hagyhatja figyelmen kívül zenei kínálatának
összeállításakor.
Szeptember 3-ától új arculattal jelentkezik a
Rádió Smile. Új állomáshangok mutatkoztak be
Szabó Tamás és Szilágyi Ilona személyében,
és a zenei kínálathoz igazodik ezentúl a szlogen

is: a '90-es évek, és az ezredforduló kedvencei.
E csatornán újnak számít, de a félegyháziak
számára ismerős hang az augusztus végén ide
igazoló Oláh Sanyi és Török Móni, akikkel
hétköznapokon 13 és 16 óra között, valamint
szombaton délelőtt találkozhatnak a hallgatók.
A régebb óta fiatalok számára 16 órától a '80as és '90-es évek dalaiból válogatnak, külföldi
és hazai kedvencekből egyaránt.
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2019-ben is lesz asztalinaptára Félegyházának

Nagy sikerrel mutatkozott be tavaly Félegyháza asztalinaptára.
A kiadványt hagyományteremtő
szándékkal készítette el a Rosta
Ferenc alpolgármester által ve-

zetett alkotói csapat, a folytatás
ígéretével.
Az Itthon Félegyházán címet
viselő, szűk pátriánk értékeit és
szépségeit 55 oldalon reprezen-

táló praktikus és esztétikus asztalinaptár első kiadásának témája a virágzó város volt, és nagy
szeretettel fogadták a félegyháziak. Felbuzdulva ezen, Kis László

A Lakitelek Népfőiskola hírei

László Gyula-
mellszobrot avattak
a Lakitelek
Népfőiskolán
Augusztus 28-án felavatták László Gyula régész-történész, egyetemi tanár, képzőművész bronz
mellszobrát a Lakitelek Népfőiskolán kialakított Nemzeti Panteonban.
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere avató beszédében
hangsúlyozta: László Gyula egy
olyan korban szólalt meg, amikor
nem lehetett, vitte tovább azt az
eszmeiséget, amely a magyar hagyományokban, történelemben és
irodalomban, mint a búvópatak,

újra és újra megjelent, és amelyet
soha nem lehetett kiirtani.
A miniszter kiemelte: László
Gyula álmának és alkotásának kiteljesedését szolgálja majd a Magyarságkutató Intézet, ahol minden
magyar őstörténettel foglalkozó
tudományág „egy ernyő alá” kerül.
Az Akadémiától és az egyetemi
rendszertől független intézet felöleli majd az egész történelemírást,
a nyelvészetet, az antropológiát,
az archeogenetikát, a zenei, illetve
a művészeti kutatásokat. Így lehet
majd megszüntetni azt a helyzetet,
hogy az egyik diszciplína relativizálja a másik eredményeit, hogy
elbeszélnek egymás mellett – fogalmazott Kásler Miklós.

és Rátkai Zsuzsa, a
Holló Kör tagjai, Nagy
Ágnes városi főkertész,
Kállainé Vereb Mária
könyvtárigazgató
és
Rosta Ferenc alpolgármester idén új tematika
köré fonták a 2019-es
évre tervezett naptárat,
és
gyermekrajzokkal
illusztrálták.
Az év során a Kiskunfélegyházi
Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület
hirdetett gyermekrajzpályázatot,
amelynek
legjobban sikerült alkotásai kapnak helyet
a naptárban. Így kapta
a kiadvány a gyermekszemmel alcímet.
Az asztalinaptár 2000 forintos
áron rendelhető a Tourinform Irodában és a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban.

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke felidézte, amikor történelemtanárként a hetvenes években
kortársaival a magyar nemzet múltjában próbáltak tájékozódni, felszabadító volt László Gyula gondolata,
amely szerint „a magyar őstörténet termékeny bizonytalanság”. Ez
olyan „szellemi forrásvidékek felé
terelte”, amelyek aztán megalapozták a Lakitelek Népfőiskola alapításának ötletét is.
László Gyula bronz mellszobrát,
Lantos Györgyi szobrászművész
alkotását Kásler Miklóssal együtt
László Zoltán, László Gyula fia és
Lezsák Sándor leplezte le.
***

Szeredi Pál
(szerk.):
A Magyar
Demokrata
Fórum 1988.
szeptember 3-i tanácskozásának
jegyzőkönyve és sajtóvisszhangja,
Antológia Kiadó, Lakitelek, 2018
A rendszerváltoztatás egyik
meghatározó eseménye volt a Magyar Demokrata Fórum társadalmi szervezetté válásának pillanata, melyre 1988. szeptember 3-án
került sor a második Lakiteleki
Találkozón.
A Rendszerváltás Történetét
Kutató Intézet és Archívum kötetében a tanácskozás jegyzőkönyvét, a déli szünetben megrendezett nemzetközi sajtótájékoztató
anyagát, valamint a találkozót követően megjelent legfontosabb
sajtóhíreket közlik.

Gyarmati Dezső Tanuszoda
és Termálfürdő téli
nyitva tartása
hétfő: 
zárva
kedd-péntek: 
15 – 22 óra
szombat-vasárnap: 10 – 22 óra
Várjuk kedves vendégeinket!
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Lúdas Matyi színjátszó verseny
Szeptemben 6-án rendezték meg a Móra Ferenc Művelődési Központban a helyi iskolák színjátszó köreinek versenyét. A
Lakitelek Népfőiskola Alapítvány és az Integrál Zrt. felhívására
néhány perces művekkel jelentkezhettek a diákcsoportok, és a
XX. Libafesztivál alkalmából Fazekas Mihály Lúdas Matyi című
művéből adtak elő jeleneteket. A produkciókat értékelő zsűri elnöke Lezsák Sándor országgyűlési képviselő volt, tagjai Dobosné
Németh Ottília, az Integrál Zrt. baromfifeldolgozó üzemének igazgatója, és Tóth Mariann, a Bugaci Tanyaszínház vezetője.
A megmérettetésen négy csapat
indult, továbbá az általános is-

kolások számára meghirdetett
rendezvényen a Constantinum

Gimnázium csapata is részt vett,
versenyen kívül. A Darvas Általános Iskola színjátszó csapatát
a Platán utcai Általános Iskola
csapata követte a színpadon,
harmadikként pedig a Constantinum Általános Iskola csoportja mutatkozott be. A zsűri az ő
előadásukat találta a legjobbnak. A József Attila Általános
Iskola művészeti csoportja zárta
a versenyt, majd a Constantinum

Gimnázium diákjai is bemutatták produkciójukat.
A győztes csapat egy programozható, az oktatásban jól
alkalmazható robottal gazdagította intézményét, valamint
szeptember 7-én, a félegyházi
XX. Libafesztivál megnyitóján is
bemutathatta játékát. De természetesen senki sem ment haza
ajándék nélkül.

