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Ingyenes lesz az első két óra
parkolás Félegyházán

– Már a korábbi városvezetések
is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és többféle alternatíva került

szóba. Az előző testület idején
magánkézbe szervezték a fizetős
parkolást, de nem vált be ez a

gyakorlat. Többen szorgalmazták
egy kecskemétihez hasonló pénzbedobós rendszer adaptálását, de
ez az elképzelés sem nyerte el a
többség szimpátiáját.
Én városvezetőként arra kértem
kollégáimat és néhány várostervező mérnököt, hogy a félegyházi
adottságokhoz igazodó megoldást
keressünk. Ennek során felmértük azt is, hogy milyen bevételei

származnak a városnak a jelenlegi fizetőrendszer működtetéséből, és mekkora költséggel jár
annak fenntartása. Ennek tükrében jól látható, hogy a nyereség
elenyésző.
Ugyanakkor ez a mérlegnek
csak az egyik oldala, hiszen elvitathatatlan, hogy a díjfizetésnek
van bizonyos forgalomszabályozó
hatása is.

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

Folytatás a 2. oldalon!

Fizessenek a félegyháziak a parkolásért, vagy ne? Erre az immár
húsz éve megválaszolatlan dilemmára került pont a szeptember
27-i testületi ülésen, amikor a város parkolórendeletének újraalkotásáról született döntés. A rendelet-tervezetről, annak hátteréről és várható hatásairól Csányi József polgármestert kérdeztük,
aki mindenekelőtt leszögezte: nem lát okot arra, hogy ily módon
terhelje meg a város az itt élőket.
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Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Bajcsy-Zsilinszky
utca korrekciójával és kiszélesítésével, valamint a Jókai
utcai parkolók építésével járó
munkálatok befejeződtek. A
megújult környezet – a korabeli Félegyházát ábrázoló falfestménnyel – városunk legújabb
büszkesége lehet.
Az ünnepélyes átadás október
8-án, hétfőn 16.30-kor lesz Kiskunfélegyházán, a Jókai utcai parkolók területén.
Műsorral közreműködnek a
Constantinum Katolikus Általános
Iskola tanulói.
A hivatalos átadót követően egy
baráti hangulatú megvendégelésre,
palacsintára, ásványvízre, kötetlen
beszélgetésre is invitáljuk Önöket.
Az ünnepélyes átadásra tisztelettel várunk minden kedves
érdeklődőt.
Csányi József
polgármester
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Kedves Félegyháziak!

Ingyenes lesz az első
két óra parkolás
Folytatás az 1. oldalról!

Ha például a távolsági busszal más városokban
lévő munkahelyükre utazók egész nap a városközponti parkolóban deponálják az autójukat, nagyban
akadályozzák a napközbeni forgalom gördülékenységét. Megvizsgáltuk, hogyan kezelik ezt más városokban, és például a kiskunhalasi példát érdemesnek találtuk arra, hogy kipróbáljuk – mondta
el a polgármester.
Az előterjesztés értelmében a módosítással
a fizető parkolókban az első két óra díjmentessé válik, és csak a két óra feletti időtartamra
vonatkozik parkolási díjfizetési kötelezettség. A
várakozás megkezdését a papírboltokban, illetve
a parkolóőröknél is beszerezhető óratárcsa használatával kell majd jelezni. A parkoló gépkocsi
használójának az érkezés időpontját kell beállítania az órán, és azt elhelyezni a szélvédő mögött.
A két órás ingyen parkolás leteltének ellenőrzését
a jelenlegi parkolóőrök végzik majd, akiknek feladata lesz még a megfelelő forgalmi és parkolási
rend fenntartása is.
Csányi József emlékeztetett arra, hogy az új
rendszer november 1-jével tervezett bevezetését az elmúlt időszakban rengeteg új parkoló
építése előzte meg városszerte. Jó példa erre az
átadás előtt álló Bajcsy-Zsilinszky utcai 39 férőhelyes parkoló, amit ugyancsak érinteni fog az új
szabályozás.
– Úgy gondolom, hogy a belvároshoz kötött ügyek
elintézéséhez elegendő a kétórás időlimit. Így valószínűsíthető, hogy a változással nem fogjuk megterhelni a félegyháziak pénztárcáját, viszont megteremtjük a kereteit egy jól működő, gördülékeny
parkolási rend kialakításához és fenntartásához.
Reméljük, hogy sok más városhoz hasonlóan nálunk is beválik ez a gyakorlat, amivel ingyenessé
tesszük az első két óra parkolást Félegyházán.

Önkormányzati forrásból újul
meg a Centenáriumi díszkút
Megújul a Petőfi téren lévő patinás,
úgynevezett Centenáriumi díszkút.
A Miénk itt a tér egyik központi helyszíne, a főtér kedves és kedvelt szeglete önkormányzati forrásból kel új
életre. Többek között erről is döntött
szeptember 27-i ülésén a félegyházi
képviselő-testület.
A Centenáriumi díszkút 1949-ben, az 1848as forradalom évfordulójának tiszteletére
készült el. Az akkori neves Nánási Sándor
okleveles építészmérnök terveit id. Bozóki István műkő- és betonelem-előregyártó
mester váltotta valóra. Az évtizedek során
a műkőből készült szökőkút elhasználódott,
szétfagyott. Felújítása, restaurálása mindenképpen indokolt. Erre kiváló alkalmat
kínál most a Zöld város projekt hamarosan

induló kivitelezése, hiszen annak burkolatépítési munkáival mindenképpen össze kell
hangolni a díszkút alapozását. Mivel ennek
költségeit a főtér teljes átépítését tartalmazó pályázatból nem lehet finanszírozni,
a felmerülő költségeket önkormányzati forrásból kell előteremteni.
A Centenáriumi díszkutat fagyálló Rosa
Beta vulkanikus természetes gránitkőzetből, előre gyártott formában építik meg. Ez
a típusú gránit jó megoldás az algásodás és
elszíneződés ellen, könnyen tisztítható akár
maró hatású vegyszerekkel is, karbantartása egyszerű. A díszkút vízvisszaforgató
rendszert és díszkivilágítást is kap. A képviselő-testület jóváhagyta a beruházáshoz
szükséges 43 millió forint elkülönítését a
2019. évi költségvetésből, így a megvalósítás a jövő év elején megkezdődhet.
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Begyűjti a rendőrség a drogosokat
Kiskunfélegyháza köztereiről
Drognak, alkoholnak, balhénak nincs helye Félegyháza utcáin!
címmel néhány nappal ezelőtt közöltük Csányi József polgármester írását, amelyben arra kért minden döntéshozót, cégvezetőt
és félegyházi lakost, hogy vállaljon partnerséget a városi közterek biztonságának megőrzésében. A cikk nagy vihart kavart,
rendkívüli aktivitásra és összefogásra buzdítva az érintetteket.
Nem is maradt el a hatás: alig két hét telt el, és máris érzékelhetően kevesebb a negatív jelenség városunk utcáin.
Csányi Józsefet arra kértük, hogy
foglalja össze a cikk megjelenése
óta történteket. A polgármester
elmondta, hogy Dávid Károly
megyei főkapitány rendkívüli idegenrendészeti akciót rendelt el
Félegyházán, amelynek keretében heti több alkalommal vidéki
rendőrök tartanak ellenőrzést a
városban, fokozott figyelemmel a
közösségi szálláshelyekre, vendéglátóhelyekre. A gyors intézkedésért
ezúton is köszönetét fejezi ki a város első embere.
Haladéktalanul intézkedett Timafalvi László félegyházi ren-

dőrkapitány is, akinek utasítása
alapján minden, Félegyháza közterületén bódult állapotban tartózkodó személyt előállítanak,
drogtesztnek vetnek alá, és pozitív
eredmény esetén büntető eljárást
indítanak a vonatkozó jogszabályok
alapján. A kapitány ezúton is arra
kéri a lakosságot, hogy ha ilyen
személyt észlelnek, haladéktalanul
értesítsék a rendőrséget az ismert
számokon, például a 112-n. Kollégái perceken belül a helyszínre
sietnek és intézkednek.
Ezzel párhuzamosan két fővel
növeli a közterület-felügyelők szá-

mát az önkormányzat. Az új munkatársak az esti órákban rendőrökkel
párban őrködnek majd Félegyháza
köztereinek biztonsága felett.
Készül továbbá a közterületen
lévő alkoholfogyasztás tilalmáról

szóló önkormányzati rendelet is,
amely természetesen a vendéglátóhelyek kerthelyiségeinek működését nem befolyásolja, de a parkokban, utcán büntethetővé teszi
az alkoholfogyasztást.

Új, aszfaltozott utat avattak Bikahegyben
Aszfaltburkolattal látták el az
Alsótemető fölötti Nap utcát.
A megújult, 150 méter hos�szúságú, három méter szélességű utat október elsején
adta át a közlekedőknek Csányi József polgármester és
Bense Zoltán, a térség önkormányzati képviselője. A nemzeti színű szalag egy-egy szeletével az avatáson jelenlévő
városrész lakóit is megajándékozták, akik nagyban hozzájárultak az útfelújításhoz.
Az avatáskor a polgármester elmondta: – Az utak felújítása fontos programja Félegyházának.
Elsősorban a gyűjtőutak megújítására koncentrál a város. De
a Nap utca átadása igazolja azt,
hogy a városvezetés fontosnak
tartja azoknak az utcáknak az
aszfaltozását, rendbetételét is,
amelyek olyan lakóközösségeket
érintenek, akik áldoznak a felújításra, elkészíttetik az útalapot
közlekedésük rendezettebbé tétele érdekében. Erre kiváló példát
mutattak a Nap utca lakói, ennek
köszönhető, hogy ma egy új aszfaltozott útszakaszt avathatunk.

Bense Zoltán, a városrész
önkormányzati képviselője is
köszöntötte a lakókat. Elmondta, hogy régi vágya volt az itt
élőknek, hogy utcájuk szilárd
burkolatot kapjon, és tettek is
ennek megvalósításáért. Kifej-

tette, hogy remélhetően ez a
fejlesztés tovább folytatódik, és
a Viola utca, valamint a Pázsit
utca végének rendbetételével
egy járható, kulturált körforgalmi szakasz épül meg ebben a
térségben.

– Én mindenképp ügyelek arra,
hogy körzetemnek ne csak a városközponti területe újuljon meg.
Ennek a törekvésnek része a mai
útátadás is, de lesz folytatás az
útépítésekben, és a közvilágítás
fejlesztésében is – tette hozzá.