V. B.

Néptáncosok töltötték
meg a színpadot
A vasútállomástól a városháza előtti nagyszínpadig vonult az a mintegy
300 néptáncos, aki az V. Kunsági Néptánctalálkozóra érkezett szeptember 8-án. A szemet gyönyörködtető felvonulást hatalmas tömeg kísérte
végig a platánfákkal övezett Kossuth utcán.

A színpadi bemutatók megkezdése
előtt Doktor László, a Népművészet Ifjú Mestere, a Magyar Arany
Érdemkeresztjével kitüntetett koreográfus, a makói Forgatós Táncegyüttes művészeti vezetője köszöntötte a közönséget. Elmondta,
hogy a táncosok számára milyen
nagy öröm, hogy ezen a rendkívül
színvonalas rendezvényen megjelenhetnek és bemutatkozhatnak a
libafesztivál közönségének. Fontos
ez a találkozó azért is, mert a különböző városokból, településekről
ideérkező tánccsoportok vajdasági
vendégeikkel együtt bemutathatják
legújabb produkcióikat. Emellett
a táncos közösségek találkoznak
egymással, és a szakmai egyezteAZ V. KUNSÁGI NÉPTÁNCTALÁLKOZÓN
RÉSZTVEVŐ TÁNCEGYÜTTESEK:
n Padkaporos Táncegyüttes Pitypang
csoportja – Kiskunfélegyháza
n Padkaporos Táncegyüttes
– Kiskunfélegyháza
n Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola petőfiszállási és kunszállási néptánccsoportja
n Lakiteleki Ifjúsági Néptáncegyüttes
– Lakitelek

tések mellett barátságok szövődnek, erősödnek.
A két és fél órás néptáncbemutatót követően este a Móra Ferenc
Művelődési Központ aulájában
fergeteges táncház kerekedett,
ahol hajnalig ropták a táncot mind
a résztvevő néptáncosok, mind
pedig az ideérkező látogatók. A
talpalávalót Samu Zoltán és zenekara, valamint a szegedi Ménkű
Banda húzta.
A rendezvény a Hungarikum
Bizottság és a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósult meg.

T iszafa Néptánccsoport – Törökkanizsa
(Vajdaság)
Csűrcsavaró Néptáncegyüttes – Kunszállás
n Forgatós Táncegyüttes – Makó
n Fonó Néptáncegyüttes – Üllés
n Délikert Napsugár Táncegyüttes – Szeged
n Délikert Möndörgő Táncegyüttes
– Szeged
n Kunság Táncegyüttes – Kecskemét
n Alföld Néptáncegyüttes – Csongrád
n Pötörke Táncegyüttes – Tata
n

n

Mesemondó találkozót
hirdet a könyvtár
Csodatarisznya címmel mesemondó találkozót hirdet általános iskolás diákoknak a Petőfi Sándor Városi Könyvtár Gyermekbirodalma. A jelentkezés feltétele: könyvtári tagság.
Nevezés:
1-6. évfolyam: egy tetszés szerint kiválasztott magyar népmese
elmondásával. Időtartama ne haladja meg az öt percet.
7-8. évfolyam: egy tetszés szerint kiválasztott magyar népmese
elmondásával. Időtartama ne haladja meg a nyolc percet.
Az életkori, alkati sajátosságot figyelembe véve a mű kiválasztáshoz segítség kérhető a Gyermekbirodalomban is. Az elődöntőket a
városi könyvtárban rendezik meg novemberben.
Jelentkezési határidő: október 26. Kérik a jelentkezési határidő
pontos betartását.
Jelentkezési lap a Gyermekbirodalomban kérhető, vagy letölthető
a könyvtár honlapjáról. (www.psvk.hu).
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50 éve végeztek a Kossuth általános iskolában
Fél évszázad óta először találkoztak egymással annak az
1968-ban végzett félegyházi
általános iskolai osztálynak az
egykori diákjai, akik most – mivel a Kossuth általános iskola
épületét már azóta lebontották – a Rózsakert Vendéglőben
örülhettek a viszontlátásnak.
A 36 fős osztályba főként lányok
jártak, de azért két fiú is érkezett
az osztálytalálkozóra. Az egykori
osztálytársak felnőttként a világ
legkülönbözőbb pontjain találtak
otthonra, és most rengeteg volt
a megbeszélnivalójuk. Mindenki felidézte az elmúlt félszáz év
legfontosabb történéseit, akadt,
aki egyetemi pedagógusként, más
gyári szakmunkásként élte az aktív
éveit, és azt is kiszámolták, hogy a
megjelent 17 néhai diáknak összesen 43 unokája van.
Meséltek tanítóikról, közöttük

osztályfőnökükről, Gulyás Istvánné
Kati néniről, akit különösen nagy
szeretettel emlegettek. Többek
között lelkesedést, tanulást és kreativitást tanultak tőle. Kedves emlékek fűzik őket Zvara Pálnéhoz

Csodálatra méltó
szeretetben

is, aki történelmet és éneket tanított az osztálynak, s a művészetek
nagy ismerőjeként maradt meg az
emlékezetükben. Orr Júliának a
földrajz, egyetlen, máig élő tanárnőjüknek, Mihálovics Istvánné

Mária néninek pedig a matematika
iránti szeretetüket köszönhetik.
Az egykori osztálytársak abban a
reményben váltak el, hogy a következő viszontlátásig már nem kell
ilyen sok évet várni.
V. B.

Félegyházi tűzoltó lett a
megye legjobb lépcsőfutója
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szeptember 11-én rendezte meg a Megyei Lépcsőfutó Bajnokságát Kecskeméten, a Malom Központban. Férfi kategóriában az első és a
harmadik helyezést is félegyházi tűzoltók érték el.

Bárki megirigyelné a 90 éves Marika néni szellemi frissességét, aktivitását, azt, ahogyan gondozza családi környezetét és
természetesen háza körül a virágoskertet is. A szépkorú Túróczy Dezsőnének szeptember 10-én Félegyháza város nevében
Balla László alpolgármester gratulált oklevéllel és virággal. A
köszöntésen szeretettel vették körül családtagjai, és ott voltak a szomszédok is, akikkel baráti kapcsolatot ápol. Az ünnepelt süteményeket, sülteket kínált a vendégeknek, de egy
pohár pezsgővel koccintott is mindenkivel.
Háromnaponta főz, és a társasház kertjét is ő tartja rendben.
Ahogy a szomszédok mondták:
„Ha nem találjuk őt a lakásban,
akkor rögtön a garázsok mögött
keressük a kis kertben, ahol kapálgatni szokott.” Legnagyobb
örömet számára a család, 5 unoka és 7 dédunoka jelenti, akik szívesen látogatják, de fotóikban is
naponta gyönyörködik a nagyszobában kihelyezett képeken.

Túróczy Dezsőné 1928. szeptember 8-án született. 1945 decemberében ment férjhez, majd
1947. január 6-án született kislánya, kisfia pedig 1954. március 31-én. Férje 48 éves korában
agyvérzést kapott és lebénult.
Marika néni ápolta őt, egészen
1990 telén bekövetkezett haláláig. 1983 szeptemberében vonult
nyugdíjba az 1977-es vegyvédelmi alakulattól, Kiskőrösről.

A bajnokságra csaknem negyven
nevezés érkezett. Az igazgatóság,
a kalocsai, a kiskunhalasi, a bajai,
a kiskunfélegyházi és a kecskeméti
hivatásos
tűzoltó-parancsnokság
állományából, valamint a Magyar
Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső
Repülőbázisról katona tűzoltók vettek részt a megmérettetésen. A mezőny tagjai – nők és férfiak egyaránt
– komoly küzdelem árán győzték le
a lépcsőfokokat. A tűzoltók teljes
védőfelszerelésben – bevetési védőruhában, védőcsizmában, védősisakban és speciális tűzoltó védő-

kesztyűben – hátukon acélpalackos
légzőkészülékkel futottak fel a Malom Központ legfelső emeletére. A
védőfelszerelés összsúlya – melyben
a távot teljesíteni kell – megközelíti a
harminc kilogrammot. A verseny komoly fizikai, pszichikai erőnlétet és
felkészülést igényel a résztvevőktől.
Férfi kategóriában I. helyezés Katona Balázs tű. főtörzsőrmester –
Kiskunfélegyháza HTP II. helyezés
Balázs Árpád tű. zászlós – Kiskunhalas HTP III. helyezés Tapodi
Richárd tű. törzsőrmester – Kiskunfélegyháza HTP.
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Egészség- és sportnap Bugacon
Szeptember 15-én rendezték
meg Bugacon a Családi Egészség- és Sportnapot, amelynek
idén is a Táltos Lovaspanzió
adott helyet.
A hagyományos bugaci családi
napon idén hangsúlyos szerepet
kapott az egészséges táplálkozás
és az egészséges életmód, ahol
minden korosztály tartalmas szórakozási és sportolási lehetőségek
közül választhatott a rendezvényt
szervező „Menő Menzák az iskolákban” csapata jóvoltából.
Bemutatkozott a Bugacon hamarosan nyíló Shake Power Plate
Mozgás Stúdió, s az egész napos
program ideje alatt lehetőség volt
az Egy Csepp Figyelem Alapítvány

szervezésében ingyenes szűrővizsgálatokon való részvételre, ahol a
tanácsadást egészséges nassolnivalók kóstolásával egészítették ki.
Az iskolások körében oly népszerű foci sem maradt ki a programok közül. A gyerekek mellett
a szülők, illetve a pedagógusok
is barátságos mérkőzésen vettek
részt Tholt János edző szervezésében, akinek jóvoltából az érdeklődők megismerhették és kipróbálhatták a footgolfot is.
Ebéd után a Bugaci Judo és JiuJitsu Klub adott ízelítőt Déri Csaba vezetésével, végül a napot Rubint Réka alakreform edzése és
motivációs előadása zárta.

Fotó: Rigó József Á.M.K.

Autómentes nap
Félegyházán
Szeptember 21-én, pénteken rendezi meg
Kiskunfélegyháza az Európai Mobilitási Hét
keretében az Autómentes Napot. Az ingyenes
rendezvény helyszíne a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok parkolója lesz.