4

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

A Sarlós Boldogasszony Plébánia
udvarán szeptember 23-án avatták
fel a Mária-kertet, amely lehetőséget kínál közösségi rendezvények,
misék megtartására. A kertben
láthatóak a régi áldoztató rács darabjai és a templomból valamikor
kikerült hála-táblák is. Rónaszéki
Gábor atya köszöntője után az
avató ünnepségen a budapesti Jézus Szíve Templom kórusa adott
hangversenyt Rónaszéki Tamás
vezényletével. Zongorán közreműködött Rónaszéki Anna. A hangversenyt követően a szabadtéri
mise keretében megszentelték a
Szűzanya szobrát és a körülötte
kialakított imakertet.
Az avatón Rónaszéki Gábor elmondta, hogy a kert kialakítása
komoly összefogásnak köszönhető. Megköszönte Bozóki István
kőfaragó munkáját, aki az imakert
közepén álló Szűz Mária szobrot
készítette és ajánlotta fel a plébániának. Horváth Zoltánnak és Kiss

Mária-kert a plébánia udvarán

Zoltánnak a plébániaudvar rendezésében és rendrakásában végzett
munkájáért mondott köszönetet.

Megerősített szándék
Kiskunfélegyháza 1992-ben kötötte meg első testvértelepülési kapcsolatát a németországi Braunfelssel. A 25 éves évforduló
alkalmából tavaly újra megerősítették Félegyházán, a XIX. Libafesztiválon az együttműködési megállapodást. Az erről szóló dokumentumot akkor Peter Schneider, Braunfels korábbi polgármestere és Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere írták alá.
Idén szeptember 20. és 23. között
szándékukat Braunfelsben is megerősítették a városok képviselői. Az
ünnepélyes ceremóniára érkező 9
fős delegációt Balla László alpolgármester vezette. Jelen voltak még
Bense Zoltán és Szamosi Endre
önkormányzati képviselők, valamint
a Testvérvárosi Egyesület képviselői.
Balla László beszámolt arról,
hogy a találkozás jó apropó volt a
további együttműködés színtere-
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inek egyeztetésére is. Szó esett
egyebek mellett a családok, iskolák
közötti kapcsolatok bővítéséről,
közös Európai Uniós pályázatok
lehetőségéről is.
A félegyházi delegáció részt vett
a Braunfelsi Testvérvárosi Egyesület 50 éves fennállása alkalmából
rendezett ünnepségsorozaton is.
Ennek keretében volt szakmai találkozó és eszmecsere az Európai
Unió aktuális kérdéseiről.

Kiemelte ifj. Rónaszéki Ágoston
segítségét, aki a sziklakertet építette, valamint Csizovszki László

jánoshalmi mester közreműködését, aki a Mária-kertet
körülvevő kovácsoltvas kerítést készítette el az egykori
plébánia ablakának rácsából.
Szólt arról is, hogy a kert a
kapuja is több mint 200 éves,
az 1815-ben épült plébánia
egyik ablakának rácsa volt.
Hamarosan egy szabadtéri színpadot is építenek a
plébánia udvarán. Olyan
programokat
szeretnének
szervezni, amelyek jobban
összekovácsolják az egyházközség tagjait.
Az imakertbe bárki beléphet és leteheti a Szűzanya lábához
gondjait, bajait és nehézségeit –
tette hozzá Gábor atya.

Közügyek, kérdések
a fogadóórán

Képviselői fogadóórát tartott Lezsák Sándor a kiskunfélegyházi Aranyhegyen, az egykori kis-kecskeméti iskola épületében szeptember 26-án, szerdán.
A mintegy két óra alatt Kiskunfélegyháza mellett Fülöpjakabról, Kömpöcről, Csólyospálosról és Orgoványról is érkeztek
lakosok, akik a négyszemközti
beszélgetés során személyes
problémákkal, közéleti ügyekkel, javaslatokkal keresték fel
a képviselőt, és kérték közreműködését felvázolt ügyeik
megoldásában.
Horváth Gábor, a körzet
önkormányzati képviselője bemutatta Lezsák Sándornak a
kis-kecskeméti iskola fejlesztési
koncepcióját, közösségi térré

alakításának tervét, valamint áttekintették Aranyhegy fejlesztési
lehetőségeit is.
A fogadóórát követően Lezsák
Sándor elmondta: a választókerület polgármesteri hivatalai
mellett gyakran tart fogadóórát
a települések külterületi részein
is – most Aranyhegyen –, ezzel érzékeltetve, hogy a tanyán,
külterületi tanyaközpontokban
lakók véleménye, gondjai, javaslatai ugyanolyan fontosak úgy
számára, mint az adott település, a választókerület és hazánk
döntéshozói számára is.
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Az élet lenyomata – emlékhely
a szervdonorok tiszteletére
Átadták a szervdonorok tiszteletére állított emlékművet
szeptember 26-án az Alsótemetőben. Az avató ünnepség
előtt a Móra Ferenc Művelődési Központban szakmai fórumra várták a téma érdeklődőit
a szervező családok, ahol a
szervátültetés kapcsán a nyilvánosság elé lépett az élet és
a halál kérdése is.
– Azokra a hősökre emlékezünk,
akiknek az életük vége más emberek újjászületését és életét jelentik – köszöntötte a megjelenteket Csányi József polgármester
szeptember 26-án a művelődési
központban az ország első olyan
emlékhelyének átadása alkalmából, amely híd és kapocs lehet a
szervátültetettek és donor-hozzátartozók között.
A fórumon megszólalt dr. Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat Transzplantációs
Igazgatója is, aki mérföldkőnek nevezte az emlékmű elkészítését. A
nyilvánosság felvállalása szerinte
annak a jele, hogy a magyar társadalom megérett arra, hogy nyíltan
beszéljen a halálról és az életről,
mely komoly összefonódásban áll
egymással, különösen, ha szervadományozásról és szervátültetésről van szó. A főorvos egy örömhírt
is hozott a hét éve fiukat gyászoló
Csikós családnak azzal, hogy utánanézett, a fiuk szerveivel élő három megmentett ember jó egészségnek örvend.

A szervátültetésről saját élettörténetén keresztül beszélt Berente Judit, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke,
akinek életét a vesetranszplantáció mentette meg, s melyért azóta
is hálával, a kapott szervért pedig
felelősséggel tartozik. Sorstársai
és embertársai előtt példaként áll
aktív életével, amellyel azt szeretné bizonyítani, hogy méltó az új
életre.
– Minden szeptember 15-én,
amikor az én második születésnapom van, gyújtok egy gyertyát
a donorom emlékére, és eszembe
jut, hogy valakinek a családjából
ő nagyon hiányzik – mondta. – S

bár a szervdonáció anonim módon
történik, fontosnak tartom, hogy
mód legyen valakinek köszönetet
mondani, s kifejeznünk hálánkat,
ahogy a donor-hozzátartozóknak
is fontos, hogy lássák, hogy szerettük élni segített a halálával – tette
hozzá.
Az előadás végén levetítették
Nyárai Gerzson „Halottat operálunk, hogy életet menthessünk”
című filmjét, melyben a szervátültetés olykor fájdalmas kérdéseit
transzplantációt végző szakemberek válaszolják meg.
A helyszínen kiállítás volt látható Mónus Márton fotóiból, mely
a transzplantációt, valamint a

donor-hozzátartozók tragédia utáni életét mutatta be.
A hála és a tisztelet kifejezésének ad most már helyet az Alsótemetőben felállított emlékmű, mely
a ravatalozó hófehér homlokzata előtt úgy áll, mintha ez a hely
mindig is erre lett volna tervezve.
A Bozóki István kőfaragó által
megálmodott alkotás a fa élethez
fűződő kapcsolatával tisztán láttatja, az élet, ha elmúlt is, nyomot
hagy maga után. S ahogy Csányi
József polgármester az emlékmű
átadáskor megjegyezte: a fa, ha
levele lehull is él, és hisszük, hogy
tavasszal, a kikelettel együtt újra
kihajt, és még erősebben szolgálja
az életet.
Az emlékművet Hajagos Gyula
esperes-plébános szentelte meg,
majd az ünnepségen közreműködtek a kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanárai.
A donor-hozzátartozók nevében Csikós Józsefné köszönetét
fejezte ki a városvezetés segítőkész hozzáállásáért, mellyel létrejöhetett az a hely, mely, mint
mondta: – Állomás lehet a lelki
gyógyulás hosszú és fájdalmas
útján, ott, ahol szervátültetettek
és donor-hozzátartozók együtt
fejezhetik ki szeretetüket és
hálájukat.
Az emlékhely minden évben
szeptember 26-án közös emlékezésre várja a donor-hozzátartozókat és a szervátültetetteket.

K. G.
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20 éve őrködik Félegyháza biztonsága felett
Tétován választotta a középiskola elvégzése után a rendőri pályát, de a ranglétra
fokozatait végigjárva megszerette ezt a hivatást dr. Patak Sándor rendőr alezredes, a
félegyházi kapitányság rendészeti osztályvezetője. A város közrendjének, biztonságának fenntartásáért végzett két évtizedes
munkáját az önkormányzat „Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díjjal ismerte el.
Dr. Patak Sándorral, a rendőrség második emeleti irodájában találkoztunk, ahová egy kisebb
labirintuson keresztül lehet eljutni. – Lehet, hogy
ide nem szívesen jönnek fel az emberek – jegyeztem meg. – De igen – válaszolta felvetésemre –,
mert mindenki tudja, hogy nálam megkapja a
szükséges segítséget.
– Árulja el, mi volt az, ami önt ehhez a hivatáshoz vonzotta?
– Amikor a Móra gimnáziumban végeztem, én
is abban a csapdában voltam, mint az akkori fiatalok többsége. Nem igazán tudtam, hogy merre tovább. 1996-ban még nem volt annyira sok
jelentkező a rendőri pályára. Végül egy hirdetés
nyomán a rendészeti szakközépiskolába jelentkeztem. Szerettem akkor is közösségi emberként dolgozni a környezetemben, és belevágtam.
A rendőri munkáról előtte kifaggattam lakóhelyem, Tiszaalpár körzeti megbízottját, aki meg�győzött döntésem helyességéről. Így kezdődött.
Az iskolában jól éreztem magam, igaz, azt még
nem tudtam, hogy mit hoz a gyakorlat, de jó volt
a közösség, érdekes dolgokat tanultunk. Ezt követően Félegyházán töltöttem gyakorlati időmet.
Először járőrszolgálatot láttam el. Az is tetszett,
és az évek során a gyakorlat megerősítette, hogy
jó döntés volt ezt a pályát választani. Így ebben
az irányban képeztem magam tovább, és itt dolgozom ma is.
– Említette, hogy a kezdetekkor is közéleti
ember volt. Tudomásom szerint a munkáján
kívül ma is vállal ilyen szerepet.
– Igen. Középiskolás koromban kezdtem el
focizni és a kötődés a mai napig megmaradt.
Amikor iskoláimat befejeztem, megkeresett
Parádi László, a tiszaalpári labdarúgó klub elnöke, hogy szüksége lenne segítő kezekre, és én
szívesen melléálltam, vezetőségi tagként szervezem az egyesület életét.
– Család, gyerekek?
– Szerencsére párhuzamosan minden rendben zajlik az életemben. Kiegyensúlyozottan
élünk a feleségemmel és örömmel neveljük egy
éves kisfiunkat. Reméljük, hogy hamarosan érkezik még újabb utód is.
– A rendőri munka nagyon sok időt vesz
igénybe. Jól viseli ezt a család?
– Szó mi szó, néha szokta jelezni a párom,
hogy már túl sokat foglalkozok a munkával.
Tény, hogy néha óhatatlanul is hazaviszem magammal. Próbálom én a problémákat a munkahelyen megoldani és a stresszhelyzeteket
levezetni, de bizony ez nem mindig sikerül.
Mindenesetre a családi környezetem mindig
segít a megnyugvásban. A kisfiam egy energiabomba, együttlétünk mindig feltöltődést jelent
számomra.