Főtér irodalmi
pályázat
Szépirodalmi pályázatot ír ki a félegyháziaknak,
elsősorban 13-17 éves fiataloknak a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Egyesülete a
Félegyháza Újjáépül című pályázat keretében, a
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár
szakmai támogatásával. Mind lírai, mind prózai
műfajokban lehet pályázni, maximum 3000 karakter hosszban. A pályázat nyertesei egy öt alkalomból álló, képességfejlesztő irodalmi workshopon vehetnek részt Miklya Zsolt költővel
és Miklya Luzsányi Mónika íróval. A legjobb
írásokból kötet jelenik meg 2019 első felében.
A pályázat beadási határideje: október 15.
További részletek a www.felegyhazikozlony.hu
honlapon.
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Emlékhely a hála kifejezésére

Szeptember 26-án adják át Kiskunfélegyházán az Alsótemető
megújult ravatalozójánál a szerv-

donorok tiszteletére elkészült emlékhelyet. Ez az országban az első
olyan emlékhely lesz, ahol szervá-

ARCOK
A PIACRÓL
„Az vagy, amit megeszel” –
tartja a mondás. Mindenkinek
nagyon fontos a bevitt táplálék minősége. Aki egészséges
módon megtermelt zöldséget
és gyümölcsöt legkönnyebben a piacról, őstermelőktől
tudjuk beszerezni.
Kormányos József 20 éve
őstermelő. Azóta a félegyházi
piacon is árulja a finomabbnál finomabb portékáit: szőlőt, burgonyát, paprikát, tököt, és még sok
finom és egészséges idényzöldséget és gyümölcsöt.
József korábban hegesztőként
dolgozott, de később inkább a
földet választotta. Nem csoda,
hiszen ebben a közegben nőtt fel:
szülei is a föld művelésével foglalkoztak hosszú idő óta. Most
két holdnyi területen gazdálkodik
Kisteleken. A termények termési
idejét próbálja úgy időzíteni, hogy
egész évben, folyamatosan legyen
friss, piacra való áru. Tapasztalata szerint az a legkedvezőbb, ha
az ember saját magból neveli a
terményeit, azok a magok nem
romlanak meg.
Nagybani piacra nem jár, csak

tültetettek és donor-hozzátartozók
találkozhatnak.
Az átadási ünnepség 16 óra-

15

kor a Móra Ferenc Művelődési
Központ dísztermében szakmai
fórummal kezdődik, ahol egy
előadás keretében a résztvevők
megismerhetik a magyarországi
szervdonációs programokat, és
bemutatkozik Berente Judit, a
Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke, aki maga is
vesetranszplantált.
Ezt követően levetítik Nyárai
Gerzson „Halottat operálunk,
hogy életet menthessünk” című
filmjét, s a helyszínen kiállítás
látható Mónus Márton fotóiból,
amely a transzplantációt, valamint
a donor-hozzátartozók tragédia
utáni életét mutatja be.
17 órakor az Alsótemető ravatalozójánál Csányi József, Kiskunfélegyháza város polgármestere
ünnepi műsor keretében átadja
az emlékművet, amelyet Hajagos
Gyula plébános szentel meg. Közreműködnek a kiskunfélegyházi
Batthyány Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanárai, köszöntőt mond Csikós Józsefné donor-hozzátartozó.

Kormányos József,
a mosolygós piaci árus

a helybeni vásárlók számára termel. Állandó, visszatérő ügyfélköre van. Terjeszkedni, bővíteni nem

szándékozik, azt mondja, neki ez
elegendő amennyi terményt a piacra visz. Népszerűségében talán

az is szerepet játszik, hogy afféle úriemberként minden vevőhöz
van egy-két kedves szava.
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Rákász Gergely klasszikus értékeket hoz Félegyházára
Húsz éve, hogy Rákász Gergely és a félegyházi közönség közös koncertélménnyel erősíti meg barátságát. Különös kapcsolat ez. Több mint zene, több mint néhány együtt
töltött óra. Út, amin összetalálkoznak emberek, hagyva, hogy lelkükig érjen egy érzés, vagy gondolat, a klasszikus zene formanyelvén. Rákász Gergellyel közelgő félegyházi koncertje kapcsán egyebek mellett művészi felelősségről és időtlen értékekről
beszélgettünk.
– Ki Rákász Gergely túl azon, hogy
koncertorgonista?
– Az az ember, aki minél kisebb ökológiai, és
minél nagyobb kulturális lábnyomot szeretne
majd hagyni maga után. Aki igyekszik úgy élni a
mindennapokban, hogy az a számadás napjáig
hozzájárulás legyen a világ jobb hellyé válásához. Például, ha sikerül elérnem, hogy néhányan azért járnak felnőttként klasszikus zenei
koncertre, mert gyerekként megérintette őket
valami az én diákkoncertemen, akkor megtettem a dolgomat. Vagy ha egy fáradt embernek

jobbá tettem az estéjét. Arra törekszem, hogy
egy korokon át ható értékrend mentén éljek, és
hassak művészként.
– Mennyi munka és tudatosság van abban,
hogy ellenállj a könnyű sikerrel kecsegtető
celebvilág csábításának?
– Amikor a pályám elején a csapat „összerakta” azt az arculatot, amit művészként képviselek, azt a tudatos döntést hoztam, hogy nem
kívánok celebritás lenni. Ehhez azóta is tartom
magam, ami nem esik nehezemre, mert ezzel
tudok azonosulni. Nem eszem szöcskét Afri-

kában akkor sem, ha ezzel és a kereskedelmi
televíziózással megháromszorozhatnám a koncertjeim közönségét. Mert meglehet, hogy 600
embernek játszanék szeptember végén Félegyházán, de nem lenne köztük az a 200, akivel
most szerencsém lesz találkozni. Hiszek abban,
hogy a közönségem és én valami magasabb
rendezőelv szerint találunk egymásra, ami képessé és nyitottá tesz minket befogadni mindazt, amit egymástól kaphatunk.
– Szóval a klasszikus zene tulajdonképpen csak eszköz?
– Meggyőződésem, hogy akinek a lelke befogadja Bachot, az nem dobja el a pet-palackot az
erdőben. Magasztos küldetés megmutatni másoknak: a tanárnak, a rendőrnek, a bírónak…
„nézd, ezt a naplementét neked is festette a
művész, Vivaldi neked is írta a Tavasz-t.” Ha
művészként nem célozzuk ezt meg, akkor amit
teszünk, nem lesz több, mint ripacskodás. Aki
megtisztel azzal, hogy eljön a koncertemre, engem választott valamelyik televíziós csatorna,
vagy bármi egyéb program helyett. Kivételezett
ez a helyzet, lehetőség arra, hogy Gershwin,
Debussy, Bizet… segítségével nyomot hagyjak
az életében. Erről szólnak a koncertjeim. Egy
társaságba hozom, és „bemutatom egymásnak”
a sorokban nyitott szívvel ülő ma emberét és
a múltból a zene nyelvén üzenő alkotókat, akik
bár elkövették a saját hibáikat, de egy figyelemreméltó életet hagytak maguk mögött. Azt akarom elérni az általam mesélt történetekkel és a
zenével, hogy egyfajta kapcsolat, érzelmi töltés
alakuljon ki a közönségben. Mert mindegy, hogy
szereti, utálja, megveti, vagy becsüli az embert,
akinek a zenéjét hallgatja, már nem közömbös
számára. Ami pedig felkerül az érzelmi horizontunkra, az hat ránk, egyfajta referenciapontként
beépül a lelkünkbe. A koncertjeim tehát mindig
az életről szólnak, és végső soron ugyanazok az
alapkérdések merülnek fel, ahová minden művész, gondolkodó, az élet értelmét kereső ember eljut: miért vagyok itt, miért szenvedek, mi
tehet boldoggá, mi az értelme az életemnek...
– Hol kezdődik és hol ér véget ebben a
művész felelőssége?
– Minden közszereplőnek tisztában kell lennie azzal, hogy valamennyi tettének, szavának,
megnyilvánulásának súlya van. Gyerekként
például édesanyám elvitt egy beszélgetésre
Fa Nándorral. Az est végén odakísért hozzá,
és elmondta, hogy orgonálok. Ő rám nézett, és
azt mondta: „mindegy mit csinálsz fiatalember,
csak 110 százalékkal tedd!” Ezeknek a szavaknak rendkívüli ereje volt az életemben. Ezért is
igyekszem alázattal viszonyulni az emberekhez, nyitott szívvel fogadni, ha beavatnak életük fontos részleteibe. Ha pedig sikerül valami
biztatást, segítséget adnom szavakkal, vagy a
személyes példámmal, akkor a Fa Nándoroknak
is törleszthetek.
A koncertorgonista szeptember 29-én, szombaton 17 órakor lép fel Kiskunfélegyházán, a
Móra Ferenc Művelődési Központ színháztermében Lords of the organ című műsorával, ahol
Bach, Vivaldi és Gershwin dallami csendülnek
fel.

Tóth Timea
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A Petőfi Emlékév alkalmából
a lánglelkű költő versei közül
válogatunk.
Kép: Bodor Miklós.

Elvándorol a
madár
Elvándorol a madár,
Ha őszre jár
Az idő.
(Tavasszal azonban ismét visszajő.)
Száll... száll... száll... viszi szárnya;
Azon veszed észre magad, hogy már a
Távolság kék levegőit issza.
Olyan sebesen száll,
Hogy eltünő álomnak véled. –
A madárnál
Mi száll tova még sebesebben?... az élet!
De, mint a madár, ez nem tér többé vissza.
(Szalkszentmárton, 1846. március 10. előtt.)

Szeptember 21., péntek
Autómentes nap
Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok
parkolója
9 órától 16 óráig

Szeptember 27., csütörtök
20 éve hunyt el városunk díszpolgára, Szántó
Piroska Kossuth-díjas festőművész. Szabó
Ildikó művésztanár előadása.
Városi könyvtár, 17 óra

Film Klub – Bennett Miller
Pénzcsináló című film vetítése
Művelődési központ aulája, 19 óra

Szeptember 28., péntek
Mesefelolvasó nap a népmese napján általános
iskolásoknak, előzetes bejelentkezés alapján.
Városi könyvtár, 10-15 óra

Rocktár 10. születésnapi buli:
Black Szakadt, Stonedirt, Baron Mantis,
Idegen, Xtigmatic
Rocktár, 22 óra
Szeptember 24., hétfő
A szolnoki Üzenet Táncszínház
„Üzenet a biztonságért” című előadása
Művelődési központ díszterme,
10.30 és 13 óra

KÖNYVTÁRSAROK
Szántó Piroskára
emlékezve
Szeptember 27-én, csütörtökön 17 órától a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban Szabó Ildikó művésztanár tart előadást a 20 éve elhunyt
Kossuth-díjas festőművészről, illusztrátorról,
íróról, Kiskunfélegyháza díszpolgáráról, Szántó Piroskáról.
A mostani könyvajánlóban a városi könyvtár
helyismereti gyűjteményéből válogatunk néhány, a közelmúltban készült kiadványt, ame-

„Kárpát-medencei magyarok zenéje – 2018”
A Magyar Örökség-díjas Misztrál együttes és a
csángóföldi Servet zenekar koncertje
Művelődési központ díszterme, 17 óra
Október 5., péntek
Aradi vértanúk megemlékezés
Művelődési központ díszterme, 16 óra

Idősek Világnapja
Művelődési központ díszterme, 15 óra

Fotó: Forgács Károly

Szeptember 22., szombat
Szüreti felvonulás
Kossuth Lajos u., 11 óra

Október 1., hétfő
A Zene világnapja alkalmából
Nyílt énekóra a SERVET zenekarral
a város általános iskolás diákjai számára
Művelődési központ díszterme, 14 órától