– Két évtizede dolgozik rendőrként. Szereti ezt a munkát?
– Bizton állíthatom, hogy szeretem, annak ellenére is, hogy természetesen vannak árnyoldalai, és a rendőrség megítélése is folyamatosan
változik. A negatív élmények mellett sok pozitív
visszajelzést, biztatást kapok, ezért úgy érzem,
hogy van értelme a munkámnak. Úgy tapasztalom, hogy Félegyháza közbiztonsága – sok más
településsel is egybevetve – rendben van. Természetesen mindig vannak felmerülő problémák,
de kollégáimmal együtt arra törekszünk, hogy
azokkal a kérdésekkel foglalkozzunk elsősorban,
amelyek az itt élőket foglalkoztatják, érintik.
– A rendészeti osztályon milyen ügyek a
leggyakoribbak?
– Vannak örök kategóriák. Ezek a vagyon
elleni jogsértések, betöréses lopások. Szerencsére az elmúlt időszakban ezek száma csökkent. De mindig jönnek új jelenségek. Mosta-

nában a fiatalokkal küzdünk, akik néha más
értékek mentén élik életüket. Nem akarom
én bántani őket, de az biztos, hogy egy kicsit
lazábban veszik az életet. Kicsit könnyebben
eleresztik a hangjukat, bandázásukkal zavarják a környezetüket. Nem feltétlenül azért,
mert rosszat akarnak, de ők másként szocializálódtak, más az életvitelük. A másik probléma, hogy szinte megállíthatatlanul terjed a
kábítószer- és alkoholfogyasztás. Ez fiatalokra
és idősekre egyaránt jellemző. Ebből adódik,
hogy tudatmódosító szerek használata után
is kocsiba ülnek, gyakran keverednek dulakodásba, verekedésbe. A közlekedésben persze
a legtöbb problémát a gyorshajtás okozza. A
gyalogos-átkelőhelyeken nem adják meg mindig az elsőbbséget, sokan nem használják a
biztonsági övet sem. Ezeknek a problémáknak
a megoldására fokozott figyelmet fordítunk a
mindennapi munkánkban.
H. S.
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Idén is nagy érdeklődés övezte a szüreti felvonulást szeptember 22-én, Félegyházán.
A gazdaköröktől induló menet
az idei év terméséből elkészült
újbor megszentelésére érkezett a városba.
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Megszentelték az újbort

A díszes fogatok már a reggeli
órákban felsorakoztak a Nagyszőlő-úti Gazdakörnél, ahonnan első
megállójukhoz, a Beálló kereszteződéshez érve a galambosiak láthatták a műsort. A város egyetlen
külterületi óvodája, a Nagyszőlő-úti idén is bájos produkcióval
készült, amit a főként helyiekből
álló néptánccsoport műsora követett. A menet Haleszba folytatta
útját, ahol a vidám műsor előadása után a felvonulókhoz a helyiek
is csatlakoztak, majd a Majsai
úton végigvonulva érkeztek meg a
városba.
A kissé hűvös idő ellenére is sok
félegyházi várta a díszes felvonulást az Újtemplom előtt, akik feldíszített lovaskocsikon, hintókon,
zenekari kísérettel vonultak végig
a főutcán. Ván Jenő és Rádi András, a gazdakörök vezetői a magyaros ruhába öltözött csőszpárok
és bírópárok oldalán hozták az ünnepségre az újbort.
A templom előtt Hajagos Gyula
esperes-plébános az ünnepélyes
megszentelés előtt arról beszélt,
hogy Félegyháza környékén több
évszázados hagyománya van a szőlő- és bortermesztésnek, amelyről
több külterületi rész nevében a
„hegy” elnevezés is árulkodik. – A
hagyomány ápolása és továbbadása épp oly fontos, mint a fiatal
generáció megtanítása a szőlő művelésére és a borkészítésre – tette
hozzá tette hozzá Gyula atya.
A huszonnegyedik éve ápolt hagyománynak megfelelően a me-

net a városháza elé vonult, ahol a
táncos műsorok bemutatása után
a csőszpárok a nézőket is megforgatták. Az ünnepség zárásaként
Csányi József polgármester oklevéllel köszönte meg a hajtók, a
lovasok és csikósok részvételét.

Arcok a piacról – Kertből az asztalra
Az ősz beköszöntével még fontosabbá válik szervezetünk
számára a megfelelő tápanyag, ásványi anyag és vitaminpótlás. Ezt legkönnyebben egészséges, helyben termelt
gyümölcsök és zöldségek fogyasztásával tudjuk megtenni.
Csányi Sándor őstermelő éppen ilyeneket kínál a városi
piacon.
A nyugdíjas éveiben járó félegyházi őstermelő fiatal korától szereplője a helyi piacnak. A város
szélén körülbelül száz gyümölcsfája van a családnak, közöttük
alma, körte, barack és cseresznyefák. Az egyholdas területen

burgonyát, hagymát, babot, uborkát is termelnek a feleségével, elsősorban a család saját felhasználására, viszont a feleslegből jut
a piacra is. A mindig mosolygós,
kedves úrtól szívesen vásárolnak
a visszajáró vevők.
V. B.
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Ebzárlat és legeltetési
tilalom
Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal szeptember 29-étől október 19-éig.
Az ebekre, macskákra és legelő
állatokra vonatkozó tiltásra a
rókák veszettség elleni orális
immunizálása miatt van szükség. Az ebzárlat többek között
Bugac, Gátér, Kiskunfélegyháza, Móricgát, Pálmonostora,
Petőfiszállás, Szank területét
érinti.

Ha a Kiskunfélegyházi Keringőről hallunk, nem éppen egy táncra kell gondolnunk. Sokkal inkább egy csodálatos galambra,
amely különleges tollkoronája révén Európa-szerte kedvelt és
neves fajta a galambászok körében.
A galambászatról nem sok szó
esik, pedig őseink jóvoltából városunk is büszkélkedhet saját fajtával: a Kiskunfélegyházi Keringővel,
és a Kiskunfélegyházi Simafejű
Keringővel. A városban működő
egyesület és a fajtaklub évtizedek
óta őrzi ezt a ránk hagyott örökséget, s gondoskodnak róla, hogy ez
a fajta fennmaradjon, s határainkon túl is elismerjék.
A kiskunfélegyházi Galambtenyésztők Egyesülete szeptember 22-én tartotta bemutatóját a
Szakmaközi Művelődési Ház udvarában, ahol 32 tenyésztő nevezett be a fiatal egyedek versenyére
– tudtuk meg Berente Józseftől,
az egyesület elnökétől.
A Magyar Galambszövetség
133 éve alakult, amelyet követően vidéken is sorra jöttek létre
az egyesületek. Kiskunfélegyháza

negyvenharmadikként csatlakozott a szövetséghez – a fellelhető
dokumentumok szerint az 1950es években –, s jelenleg 43 taggal
rendelkezik.
– A galambokat éves szinten novembertől január végéig
hordjuk kiállításokra. Az idős
galambok előnyt élveznek a fiatalabbakkal szemben, mivel azok
fejlettebbek, mutatósabbak és jobban visszaadják a fajtajelleget. A
szeptemberi bemutatón viszont a
fiatal, ez évi egyedeket zsűrizzük,
amelyek ilyenkor még nincsenek
teljes díszpompában – mondta el
az elnök.
A versenyre 12 fajtát képviselve
193 galamb érkezett, amelyeknél
a fajtaleírást figyelembe véve állították fel a sorrendet, majd a zsűri a nyertes galambokat serleggel
jutalmazta.

A zárlat célja, hogy a kijuttatott, vakcinát tartalmazó csalétkeket a vörös rókák helyett ne a
háziállatok vegyék fel. A csalétek
kerek, barna színű, az ember
számára kellemetlen szagú, belsejében alumínium bliszterben
található a vakcina. Ha a vakcina
az ember szájába, orrába, megsértett bőrére vagy más fedetlen
testrészére kerül, azonnal le kell
mosni szappannal és bő vízzel,
majd orvoshoz kell fordulni.

Egészségfejlesztés
szabadidősporttal
Pályázati forrást nyert a Széchenyi 2020 támogatási alapkeretéből a Félegyházi Termál
Parkfürdő a Dél-Alföldi Termál
Klaszter tagjaként. A pályázat
célja a felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a
szabadidősport révén a Dél-alföldi régióban. Október 6-án,
szombaton 9 és 12 óra között a
Félegyházi Termál Parkfürdőben
lehetőség lesz többek között víz

alatti kerékpárok, vagy a víz alatti
nordic walking kipróbálására, de
az íjászkodás, szaunaszeánsz és
a vizessport-vetélkedők mellett
fül, orr, gégészeti szűrés, táplálkozási tanácsadás és életviteli
klub is várja az érdeklődőket. A
rendezvény ideje alatt a fürdőbe
50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg a belépőjegyek. A
részvétel díjmentes, minden korosztályt szeretettel várnak!

Egy ÁllatiJó-Nap
Ismét szeretettel várják a látogatókat a szervezők az Állatok
Világnapja alkalmából megszervezett családi rendezvényre október 6-án szombaton, a
Vasas sportpályán.