Szeptember 29., szombat
Rákász Gergely orgonahangverseny
Belépő:
Első helyár: 3500 Ft
Második helyár: 2500 Ft
Művelődési központ, 17 óra
Alpárfeszt re-ending party, Nova Prospect,
Stubborn, Red Swamp, Volume Feeder
Rocktár, 20 óra
lyek a félegyházi születésű képzőművészről
(is) szólnak.
2013-ban Szántó Piroska születése 100. évfordulójára jelent meg Szabó Ildikó sok színes reprodukciót tartalmazó tanulmánykötete,
amely művészetét, sajátos stílusának alakulását nőiségének szemszögéből mutatja be, és
feltárja, hogy a történelmi helyzet, a politikai,
világnézeti állásfoglalása, és annak változásai,
valamint az avantgárd irányzatok csak közvetve hatottak alkotásaira.
Nyáry Krisztián Festői szerelmek című
olvasmányos, szórakoztatva tanító könyve a
19–20. századi magyar festőművészet terén
maradandót alkotó kiváló művészekkel és
múzsáikkal ismerteti meg az olvasót. Szántó

Szántó Piroska festőművész
az otthonában - Budapest, 1969

Piroska és a költő
Vas István sorsa
sok fordulatot tartogatott 1940-től,
az első találkozástól a közösen töltött
44 évig.
Molnár Edit, aki
a zenei, az irodalmi és a képzőművészeti élet
ismert alakjait fotózta a legszívesebben, A kert
és a műtermek című elegáns katalógusában a
szentendrei nyári művésztelep 1970-es, 1980as évekbeli lakóit, többek között Barcsay Jenőt, Kondor Bélát, a Szántó–Vas házaspárt
örökítette meg személyes hangú visszaemlékezéseiben és képeiben.
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Város a pusztában – kert a városban
Több hete folynak, és lassan végéhez közelednek a buszpályaudvarral szemközt létesített új
városközponti parkoló építési munkái. Napokon
belül megkezdődik a kapcsolódó zöldfelületek
kialakítása is. Az új zöldfelületek okán talán
célszerű egy gyors számadással végiggondolni,
hogy a létesítmény milyen lépést jelent Félegyháza városépítészetének történetében, milyen irányba mutat a
fejlődés útján és milyen értéket teremt a város életében!
A városfejlődésnek jellemző mutatói
a népesség növekedése, valamint a
lakott és művelésbe vont területek
bővülése. A mennyiségi növekedés
előbb-utóbb törvényszerűen minőségi változásokat eredményez, amit
talán legegyszerűbben összefoglalva
városiasodásnak nevezhetünk. Ez
jellemzően az itt folyó élet színesebbé válását eredményezi. Számos
humán és művészeti mutatón túlmenően nagyon fontos összetevője
a mérnöki létesítmények rangosabbá válása. A bővülő városközpont a
legkülönbözőbb új közösségi terek
kialakítását igényli. Ez nemcsak újfajta gondolkodást, de új műszaki
megoldásokat is kikényszerít. Általában egyfajta korszakhatárt jelent,
amikor nemcsak az épületek átépülése, hanem építési telkek közterületbe vonása is végbemegy.
Az épülő parkoló minden bizonynyal túlmutat hivatalos funkcióján

és a városi élet egyik sajátos színterévé válhat. Ezt a ma még nem
is körvonalazható – majd csak az
elkövetkező évek használatában letisztuló – térhasználatot teszi gazdagabbá a határoló épületfalakra
festett régi városkép, de ezt szolgálják az itt létesített a zöldfelületek is. A több kisebb zöldfelületet
szinte keretbe foglalja a nagy városkép és a parkoló burkolat között
húzódó mintegy 350-400 négyzetméter nagyságú kert.
A tervezett kertészeti munkákhoz az ötletet a régi városkép adta,
amely mintegy madártávlatból
mutatja a zöld lombok öleléséből
kinyúló templomtornyok irányította főutcát. Ez a „Nagyucca” szinte keresteti a szemünkkel a tájat,
amiből kinő. Azt a szélfútta színes
virágokkal és lengedező füvekkel
tarkított pusztát, ami körülöleli ezt
a kis települést.

Az ötlet megvalósítását az utóbbi
években megjelent szebbnél-szebb
sok új évelő fajta tette lehetővé,
de ezt segítette az a tény is, hogy
a régi, rossz töltéstalaj felszínét
kellett kicserélni. A 30 cm vastagságban kiszedett talaj helyére termőföldet hordtak, hogy kisebb-nagyobb terephullámokkal a növények
ültető talaja helyenként az 50-60
cm vastagságot is eléri majd. A
növényfelületeket csepegtető öntözéssel alakítják ki.
A virágos puszta, a mezei kert
hangulatát a minden szellőre rámozduló, sajátosan finom, kecses
megjelenésű, vagy az élettől duzzadó habitusukkal, tömegükkel
szikár erőt, méltóságot, pusztai kitartást sugalló növények adják. Az
ilyen kertet többnyire a kicsi, szinte
leheletszerű virágok, virágzatok
tömege alkotja, amelyeket a nagyobb, de egyszerű virágok ütősebb
színfoltjai egészítenek ki. Mindezek
jellemzően a színskála pasztelles
árnyalataiból kerülnek ki, ezáltal a
növénytársadalom sajátos rétegeit
tárják elénk.
A legkülönbözőbb fajú és fajtájú őszirózsák a fehér – rózsaszín
– lila és kék finom árnyalataiban
pompázva gyönyörű gömbölyded
bokrokat képeznek, vagy földalatti

rizómával terjedve hatalmas területeket borítanak be.
Az izsópfüvek, zsályák és a veronikák égkék vagy liláskék füzérvirágzatai, a magas verbéna finom
kis kék fejecskéi szinte felhőként
úsznak zöld levélzetük felett.
A kúpvirágok és a kasvirágok sárga és piros árnyalatokban büszkén,
fejüket magasra emelve, méltóságteljesen hordozzák margarétaszerű
apróbb, vagy nagyobb virágaikat.
A szellőrózsák finom fehér és lila
színekben királynőként visszafogottan, már-már elkülönülve uralják elfoglalt területüket.
A pünkösdirózsák fehér – rózsaszín – piros szirmokkal teli hatalmas virágai a harsány művészlelkeket képviselik.
A sárga macskahere erősen
terjedő tövei a vadnak születettek mindent elsöprő bátorságával foglalja el helyét a virágoskert
társadalmában.
A kecsesen ívelt nem igazi színű
virágú díszfüvek az alkalmazkodó
erős-gyengék, akik sokakkal jól kijönnek. Milyen válasz születhet az
írás elején felvetett kérdésekre?
Talán az, hogy az új városi tér egy
igényes környezetkultúra értékeinek hordozójává válhat.
Nagy Ágnes városi főkertész

Verbéna

Őszirózsa

Szellőrózsa

Veronika

Izsópfű

Díszfű
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Temesvári győzelem
a kosárkupán
Izgalmas végjátékkal és balszerencsés sérüléssel ért véget a IV. Félegyházi Pékség Kupa. A kétnapos
verseny az elmúlt évekhez hasonlóan izgalmas csatározásokat hozott.
Az elődöntő két vesztese, a KTE-Duna Aszfalt és a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I-es felnőtt férfi csapata
a bronzmérkőzésen csapott össze.
A találkozó magabiztos, 78-63-as
kecskeméti győzelemmel zárult. A
kupa fináléját az SCM Temesvár és

a Szpartak Subotica vívta. Az utolsó percekben 71-66-os temesvári
vezetésnél súlyosnak tűnő sérülést
szenvedett a szabadkaiak 21 éves
irányítója, Nikolic Milos, ami után
lefújták a mérkőzést. A Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja
elnökének, Iványi Ferencnek a
köszöntőjét követően átadták a díjakat. A torna legjobb játékosának
a sérülést szenvedő Nikolic Milos-t
választották.

Sikerrel rajtolt a kézilabdacsapat

Győzelemmel debütált az NB II-es
férfi felnőtt bajnokság déli csoportjában a Kiskunfélegyházi HTK
kézilabdacsapata, a nyitóforduló-

ban 28-27-re legyőzte Kiskundorozsmán a Pénzügyőr SE gárdáját.
A megfiatalított KHTK a legutóbbi
öt szezonban négy ezüstérmet és

Nyert a KHTK

Kilábalt a hullámvölgyből és fontos győzelmet aratott a még veretlen Kiskőrösi LC
otthonában a Kiskunfélegyházi HTK labdarúgócsapata a megyei I. osztályú bajnokság 6.
játéknapján. A fordulatokkal tarkított találkozón a kiskőrösi együttes szerzett vezetést,
de még az első félidőben emberhátrányba
került. A kiállítást követően kihasználta fölényét a KHTK, Zs. Juhász István az 50. percben
egyenlített, majd szinte a középkezdésből egy
öngóllal ismét a Kiskőrösnél volt az előny. A
félegyházi csapatnak 1-2-ről újfent sikerült
felállnia. Ábel Zsolt egyenlítő találatát követően Némedi Norbert mesterhármast jegyzett
és Palásti Sándor is megzörgette a hálót. Fölényes, 6-2-es győzelemmel a KHTK felzárkózott az élbolyba.
Bács-Kiskun Megyei I. 6. ford., 09. 16.
Kiskőrösi LC – Kiskunfélegyházi HTK
2-6 (1-0)
Gólszerzők: Salami 18. p., Sándor László 51. p. (öngól) ill. Zs. Juhász István 50. p.,
Ábel Zsolt 61. p., Némedi Norbert 66. p.,
69. p., 81. p., Palásti Sándor 79. p.
Piros lap: Bányai Máté 41. p. (Kiskőrös)

egy bronzérmet nyert, a Magyar
Kézilabda Szövetség döntése alapján nem az eddig megszokott délkeleti csoportban, hanem a déli
csoportban szerepel a 2018/19-es
szezonban. A találkozón némi meglepetésre jobban kezdett a vendég
Pénzügyőr, kihasználta a félegyházi együttes hibáit. A szünetbeli
15-15-ös döntetlen állást követően
a KHTK került fölénybe, az utolsó
perceket háromgólos előnyről várhatta, végül egy találattal nyert.
NB II férfi felnőtt déli csoport
1. ford., 09. 15.
Kiskunfélegyházi
HTK
–
Pénzügyőr SE 28-27 (15-15)

Győzelemmel kezdett a KKC

Hét év után első alkalommal játszott tétmérkőzést
a Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubjának NB IIes férfi felnőtt csapata. Az
újjáalakult együttes a IV. Félegyházi Pékség Kupa keretében az ugyancsak NB II-es
Gyulai Color KE ellen kupamérkőzésen lépett pályára
szeptember 15-én. A találkozót megelőzően Iványi
Ferenc klubelnök és Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere köszön-

tötte a csapat játékosait és
edzőjét. A KKC izgalmas
végjátékban 68-64-re nyert,
Laczkó Róbert vezetőedző
tanítványai
győzelemmel
debütáltak. A siker erőt adhat a folytatáshoz. Az NB
II-es bajnokság októberben
indul, a KKC az első körben
hazai pályán a Miskolc csapatát fogadja.
Férfi Hepp-Kupamérkőzés 09. 15.
Kiskunfélegyházi KC –
Gyulai Color KE 68-64