A fél 10-kor kezdődő rendezvényen lesz táncbemutató, énekes
műsor, bábjáték, buborékfúvó-party és természetesen rengeteg állatos program. Az állatok szerelmesei többek között kutyás trükköket,
agility, terápiás és
szolgálati
kutyás
bemutatót kísérhetnek figyelemmel. A
legkisebbeket állatsimogató és számos
más lehetőség várja,
a családok számára
piknikezési lehetőséget is kínálnak.

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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Szántó Piroskára
emlékeztek halálának
20. évfordulóján
20 éve hunyt el a város díszpolgára, Szántó Piroska kiskunfélegyházi születésű Kossuth- és Munkácsy-díjas képzőművész.
A művésznő életére, munkásságára Szabó Ildikó művésztanár
előadásával emlékeztek a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban,
szeptember 27-én.
– Büszkeséget kell, hogy jelentsen
Szántó Piroska munkássága azoknak, akik ismerik alkotásait. Kevés
olyan híressé vált művészünk van,
akikre emlékezhetünk. Ő közéjük
tartozik. Példaértékű az életútja
is, amiből erőt meríthetünk. Nemcsak azért kell emlékeznünk rá,
mert Kossuth- és Munkácsy-díjas
alkotó, hanem azért, mert ezek
ráirányítják a figyelmet egy kivételes életútra, életerőre – mondta
előadásában Szabó Ildikó.
Arról is szólt, hogy Félegyháza
és a művész kapcsolata nem volt
mindig felhőtlen. Ez köszönhető
a történelemnek és a politikának.
Családját 1944-45-ben Auschwitzba hurcolták. Amikor 45-ben vis�szatért a városba, akkor minden
emlékének hűlt helyét találta. A
házukat feldúlták és kifosztották.

Ezek után a városba 20 évig nem
tette be a lábát. Utána megpróbált
megbocsátani a városnak, mert
szerveztek számára egy kiállítást.
Ennek a megnyitóját azonban – ki
tudja milyen elvek alapján – vasárnap délre időzítették. Ebben az
időpontban természetesen kevesen látogatták meg a tárlatot, hiszen a félegyháziaknak a vasárnap
dél az ebédidő. Ez újabb rossz emléke lett a várossal kapcsolatban.
Tartott ez 1997-ig, amikor Bánkiné dr. Molnár Erzsébet és Rosta Ferenc otthonában keresték
meg. A találkozás során megszelídítették lelkét, és megbocsátott
mindenért. Nem sokkal később
látogatást is tett a városban, a
Móra Ferenc Gimnáziumban, ahol
emléktábla tiszteleg munkássága
előtt – tette hozzá az előadó.

Zenével ünnepeltek

A zene világnapján, október 1-jén Kárpát-medencei magyarok
zenéje 2018 címmel a csángóföldi Servet Zenekar és a Magyar
Örökség-díjas MISZTRÁL együttes tartott koncertet a Móra Ferenc
Művelődési Központban. A rendezvény fővédnöke Csányi József
polgármester, egyházi védnöke Hatvani Zsófia református lelkipásztor volt. A zene ünnepén a Kiskun Művészeti Iskola diákjai a
város főutcáján, öt helyszínen rendeztek hangulatos koncertet.
A művelődési központban kora
délután az iskolásoknak tartottak

nyílt énekórát a zenészek, Böszörményi Gergely – a Magyar

Az 1913-ban Kiskunfélegyházán
született Szántó Piroska először
iparművészetet tanult, de 1932ben átiratkozott a Képzőművészeti
Főiskolára, ahonnan baloldali politikai tevékenysége miatt kizárták.
Ezután magániskolában képezte
magát. 1934-ben csatlakozott a
Szocialista Képzőművészek Csoportjához. 1937-ben Bálint Endre
hívására ment Szentendrére, ahol
a Vajda Lajos és Korniss Dezső
köré csoportosuló fiatalok között
dolgozott, majd a helyi művészeti

Érdemkereszt Lovag Keresztjével kitüntetett művészeti vezető
– irányításával. A műsorvezetés
közepette izgalmasan, és közönségével együtt beszélgetett
a Kárpát-medencéről és a csángókról. Kíváncsi volt arra is, hogy
a gyerekek felismerik-e a csángó
dalok ősi magyar szavait, kifejezéseit. A fiatal közönség fogékony
volt az együttműködésre, és az
is kiderült, hogy sokan felismerik az archaikus magyar beszéd
mondandóját.
A délutáni koncerten Csányi
József polgármester köszöntőjében megfogalmazta: – A zene az
életünket keresztül-kasul átszövi
a bölcsőtől a sírig. A zene élmény,
szellemi táplálék. Nélküle az élet
nem teljes, rendeltetése a belső
világunk megismerése. Az a gyermek, aki zenét tanul, nyitottabb
más emberek felé, és a tanulás
más területein is sikeresebb. Nekem a zene azokat a félegyházi
polgárokat is jelenti, akik tesznek
a zenéért, a zenei oktatásért. Meg
kell említenem Kapus Béla karnagyot, a Zenebarátok Kórusának

élet aktív szereplője lett. 1945ben az Európai Iskola tagja volt.
Az 1950-es években szépirodalmi
művekhez készített illusztrációkat.
Életművét a Szombathelyi Képtárnak ajándékozta.

munkásságát, fúvós zenekarainkat, a Széljáró Balladás Együttest
és mindazokat a zenével foglalkozó, zenét oktató tanárokat, akik a
gyerekekkel megszerettetik ezt a
világot – tette hozzá.

Zene-világnapi hangverseny
A Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar és az Ifjúsági Fúvószenekar szeretettel meghív
minden érdeklődőt az október
6-án, szombaton a Szent István Templomban 19 órakor
kezdődő ingyenes Nemzetközi
Zene-világnapi hangversenyére.
Vezényel: Tóth László és KisFekete Vilmos. Az est meghívott vendége a Kiskunfélegyházi
Zenebarátok Kórusa, Szatmári
Imre vezetésével. Köszöntőt
mond Csányi József, Kiskunfélegyháza város polgármestere.
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Az előrehaladott kor kiváltság
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény mindhárom intézményében gazdag programot szerveznek ez ellátottaknak októberben, az idősek hónapjában. A nyitó rendezvényeken szeptember 28-án Rosta Ferenc alpolgármester és Gálig
Erzsébet intézményvezető köszöntötte a szépkorúakat. A megnyitókon a Darvas óvoda, a Batthyány és Platán iskola, valamint
a Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
diákjai kedveskedtek műsorral, énekkel, zenével az idős ellátottaknak. De az ünnepi megnyitón a szépkorúak is megfogalmazták gondolataikat egy-egy verssel.
Rosta Ferenc alpolgármester a
városvezetés nevében a következő gondolatokkal köszöntötte az
intézmények idős lakóit: – A rohanó időben bizony nagyon gyorsan
tovasuhan az ifjúság tündérszép
tünékeny világa. Az egykori búzavirágkék szemű, szőke lányból
ráncos öreg nénike lesz, míg a dús
fekete hajú izmos legényből reszkető kezű bácsika. Közben pedig
azt szeretnénk, hogy olykor-olykor
megállna az idő. Legalább néhány
órára… Legalább lassabban múlna, hogy minél tovább élvezhessük
földi létünket, láthassuk a teremtett világ szépségeit, az élet megannyi apró csodáját. Az emlékek
azonban bennünk maradnak és
felidéződnek. Kiválthatja egy szó,
egy dallam, egy kép mindazt, amit
maga alá gyűrt életünk. És a bú-

zavirág kékje feloldódik az ég kékjében, a szőke lobogó haj a ringó
aranysárga búzatáblában…
Ne bánkódj amiatt, hogy idősödsz, mert ez egy olyan kiváltság,
ami nem mindenkinek adatik meg
– fogalmazódott meg a rendezvény
meghívójában. Az idősek hónapja
még több odafigyelést jelent az
idősek generációjára, önökre, akik
ezekben a közösségekben élnek
nap mint nap, azokkal együtt, akik
ebben a helyzetben segítségükre
vannak.
Kívánom, hogy minden baj és
probléma ellenére is élvezzék
életük minden egyes pillanatát.
Érezzék, hogy szükség van önökre.
Vagy úgy, hogy erejükhöz mérten
segítenek a családjukon, vagy úgy,
hogy jó szóval, szeretettel szólnak
társaikhoz, imádságban hordozzák

szeretteiket – zárta gondolatait az
alpolgármester.
Gálig Erzsébet intézményvezető
Móricz Zsigmond szavaival kezdte
köszöntőjét. „Az öröm abból ered,
hogy valaki meg tudja látni azt, ami
szép és jó az életben.” – Idősnek
lenni nem csak annyit jelent, hogy
sok esztendőt megélünk. Az időskor gyümölcse a bő élettapasztalat,
amelyet a gondokkal terhes, vagy
felhőtlenebb évek, évtizedek alatt
szerzünk magunk vagy mások példáján okulva, s e tapasztalatokat

tovább kamatoztatjuk családunk,
közösségünk javára. Nekünk, fiatalabbaknak szükségünk van erre
a megszerzett tudásra, élettapasztalatra, hiszen mint előttünk járó
nemzedék, magukban hordozzák és
átadják számunkra mindazokat a
hagyományokat, értékeket, amelyek
nélkül nem lenne teljes az életünk –
tette hozzá.
Az intézmény vezetője és munkatársai valamennyi intézményben
virággal köszöntötték a legidősebb
lakókat.

A szépkorúakat köszöntötte Félegyháza

A szépkorúak foglalhattak először helyet a művelődési központ
színháztermének új széksoraiban, szeptember 28-án. A város
önkormányzata, a Nyugdíjas Klubok Egyesülete és a Móra Ferenc
Művelődési Központ ezen a napon
az Idősek Világnapja alkalmából

vendégelte meg az időseket Várkonyi András „Vén budai hársfák…” című vidám, zenés műsorával. Az előadás előtt Csányi
József polgármester személyes
hangvételű köszöntővel üdvözölte
a megjelenteket, és a város valamennyi idős lakóját.