Második
hely terep
duatlonon
Pilisszentivánon rendezték meg
szeptemberben a X2S és a Magyar Triatlon Szövetség 2018as évi terepsport sorozatának
futamát, a XII. X2S-Életfa Terepfesztivál terepduatlon egyéni- és váltóversenyt. Élete első
ilyen típusú tornáján vett részt
a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub versenyzője, Szekeres
Norbert (2006), aki fiatal kora
ellenére kiválóan vette az akadályokat (3,2 km futás + 7,4
km kerékpár + 3,2 km futás).
Gyermek korcsoportban szép
versenyzéssel ezüstérmes lett,
eredményével öregbítette városunk hírnevét. Felkészítő edzők:
Németh László, Bács Ferenc.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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30 éves a Móra Ferenc Gimnázium „új” épülete
Az 1970-es évek közepére jellemző
demográfiai hullám a középfokú
iskolákra az 1980-as évek végén
gyakorolt hatást. A város próbált
elébe menni a megnövekedett gyereklétszámból fakadó problémának, így erre az időszakra ütemezte
több oktatási intézmény (egyébként
nagyon is időszerű és régóta esedékes) bővítését. Ezek közé tartozott
a Móra Ferenc Gimnázium is, mely
1988-ban egy új, hattantermes épületrésszel gazdagodott.
Már 1985-ben jóváhagyta a Városi
Tanács Végrehajtó Bizottsága azt az
előterjesztést, mely a gimnázium 30
millió forintos fejlesztésével foglalkozott. Az indokok között szerepelt,
hogy a meglévő, 1896-ban épült,
eredetileg nyolctantermes középiskola a demográfiai növekedés befogadására alkalmatlan, hiszen már

a ’80-as években is
12 (évfolyamonként 3
párhuzamos) osztálylyal működött az intézmény, évente átlag
400-450 fős tanulói
létszámmal. A fakultációs órák bevezetése és az idegennyelvi
csoportbontás miatt
megnövekedett a tanteremigény, gyakran
a szertárakban és a
könyvtárban is kellett tanórát tartani. Mivel az iskola vezetősége nem
akarta, hogy a túl magas osztálylétszám a minőségi munka rovására
menjen, ezért több jelentkezőt (volt,
hogy egy egész osztálynyit is) kénytelenek voltak visszautasítani.
A további színvonalas középiskolai oktatás zálogának az új épü-

letrész létrehozását tekintették, de
ehhez szükségessé vált a gimnázium telkének bővítése is. A régi igazgatói lakás – ekkor már menzának
használt – épülete mögötti telken
lévő duplaportás családi házat lebontották, a Szent István Templom
mögött a Széchenyi utca – Wesselényi utca torkolatáig elvezető utcács-

Rászorulóknak gyűjtenek
A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor
Városi Könyvtár, a Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzat és a Waldorf Iskola kéri mindazok segítségét, akik megunt, feleslegessé
vált gyermekkönyveket, játékokat
tudnak felajánlani. Az összegyűlt
adományt a Kapocs Szociális és
Gyermekvédelmi Intézmény közreműködésével a rászoruló családoknak szeretnék karácsonyra eljuttatni, és ezzel örömet szerezni a
gyermekeknek. Kérik, hogy december 11-éig vigyék el e könyveket,
játékokat a városi könyvtárba.

Anyakönyvi hírek

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. Argó: másfél éves, fekete-drapp,
keverék kan
2. Mandula: 8 hónapos, fekete,
keverék kan
3. Mary: 3 hónapos, fekete-barna,
keverék szuka kölyök
4. Tia: 3 hónapos, fekete-barna,
keverék szuka kölyök

ÚJSZÜLÖTTEK: Kómár Sára (anyja neve: Papp Hajnalka), Simon Zalán
(Sinka Nelli), Csáki Lívia (Szécsényi
Betti), Pintér Gellért Tibor (Lovas
Zsófia), Szepesi-Tábith Márton (Retkes
Orsolya), Oláh Levente Árpád (Stencel
Bernadett), Seres Zita (Csendes Adrienn Anett), Tóth Armand (Halál Mariann), Harmath Emőke (Nagy Edina),
Pál Fanni (Süveges Tímea), László Kitti
(Homoki-Szabó Éva), Ilyés Dominik
(Török Anita), Varga Zaránd (Bakodi
Krisztina), Szikszai Bianka (Balázs
Mária)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Nagy-

apáti Anita – Gáspár Endre Gábor,
Szimandl Noémi – Gál Róbert Zoltán,
Vidács Diána – Kele István, Fekete
Rita – Keresztesi Máté, Kanyó Mónika
– Földi Attila, Polyák Eszter – Mészáros Norbert Imre, Szabó Kitti – Cserép
Attila
Meghaltak: Iványi Józsefné Dósai
Mária, Lőrincz László, Vakulya Lászlóné Szabó Sára, Viskovics Istvánné
Baranyi Irén, Balogh Zoltán, Nemcsok
Imréné Karsai Ilona Mária, Fricska
József, Varga Antal, Varga Antalné
Michelczák Ágnes Katalin – Kiskunfélegyháza, Dr. Greiner Józsefné Szabó
Erzsébet, Kókai István, Szalay Leona
Ida, Balog Lajosné Sánta Margit Juliánna – Kecskemét

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

kát lezárták, s az így nyert területen húzták fel az iskola új épületét,
amely a tantermek mellett biológiai
előadót, labort, szertárat és ruhatárat is magában foglalt.
A városképileg védett főépülettel
– a tervezői szándék szerint – harmonizáló új épület terveit a Csongrád Megyei Tervező Vállalat, a kivitelezést a DUTÉP végezte.
1988. augusztus 24-én a Városi
Tanács Művelődési Osztálya a Móra
Ferenc Gimnázium új épületében
tartotta meg hagyományos tanévnyitó vezetői értekezletét, szeptember elsején pedig a diákok is birtokba vehették a termeket. Itt kapott
osztálytermet az iskola ekkor induló 1/D osztálya, ugyanis ezt a tanévet – a sok jelentkező miatt – négy
első osztállyal kezdte az iskola.
Ónodi Márta

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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Hirdetés

„SULIS” NOTEBOOK-AJÁNLATUNK!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
Lenovo ThinkPad L540P: Intel Core-i5 4200, 4 GB mem.,
250 GB SSD, webcam, 15,6”-os kijelző, ½ év gar. Br. ár: 98.990 Ft
Dell Latitude E5420: Intel Core-i3 2330, 4 GB mem.,
320 GB HDD, DVD, 14”-os, kijelző, 1 év gar.
Br. ár: 47.990 Ft

Új notebook:
Dell Inspiron 3567: Core-i3 6006U, 4 GB mem., 1 TB HDD,
webcam, Win 10, 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

11