– Gyerekként abban a csodálatos és szerencsés helyzetben
volt részem, hogy nagymamámmal tölthettem időm nagy részét. Ő volt az, aki megtanított
sok ügyességre, többek között a
vasalásra, amik hasznomra váltak a későbbiekben is. Megvé-

dett mindennel és mindenkivel,
még a szüleimmel szemben is,
de megtanított az idősek tiszteletére is.
Amikor bekerültem mostani hivatalomba, a város nyugdíjas klubjainak révén újra találkozhattam
nagymamám érzelmeivel, gondolataival. Általuk sok-sok nagymamám lett, akik mindig megfogalmazzák intő, bölcs gondolataikat.
Éppen ezért tartom fontosnak az
idősek világnapját. Ezen a napon
végigjárom azokat az otthonokat,
ahol nyugdíjasaink, időseink élnek.
Mindig szeretek a szépkorúakkal
találkozni, és fontos számomra
a kapcsolattartás, a beszélgetés.
Azért, mert minden találkozás élményekkel, jó érzésekkel tölt fel.
Kívánom, hogy önökkel, és a
városunk valamennyi szépkorújával sok-sok rendezvényen
találkozzunk,
szépséggel
és
örömmel beszéljük meg közös
dolgainkat – mondta Csányi József köszöntőjében.
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Felkészülés a fűtésszezonra
A meteorológiai ősz beköszöntével a hűvös idő is igen hamar
megérkezett, ami azt is jelenti, hogy már nem csak tervezni kell
a fűtésszezont, hanem be is kell gyújtani. Előtte érdemes néhány
karbantartási feladatot elvégezni, de sok esetben mérlegelendő
a régi, elavult készülékek cseréje is. A következő cikkünkben a
fűtésszezon előtti felkészülésről a Torony Épületgépészet munkatársait kérdeztük.
Igen kellemetlen, ha az első begyújtásnál derül ki, hogy folyik a fűtésrendszer, nem gyullad be a konvektor, vagy madárfészek zárja el
a kéményt. Ezek a problémák nem
csak bosszúságot, hanem sokszor veszélyt, és komoly károkat is
okozhatnak.
Ezért legyen szó fatüzelésről,
gázkonvektorokról, vagy a legmodernebb fűtésrendszerekről, a fűtésszezon megkezdése előtt érdemes próbafűtést végezni, hogy fény
derüljön a hibákra, a készülékeket,
kéményeket pedig vizsgáltassuk át
szakemberrel.
A nyári több hónapos állás miatt a központi fűtésrendszereknél
gyakran előfordul, hogy a fűtési
keringetőszivattyúk megszorulnak,
nem indulnak el – mondta el Jókai
Gyula, a Torony Épületgépészet
munkatársa. A gázkazánnál olykor
csak működés közben, nyomásra
jelentkező vízszivárgást pedig a

hőcserélő kilyukadása okozhatja,
melyet megelőzhetünk, ha szakemberrel átnézetjük üzembe helyezés
előtt a készüléket. Ezek a problémák bizonyos esetekben javíthatók,
de különösen régi típusú gázkazánnál mérlegelendő a csere. A korszerű gázkazánok üzembiztosabbak,
gazdaságosabbak, keringetőszivat�tyúik energiatakarékosabbak, és az
alacsonyabb gázfogyasztás miatt
rövid időn belül megtérül az áruk.
A régi vegyes tüzelésű központi
rendszereknél szintén felléphet a
keringetőszivattyú meghibásodása,
de itt különös figyelmet kell fordítani arra is, hogy a csőrendszer
megfelelően fel legyen töltve, és
az elzáró szerelvények ki legyenek
nyitva. További teendő, hogy a padlástérben található kiegyenlítő tartályt körbeszigeteljük, megelőzve
ezzel azt, hogy a téli hidegek idején
a víz befagyjon. A jobb hatásfok elérése miatt a kazán hőcserélő bor-

dái közötti járatokat is érdemes kitisztítani, biztonsági okokból pedig
át kell vizsgálni a füstjáratokat és a
kéményt.
Fatüzelésnél fontos, hogy száraz
fával tüzeljünk, mert a vizes fából
kicsapódó savak és a kátrányképződés egy-két szezon alatt tönkreteszik, kilyukasztják a lemezkazánokat. Ha nincs száraz fánk, akkor
használjunk szenet, vagy szalma,
illetve fabrikettet – javasolta a
szakember.
Vegyestüzelésű rendszerekhez is
kaphatók már olyan modernizált,
többfunkciós kazánok, amelyeknél
a hatásnövelés mellett a komfortérzet biztosítása is előtérbe kerül.
Vásárlás előtt kérjük ki a kivitelező
véleményét, mert sok esetben lehet
a szerelői, kereskedői tapasztalatokra hagyatkozni.
Bár a konvektorok igen elavultak,
mégis sok helyen találkozunk még
ezzel a fűtési rendszerrel. A régi,
gyenge hatásfokkal rendelkező készülékek helyett ma már léteznek
modernebb fajták, amelyek megfelelő komfortérzet mellett tudják a
teljes helységet egyenletesen befűteni – tudtuk meg Jókai Gyulától. Ha
konvektoros fűtésünket korszerűsíteni szeretnénk, nem kell feltétlenül
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a nagyobb átépítéssel járó központi
fűtés cserére gondolni. Helyette
választhatjuk a kisebb tervezési és
kivitelezési költséggel járó, szintén
parapetes, ám korszerűbb készülékeket is, melyeknél szobatermosztáttal szintén jól szabályozható a
hőmérséklet. A hatásfoknövelés
eredményeként ebben az esetben is
megtérül a beruházás – fűzte hozzá
az üzlettulajdonos.
A régi konvektorok leggyakoribb
problémája, hogy az első begyújtásnál sokáig tarthat a kilégtelenítés, ami miatt tovább kell az őrláng
gombot nyomni. Ha nem sikerül
begyújtani, akkor gondolni lehet a
fúvoka elpiszkolódására, de ugyanúgy üzemzavart okozhat, ha a parapetrészbe a nyár folyamán madár
fészkelt be, esetleg szalmát, sarat
hordott be. Mivel gázról van szó, érdemes minden észlelt hiba esetén
szerelőt hívni.
Fűtéskorszerűsítés esetén, készülékcseréknél tájékozódni kell,
hogy mely esetben szükséges hatósági engedélyt kérni a végzendő munkálatokhoz. Ehhez legtöbb
esetben a kivitelezők is tudnak
segítséget nyújtani. Sokszor úgy
tűnik, hogy nehéz kivitelezőt találni, ezért időben kell a karbantartási
munkákhoz szakembert keresni, de
szerelőt általában a szaküzletek is
tudnak ajánlani.
K. G.

(x)

KÖRKÉRDÉS: Mitől lesz melege az idén?
A hidegebb esték beköszöntével hamarosan a fűtési szezon is
elindul. Akad, aki fával, míg más gázzal, vagy éppen klímával
fűt. A tüzelőt érdemes időben beszerezni és a gázkészülékek
kitisztítása, esetleges javítása, modernizálása sem árt a tél
beállta előtt.
ha szükséges. Az elmúlt években
felszökött a fa ára, szinte egy árban van a gázzal, utóbbival a fűtés
kényelmesebb.

Mester Roland (20): – Fával
fűtünk, a tüzelőt előre megvettük,
időben felkészültünk a télre. Idén
25 köbméter fát hozattunk, amit
összedaraboltunk.
Változékony
az időjárás, nem lehet kiszámolni előre a hidegebb hónapokat.
Kisgyermekünk lévén, figyelünk
a megfelelő komfort biztosítására, időben rendelünk tüzelőt,

Benedek Lajos (59): – Hosszú
és hideg telünk lesz állítólag, így
minden eshetőséggel számolni
kell. Tanyán lakom, fával fűtünk,
amit időben beszereztünk. Mellet-

te a városon belül házat újítunk,
épp a fűtésrendszert cseréltük,
modernizáltuk. Fontosnak tartjuk,
hogy ki legyenek tisztítva a gázkészülékek, saját magunk és környezetünk biztonsága érdekében. Egy
modernebb gázkazánnal sokat
spórolhatunk a rezsin.

Abai Bernadett (33): – Családi házban lakom, ahol elektromos
fűtés és fatüzelésű kályha működik. Felkészülni mindenképpen
érdemes a télre, tapasztalatom
szerint a villanyfűtés és a vegyes
tüzelés szinte ugyanannyiba kerül. A villanyfűtés kényelmesebb,

nem kell a begyújtással bíbelődni, viszont a fa jobb hőérzetet ad.
Ebből kifolyólag a hagyományos
fafűtést jobban szeretem.
Horváth Istvánné (33): – Beüzemeltük a klímafűtést a hidegebb őszi estékre, emellett távfűtés van a társasházban, ahol
élünk. Az inverteres klímát idén
vásároltuk, jól vizsgázott, a gyerekek miatt lett rá szükség, a távfűtést ugyanis csak később kapcsolják be. Az időjárás sok esetben
eléggé szeszélyes, így számunkra
is fontos volt, hogy több fűtési lehetőséggel rendelkezzünk.
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Kutatók Éjszakája a Móra gimiben
Minden évben szeptember utolsó péntekén rendezik meg
a Kutatók Éjszakáját hazánkban. Az
országos akcióhoz
immár
harmadik
éve csatlakozott a
Móra Ferenc Gimnázium is. A Természettudományos
Laboratórium munkatársai, valamint a
gimnázium fizika és
kémia szakos pedagógusai látványos
programokkal készültek a rendezvényre ellátogató családoknak, fiataloknak, a reáltudományok iránt érdeklődőknek.
A rendezvény „A jövő járművei”
címmel meghirdetett rajzpályázat
eredményhirdetésével kezdődött.
A versenyt 4 korcsoportban hirdették meg.
Az óvodás korcsoport helyezettjei: 1. Fekete Miklós, 2. Fodor
Kornél, 3. Apró Lilla, különdíj
Ruda Enikő. Az alsó tagozatos
korcsoport helyezettjei: 1. Hudák Julianna, 2. Major Edina, 3.
Petróczi József Mihály, különdíj
Lantos Petra, Buchholcz-Kis
Csenge. A felső tagozatos korcsoport helyezettjei: 1. Tamási Tamara, 2. Kovács Barbara, 3. Réczi
Ráchel, különdíj Gácsi Lilla. A középiskolás korcsoport helyezettjei:
1. Borzai Zsuzsanna, 2. Farmasi Ádám, 3. Szél-Tóth Dominik,

különdíj: Csányi Pál, Szekeres
Zsófia, László Kitti. A közönségdíjat Fekete Eszter 2. osztályos
tanuló rajza nyerte el. A korcsoportok első helyezettjei osztályuk
számára egy laborfoglalkozásra is
meghívást kaptak.
Már hagyomány, hogy a gimnázium diákjai „Tudósok bőrébe”
bújnak. Idén Pascal (Kőfalvi Dániel), Bunsen (Radics Dániel),
Jane Goodal (Rádi Dóra), Pierre
Cuire (Czifrik Levente) és Neumann János (Kiss Tamás) volt
az iskola „vendége”. A zene fizikájáról tartott előadást Bozóné
Rosta Eszter tanárnő és Galántai Gabriella tanárnő. Meghívott
előadó Lukács Nikoletta régész
volt, aki nemcsak a munkájáról
beszélt, de leleteket és a régészeti
feltárás eszközeit is bemutatta az
érdeklődőknek.
A teltházas programon kísérletezhettek a kicsik és nagyobbak

egyaránt a szilárd szén-dioxiddal,
más néven a szárazjéggel. Természetesen lehetett lego-robotokat is
programozni. A gimnázium tanárai
által az oktatásban, számonkérésben is használt Kahoot mobilapplikáció segítségével kvízkérdésekre
válaszolhattak a kvíz teremben
tartott verseny résztvevői.
Számos olyan programot is
szerveztek, ahol a látogatók a gimnázium tanulóinak segítségével
kísérletezhettek, fizikai elveken
alapuló hangszereket, eszközöket
készíthettek. A logikai szobában
Rubik-kocka kirakó bajnokságot
rendeztek Vaczláv Csaba 10. e
osztályos tanuló vezetésével. Ennek nyertese Horváth Dávid lett.
Angol, német és francia kvízfeladatokat is megoldhattak az érdeklődők. Nagy sikert aratott a
„Testünk csodái” terem, ahol az
iskola védőnője Pap Izolda és az
újonnan alakult Egészségfejleszté-

si Iroda munkatársai, a gimnázium
biológia tagozatos diákjai az emberi test rejtelmeibe vezették be
a látogatókat. Érzéki csalódások,
memóriagyakorlatok, emberi torzó
és csontváz várta a látogatókat.
Lehetett az újraélesztést gyakorolni és a kézmosás tisztaságát is
kimutatták UV-fénnyel.
Az est zárásaként, sötétedés
után, a fizika szakos pedagógusok UV-fénnyel, lánggal, lézer- és
infra
sugarakkal végeztek kísérleteket, majd a kémiások lángfestést
– amely a tűzijátékok alapja – és
termit-reakciót mutattak be.
A tartalmas délután oroszlánrészét Bálintné Gárdián Anett,
Bodnárné Laczkó Gyöngyi,
Galántai Gabriella, Kámánné
Pallagi Judit, Kámán Tamás
fizika szakos pedagógusok, Hajagos-Tóh Veronika és Nagy
Zsolt kémia szakos pedagógusok
végezték. A rajzverseny lebonyolításában Szabó Ildikó tanárnő, a
tudósok felkészítésében Kapusné
Iván Orsolya és Karácsonyi Melinda dráma szakos pedagógusok
segédkeztek. A logikai szobában
Gál Zoltán és Tarjányi Sándor
matematika, informatika szakos
pedagógusok várták az érdeklődőket. A nyelvi terem kérdéseit Bata
Szilvia, Dobó Aliz és Kissné Fekete Éva nyelvszakos pedagógusok állították össze. A Kreatív terem házigazdája Szabóné Simon
Erzsébet tanárnő volt.
A délután sikeres megrendezését mintegy 60 gimnazista diák
segítette. A Kutatók Éjszakája rendezvényre az idén több mint háromszázan látogattak el.

Családi napok a Dózsában
Több éves hagyományt ápol a Dózsa iskola akkor, amikor szeptemberben megrendezi az alsósok és a felsősök családi napját. Az egymást követő két pénteken nagyon sokan látogatnak
el a rendezvényre, nem ritkán teljes létszámmal képviseltetik
magukat a családok.
Idén a pályaorientációhoz kapcsolódva műhelyfoglalkozásokat
tartottak. A felső tagozatosok
nyolc állomáson találkozhattak a
különböző szakmákkal, amelyek
mindegyikét az itt tanuló diákok
szülei mutatták be a gyerekközönségnek. Természetesen valamennyi helyszínen arra is volt
lehetőség, hogy a gyakorlatban
mérettessék meg hozzáértésüket, ügyességüket az érdeklődő
diákok.
Amíg a csoportok forgószín-

pad-szerűen a szakmákkal ismerkedtek, az anyukák, az apukák és
a nagyszülők a bográcsok körül
serénykedtek. A vacsorát követően került sor a legfinomabb
és legszebben tálalt paprikás
krumplik díjazására.
A következő pénteken az alsó
tagozatos gyerekek sablonok segítségével makettelemeket szabtak ki,
s egyéni díszítéssel tették azokat
széppé, változatossá. Az elkészített makettekből aztán utcákat, városokat építettek a szorgos kezek.

A festésbe még néhány lelkes szülő
is bekapcsolódott. A jól megérdemelt munka jutalma a finom vacsora volt, amelyet az anyukák és az
apukák készítettek el.
A családi napokon mindenki

jól érezte magát, emellett a matematikai, természettudományos,
műszaki és informatikai készségek, kompetenciák is fejlődtek – számolt be Terbe Ákosné
intézményvezető.
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Ugye erre most mindenki felkapta a fejét! Legalább annyira, mint
azok a középiskolások, akik csokit
fogadtak el egy ismeretlen hölgytől a bűnmegelőzési előadás előtt.
Erről a csokiról ugyan később kiderült, hogy természetesen nem
tartalmazott drogot, viszont jól
szemléltette a tizenévesekre leselkedő veszélyeket, s a dolog tanulságát: nem szabad idegentől
elfogadni semmit. Szeptember
24-én kiskunfélegyházi középiskolásoknak mutatták be az Üzenet a biztonságért címet viselő
programot, melyben szellemes,
interaktív előadásokkal és fantasztikus koreográfiával színpadra vitt
történeteken keresztül dolgozták
fel a bűn- és balesetmegelőzési
témákat.
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság szervezésében dr.
Horváth-Rekedt Gréta címzetes
rendőrfőhadnagynak köszönhetően jutott el az üzenet a félegyházi
középiskolásokhoz, akik a sokszor,
de nem elégszer hallott intelmekkel játékos-táncos formában találkoztak a Móra Ferenc Művelődési
Központban egy bűnmegelőzési
előadáson.
A táncos produkciókat a szolnoki Üzenet Táncszínház vitte színpadra, s általuk a fények, a hangok
és a jelmezek kitűnő használatával
életre keltett valóság megdöbbentő volt. A város rádiós hangjaként
ismert Oláh Sándor humoros
műsorvezetése jól áthidalta a generációs különbségeket, s felvállalva saját gyerekkorából hozott
tapasztalatait,
szakemberekkel
vitatta meg a szülői fegyelmezés
és a családon belüli erőszak között húzódó keskeny mezsgyét,
vagy, hogy a gyermeki csínytevés
olykor milyen súlyos kirekesztést
eredményezhet.
A megszólaltatott pszichológus,
Vizinger Erzsébet a bántalmazásokkal kapcsolatban kihangsúlyozta, hogy a társak figyelme és a
korai segítségnyújtás nagyon fontos egy későbbi tragédia, akár a kilátástalanság egyetlen megoldását
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Elfogadták a kamudrogot
tartalmazó csokit a diákok

jelentő öngyilkosság megakadályozásában. Digitálisan fertőzött világunkban fontossá vált beszélni az
oktalanul használt okostelefonokról is, melyek tönkreteszik a kommunikációt, a beszélgetés helyett
használt chat pedig téves irányba
viszi az emberi kapcsolatokat.
Mint ahogy Váróczi-Bakos Rita
címzetes rendőr őrnagy előadásából is kiderült, nem szabad megbízni az idegenekben, nem szabad
elfogadni semmit, és nem szabad
beülni az autójukba. És attól, hogy
egy drogot herbálnak, bionak, vagy
zsályának hívnak, még nem jelenti
azt, hogy ártalmatlan szerről van
szó. Ezek a drogok szintetikusan
előállított, megbízhatatlan forrásból eredő és bizonytalan ös�szetételű szerek. Megdöbbentő
adat, hogy ma egy magyarországi
városban naponta legalább egyszer azért kell mentőt hívni egy
iskolába, mert valaki rosszul lett
a vécén, vagy összeesett egy ismeretlen drog mellékhatásainak
következtében.

A bűnmegelőzés mellett az
előadások között központi szerepet kapott a balesetmegelőzés is,
melyben Csordás József rendőr
őrnagy nyújtott szakszerű segítséget. A 90-es évektől diszkóbalesetek néven ismertté vált közlekedési balesetek már sok tragédiát
szültek, de ittasan vezetni éppoly
kockázatos, mint beülni egy ittas
sofőr autójába, vagy vezetés közben tolni egy lájkot.
Egy következő táncprodukcióban az is jól látható volt, hogy
mennyire nem látható jól a sötétben az, aki nincs kivilágítva. Különösen igaz ez külterületen, ahol
már sok kerékpáros és gyalogos
ember életét mentette volna meg a
láthatósági mellény és a megfelelő
világítás használata.
Az előadásból világosan látszott, hogy a mai tizenévesek az
internet, a drog és az ebből eredő
veszélyek ideális célpontjai. Mi, az
előző generáció még tiszta világban nőttünk fel és csak az amerikai akciófilmekből ismertük a dro-

got. Ma viszont már mindenkinek
van olyan ismerőse, aki ismer valakit, aki már látott olyat, és máris
karnyújtásnyira vagyunk a szertől.
Viszont szabad akaratunk van,
és eldönthetjük, hogy mi szerint
akarunk élni. Felnőttként, több évtizedes élettapasztalattal, szilárd
alapokkal már könnyebb nemet
mondani az élet kecsegtető veszélyeire, de a tizenévesek labilisabb
értékrendjük miatt könnyű célponttá válnak.
Feladatunk, hogy megtanítsuk
nekik, nem attól lesz bölcs, hogy
kipróbálja, hanem hogy tud nemet
mondani. Tennünk kell ezt szülőként, pedagógusként, újságíróként, hogy közülük minél többet
meg tudjunk menteni. És ahogy
a régről ismert dal felcsendült a
gondosan összeállított műsor végén, úgy kell, hogy fülünkbe csengjen az előadás üzenete is: „Most
élsz, most vigyázz, hogy jól csináld,
mert a legapróbb hibád megbos�szulja önmagát.”

K. G.

Futottak és táncoltak
Az Európai Diáksport Napjához
Félegyházán az általános és középiskolai tanulók tucatjai csatlakoztak. A 2018 méteres futást
a Honvéd Sporttelepen teljesítették. Emellett valamennyi iskola sportos programokkal várta
növendékeit. A Kiskunfélegyházi
Közgazdasági Szakgimnáziumban pedig a táncot népszerűsí-

tették. Kovács Sándor, a Silver
Step Tánc Stúdió vezetője nem
csak a diákokat, hanem a tanárokat is megtáncoltatta. Országos szinten 1200 iskola, 400
ezer tanulója vett részt a mozgás
örömét, a sportolást népszerűsítő eseményen, amelyet a Magyar
Diáksport Szövetség hívott életre, 2004-ben.
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Új városházát építettek a diákok

A város kulcsát szeptember 26-án,
a városháza dísztermében vette
át Csányi József polgármestertől
Barna-Papp Adrián, a Gyermekés Ifjúsági Önkormányzat elnöke.
Ezen a napon a fiatalok jelképesen birtokba vették a várost. A
díszteremben megtartott közgyűlésükön a polgármester és Balla
László alpolgármester válaszolt
a diákok kérdéseire, amelyek elsősorban a városfejlesztésre, a fiatalok közösségi tereinek bővítésére, a

A köz
gazdász
zenész
Szeptember 20-án tartották
az utolsó idei Hattyúkerti
zenés esték programot a félegyházi Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban, ahol dr. Tóth
Ákos a tárogatóval ismertette meg az érdeklődő közönséget. A közgazdász zenész a
magyar vonatkozású nádnyeles fúvós hangszer segítségével különböző korok jellegzetes dallamait szólaltatta
meg. A teltházas koncerten
felcsendültek többek között
az 1848-as forradalmi hangulatot idéző, Rákóczi hamvainak hazahozatalára írt,
az I. világháborúhoz kötődő
nép- és műdalok, továbbá
Petőfi Sándor megzenésített versei.

biztonságos közlekedési feltételek
megteremtésére és a sportolási
lehetőségek bővítésére irányultak.
A közgyűlés után a városi sportcsarnokban szorgos közösségek
papírból, hungarocellből építettek
és díszítettek új városházát, miközben társaik egy sok-sok feladatot
magában rejtő sportvetélkedőn,
majd a középiskolák iskolabörzéjén
vettek részt.
A közgyűlésen a város fejlesztési terveiről is kérdeztek a diá-

könkormányzat tagjai. Többek között kíváncsiak voltak arra, hogy
a Zöld város program keretében
teremtődnek-e olyan terek, amelyek a fiatalok közösségi életét
szolgálják. A dózsások tornatermük fejlesztésének lehetőségéről,
a darvasosok pedig az iskola melletti szabad tér rendbetételéről
érdeklődtek. Többen a sportolási
lehetőségek bővítését kérték, illetve azt, hogy legyenek olyan
közösségi rendezvények, ahol az

iskolák diákjai találkozhatnak, ismerkedhetnek egymással.
Csányi József elmondta, hogy
a Zöld város program megvalósítása során nagyon ügyelnek arra,
hogy olyan terek, zöldfelületek
alakuljanak ki, amelyek a fiatalok
közösségi, szabadidős tevékenységét is szolgálják. A szökőkutakat,
csobogókat úgy alakítják ki, hogy
környezetükben olyan színpadok
építésére is lehetőség legyen, ahol
színvonalas és érdekes előadásokat, produkciókat lehet bemutatni.
A sportlehetőségeket is bővítik
a Honvéd pálya folyamatos fejlesztésével, emellett megújul a volt
Vasas pálya is, amely nagyon sok
sportolási, kikapcsolódási lehetőséget fog kínálni a diákoknak is. A
Darvas iskola felvetésével kapcsolatosan a polgármester elmondta,
hogy a városrészek megújítása is
megkezdődik hamarosan. Az iskola melletti területen a sportolóknak, az extrém sportok kedvelőinek is pályák épülnek.
Arra kérésre, amely ifjúsági
klub létrehozására, a fiatalok ismerkedését segítő rendezvények
megszervezésére vonatkozott, a
városvezető elmondta: a diákönkormányzatnak, a fiataloknak kell
eldönteni, hogy mit szeretnének,
és azok megszervezését is meg kell
oldani. Egy biztos, hogy az önkormányzat részéről minden jó kezdeményezés támogatásra számíthat.

Népmese napja a Móravárosi Óvodában
A Móravárosi Óvoda apróságai
gyakran hallhatják nevelőiktől a
magyar népmeséket. Szeptember
30-án azonban az óvónők egész
délelőttre kínáltak kellemes, érdekes időtöltést azzal, hogy magyar
népmeséket olvastak a kicsiknek
és szüleiknek. Ki előbb, ki később érkezett az óvodába, de egy
biztos, hogy mindenki jól érezte
magát. A rendezvényt eredetileg
a Csigabiga csoport udvarára tervezték, de a hűvös időjárás miatt
a sportszobában rendezték meg.
Ez azonban senkit nem akadályozott abban, hogy ismerkedjen
és gyönyörködjön a magyar népmesék fordulatos nyelvi, gondolati
világával.
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult
mindazokhoz, akiknek fontos a
népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon
ahhoz a kezdeményezéshez, amely
szerint szeptember 30. – Benedek
Elek születésnapja – legyen a népmese napja.

A népmese napját első ízben
2005. szeptember 30-án rendezték
meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok
és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon
megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más
népek meséi felé.
„Őseinktől kincsekkel teli ta-

risznyát kaptunk örökségbe, de
mintha egyre gyakrabban tétlenül
néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba,
ismerjük meg, fényesítsük újra és
adjuk tovább az eleinktők kapott,
élethosszig érvényes, értékes,
unokáink számára is feltétlenül
megőrzendő, mesebeli kincseket!”
(Részlet a Magyar Olvasástársaság
2005-ös felhívásából)
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Rázd fel
és mozogj!
Kiskunfélegyháza évek óta csatlakozik az európai autómentes nap
rendezvénysorozatához. Idén a sportcsarnok mögötti parkolóban
várta gazdag program a fiatalokat és időseket, hogy a „rázd fel és
mozogj” jelmondattal meghirdetett eseményen erősítsék a környezettudatosságot sportolási és játéklehetőségek biztosításával.
Az eseményt Csányi József polgármester nyitotta meg, aki mindenkit ösztönzött arra, hogy ne
csak a világnapon, hanem a hétköznapokon is közlekedjünk kerékpárral, és sportoljunk egészségünk
megvédése érdekében. Elmondta

azt is, hogy ma már az autógyárak
is igyekeznek a környezetterhelés
csökkentésére. Elektromos járműveket gyártanak, amelyek nem
szennyezik a levegőt. Ilyennel és
elektromos kétkerekűvel is találkozhatnak az érdeklődők, és kipró-

bálhatják, bízva abban, hogy nemsokára már hasonló járgányokkal
tudják megoldani mindennapi közlekedésüket – tette hozzá a polgármester, mindenkinek kellemes
időtöltést kívánva.
A megnyitó után következett az
IZS-TEAM bemutatója. Sárói-Szabó István és Meszes Ferenc
oldalkocsis „fenegyerekek” bemutatója hatalmas sikert aratott
a gyerekek körében. De sokan
nyüstölték az ugrálóvárat, mások

a kézműves foglalkozásokon töltötték az időt. A pedálos gokartok
sem kaptak pihenőidőt, a rendőrség standjánál pedig KRESZ
ismereteiket tesztelhették a vállalkozókedvűek. A kerékpárosok
ügyességi versenyen vettek részt
és működött ingyenes kerékpárszerviz is. Az Egészségfejlesztési
Iroda ingyenes vérnyomás, vércukor, testsúly és testzsírméréssel
állt mindenki rendelkezésére. Délután kerékpártúra indult Haleszba.

Szemetet szedtek és szórakoztak Pálinkaverseny

Szemétgyűjtési akciót szervezett a
Mozgássérültek Kiskunfélegyházi
Egyesülete és a Béke Klub a Humanum Salma Humanitarius Alapítvány hívószavára, szeptember
26-án. A közösségek a volt Fürdő-

szálló előtti parkban és a KRESZ
parkban több zsáknyi szemetet
gyűjtöttek össze. Az egyesület és a
klub tagjai idén két alkalommal a
város temetőinek tisztántartására
is figyelmet fordítottak, egy kisebb

csoporttal pedig a külterületen
is gyűjtötték a szétszórt szemetet. Mostani munkájuk befejezése
után Tapodi József klubvezető
bográcsban főtt gulyáslevessel látta vendégül a lelkes csapatot.

Jó hangulatú szüreti összejövetelt szervezett a Petőfi
Sándor Bajtársi Egyesület,
szeptember 21-én. A mulatságon második alkalommal
pálinkaminősítő versenyt is
rendeztek, amikor a klub tagságának a 2018-ban elkészített pálinkáit bírálta egy független bizottság. A klubtagok
közül 17-en hozták magukkal
butykosaikat, amiből természetesen nemcsak a zsűri, de
minden résztvevő is kapott
kóstolót. A bírálók a nedűt
Horváth Tamás vezetésével
színe, illata és zamata alapján
minősítették. A pálinkaversenyt végül Marczényi Csaba
szilvapálinkája nyerte. Második lett Paragi Lajos meggypálinkája, harmadik pedig Varga Imre őszibarack-pálinkája.
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Negyed évszázadnyi blues Kiskunfélegyházán
A kiskunfélegyházi Crossroads Blues Club Nagy Zsolt vezetésével több mint 25 éve látja el jobbnál jobb, gyakran világklasszis
zenészekkel a vájtfülű közönséget. Ennek élő példája volt legutóbb a blues világbajnoka, Little G. Weevil fergeteges koncertje is az idén 10 éves Rocktár Élőzenei Bázison. A klub messze
túlnyúlt a város határain, az egész országból verbuválódott közönsége. Sőt, még az USA-ban is cikkeztek róla. Az elmúlt évtizedek legendás helyi bluesközösségéről Nagy Zsolt barátommal
beszélgettünk.
– 1991-ben indítottam el a Cross
roads Blues Club-ot Kiskunfélegyházán a művelődési központban,
még a Korona utcában, a „Zöld
ház” emeletén. Az akkori igazgató, Fenyvesi István szárnyai
alatt, lelkes csapattal: Lőrincz
Edit, Lantos János – ők sajnos
már nincsenek köztünk –, Feketéné Czibolya Gabriella, Fekete
Beatrix, Kurucz Jenő segítségével. A félegyházi középiskolás
fiatalokra építettem célközönségként, és ők vevők is voltak az itt
hallható zenére. Rövid idő alatt

nagyon jó közösség alakult ki. A
következő 5-6 évben a klub virágzott, köszönhetően egyrészt a magyarországi blues-boomnak, másrészt a fogékony ifjú szíveknek.
A klub működéséről elismerően
nyilatkozott az akkor hazánkban
élő Thomas F. McHugh (Education and American Culture, Vassar
College Poughkeepsie, New York
– ma már nyugalmazott), akinek
sorai az Egyesült Államokban kiadott Living Blues magazin 1993.
augusztusi, No.110-es számában
olvashatók.

Két félegyházi
az U-16 atléta
válogatottban
Két félegyházi serdülő atléta: Tóth Patrik és Juhász Roland is
bekerült az U-16 serdülő atlétaválogatottba. Magyarország,
Horvátország, Csehország, Szlovénia és Szlovákia 16 éven aluli válogatottjai Győrben mérték össze tudásukat szeptember
végén. Óriási büszkeség városunknak, hogy a címeres mezt
tavaszi és nyári eredményeik alapján ketten is viselhették.
Az összesített pontversenyben a magyar válogatott a második helyen végzett. A sorrend: CZE 447; – HUN 426,5; – SLO
265; – CRO 248,5; – SVK 226 pont. A Darvas és a József Attila
Általános Iskola két kiválóan szereplő diákját Kerék Csaba és
Juhász István készítette fel.

Az ezredforduló felé a blues
iránti érdeklődés – nem csak nálunk, szerte a világon – csökkent,
de a klub így is megmaradt. Koncerteket szerveztünk, az Arany
Páva pincéjében, az Abszolútban,
a Boss-Clubban, a Móra gimi tetején, a 3:20-as klubban, szerte a
városban. A klub fennállása óta
több mint 100 koncerten és több
fesztiválon vehettek részt a műfaj
kedvelői.
Két évvel ezelőtt, felhasználva
a virtuális tér lehetőségeit – most
171 tagja van csoportunknak – új
életet leheltünk a klubba, a Rocktár segítségével.
A félegyházi zenei dupla jubileum – Crossroads Blues Club 25 –
Rocktár 10 – nem is folytatódhatna
máshogy, mint egy igazi talpalávaló boogie woogie koncerttel, amelyet Jumping Matt & His Combo,
azaz Pribojszki Mátyás és zenekara ad október 13-án, a Rocktár-

ban. Az elmúlt 15 évben Pribojszki
Mátyás Band néven koncertezett,
turnézott, valamint öt nagylemezt
is készített a formáció. A zenekar
megújult neve utal a frontember
Pribojszki Mátyás becenevére,
valamint a csapat egyedi zenei
stílusára, amely egészen sajátos,
szűk műfaji keretek közé nehezen szorítható, alapvetően vidám,
west coast jump, improvizációkkal
teli igényes zene, blues, boogie,
valamint rock and roll elemekkel,
mindez finoman megspékelve soul
és funky érzésekkel.
Legújabb nagylemezük „Dressed up” címmel szeptember 20án jelent meg, már az új névvel. A
zenekar tagjai: Pribojszki Mátyás
– szájharmonika, ének, Szász Ferenc – gitár, Molnár Dániel – dob,
Csizmadia László – basszusgitár.
Mindenkit sok szeretettel várunk a
dupla jubileumi koncertre!

Ónodi Árpád
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A Petőfi Emlékév alkalmából
a lánglelkű költő versei közül
válogatunk.
Kép: Bodor Miklós.

Petőfi Sándor – Itt van
az ősz, itt van ujra

Október 5., péntek
10 éve hunyt el Fekete János helytörténész.
Tóth Gyuláné megemlékezése.
Ótemplomkert, 15 óra

Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Aradi Vértanúk megemlékezés
Művelődési központ díszterme, 16 óra
Október 6., szombat
Családi szombat délelőtt a könyvtárban.
Programok: Színe-java klub és a
Madárbarát klub foglalkozása.
Az Év Olvasója díjátadás.
A Móra Társaság alsó tagozatosoknak
meghirdetett Kincskereső-rajzpályázatának
eredményhirdetése és díjátadó ünnepsége.
Városi könyvtár, 9-12 óra
ISMERŐS ARCOK és Széljáró Balladás
koncertek. Rocktár, 19 óra
Október 9., kedd
Vendég Gyöngyösi Sándor fülöpjakabi
biogazda, dr. Tóth Norbert Kristóf
gyógyszerész és dr. Sinkó Melinda
gyermekgyógyász.
Városi könyvtár, 17 óra
Október 11., csütörtök
190 éve született és 120 éve halt meg Reményi
Ede hegedűművész, a félegyházi Petőfi-kultusz
elindítója. Kapus Béláné előadása Rokonlelkek
Reményi és Petőfi címmel. Koszorúzás.
Városi könyvtár, 17 óra

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Október 16., kedd
Kocsmakvíz, játékos műveltségi vetélkedő.
Jelentkezni lehet Gulyás Rékánál a 76/466843-as telefonszámon.
Művelődési központ, 18 óra
Október 18., csütörtök
Pallagi Mária Requiem egy ’56-osért. Apám,
Pallagi Sándor emlékére című könyvet
bemutatja a szerző. Köszöntőt mond Rosta
Ferenc alpolgármester.
Városi könyvtár, 17 óra
Október 19., péntek
Film Klub
A piszkos tizenkettő, amerikai háborús
akciófilm vetítése. Belépés ingyenes.
Művelődési központ, 19 óra
Október 20., szombat
Őszi virágvásár
Petőfi tér, 8 órától 14 óráig

Október 13., szombat
25 éves a Crossroads Blues Club, Jumping
Matt and his Combo (Pribojszki Mátyás Band),
Rocktár, 20 óra

Első Félegyházi Jótékonysági Tetováló
Fesztivál a Szegedi Gyermek onkológia
támogatására
Rocktár, 14 óra

Október 16., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama
klubja.
Városi könyvtár, 10 óra

Október 20-21., szombat-vasárnap
V. Kiskunfélegyházi makettkiállítás és
látványmakettezés
Művelődési központ

KÖNYVTÁRSAROK

csatlakozik ehhez az országos rendezvényhez. Idén október 4-én, csütörtökön 17 órakor
hosszú előkészítő munka után nyílt meg a tinédzser olvasók előtt az internet és médiatár
részlegben helyet kapó ifjúsági sarok. A fiatalosan, új bútorokkal berendezett tér színhelye
lehet tanulásnak, csoportos foglalkozásnak, a
szabadidő hasznos eltöltésének, hiszen könyveket, folyóiratokat, nyelvoktató csomagokat,
dvd-ket, társasjátékokat és Smart televíziót vásároltak. A megnyitó után irodalmi est,
slam poetry (előadó költészeti verseny) szórakoztatta a kamaszokat.
Október 6-án, szombaton 9 órától a
könyvtárban működő klubok foglalkozásain
vehetnek részt az érdeklődők. Tarjányi Xé-

Országos könyvtári
napok Félegyházán is
2006 óta október hónap első hetében rendezi meg a könyvtári szakma a legjelentősebb,
a legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozatát, az országos könyvtári napokat,
amelynek célja, hogy rendhagyó, de tartalmas eseményekkel intézményeibe hívogassa
a rendszeres könyvtárlátogatókat éppen úgy,
mint az eddig még távolmaradókat.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár évek óta

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.
És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.
Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.
Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.
Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. –
Kedvesem, te űlj le mellém,
Űlj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.
Ha megcsókolsz, ajkaimra
Ajkadat szép lassan tedd,
Föl ne keltsük álmából a
Szendergő természetet.
(Erdőd, 1848. november 17–30.)

nia művésztanár,
a Színe-java klub
vezetője
családi
színezésre hívja a
kikapcsolódni vágyó felnőtteket és
gyermekeket.
A
Madárbarát klubot
vezető Meizl Ferenc tanár úr a Móravárosban helyez el 40 odút.
10 órától a bibliotéka megbecsülése jeléül a leghűségesebb, a legaktívabb, a legtöbb
dokumentumot kölcsönző olvasóit jutalmazza, majd a Móra Társaság által meghirdetett
Kincskereső rajzpályázat eredményhirdetésére kerül sor.
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A LEGMERÉSZEBB
ÁLMAIDAT IS
VALÓRA VÁLTHATOD!
Minden héten több mint 3 milliárd forint
főnyeremény vár!*

*A forint főnyeremény bruttó összeg, mely a 2017. évi MNB EUR/HUF
árfolyam átlaga alapján került meghatározásra.

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!
www.szerencsejatek.hu

euj_alap 204x275.indd 1

2018. 09. 13. 13:42
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Zsinórban harmadik mérkőzését
is megnyerte a P&P Kiskunfélegyházi HTK kézilabdacsapata az NB
II férfi felnőtt déli csoportjában. A
félegyházi együttes ezúttal a KIKI
SKFT-t győzte le magabiztos játékkal 32-23-ra, amivel a tabella élére
állt. A megfiatalított hazai csapat
már az első félidőben jelentős
előnyt épített ki, a vendégek védekezése kevésbé állt össze. A gyors
és lendületes játékkal nem tudott
mit kezdeni az ellenfél, a hajrában
már tíz gól is volt a különbség.
NB II férfi felnőtt déli csoport
3. ford., 09. 29.
P&P Kiskunfélegyházi HTK –
KIKI SKFT 32-23 (21-15)
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Rangadót
veszített
az Astra

Hibátlan
kézilabdázók

Eredményes birkózószereplés
Félegyházi sikerekkel zárultak a szeptemberi kötöttfogású diákolimpiai bajnokságok. A területi selejtezőkből nyolcan jutottak tovább az országos döntőkbe,
ahol bajnoki címet, bronzérmet és egy ötödik helyet
szereztek. Szeptember 22-én Püspökladányban Páli
Gergő, a József Attila Általános Iskola tanulója ötödik
helyen végzett 35 kg-os súlycsoportban. Szeptember
29-én, Karcagon Bátyai Dorián az 58 kg-osok között
bronzérmet nyert. Az 54 kg-os Czakó Zoltán minden
ellenfelét legyőzve Magyarország Diákolimpia bajnoka
lett. Zoli és Dorián is a Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Edzők: Ván
Jenő, Szabó József és Kelemen András.

Világbajnok
fekvenyomók
Két
világbajnoki címet és
egy ezüstérmet
szereztek
az
Erőemelő
és
Fekvenyomó Világbajnokságon
a Center Gym
sportolói szeptember
16-a
és 23-a között Egerben.
A GPC World
Championships
az év egyik legszínvonalasabb,
legnépszerűbb versenye, a kiskunfélegyházi Center Gym tagjai közül Kárpáti Beáta, Krisztinné
Tóth Mariann és Krizsán Mihály mérettette
meg magát. A több hónapos felkészülésüket Tyukász Attila, Mogyoró Tibor és Magyar Gábor
segítette. Kárpáti Beáta Masters 2. kategóriában,
67,5 kilogrammban világbajnok lett. Krisztinné
Tóth Mariann Open kategóriában ezüstérmet
szerzett, míg a férfiak között Krizsán Mihály junior kategóriában, 75 kilogrammban a dobogó
legtetejére állhatott fel.

Tovább bővülnek
a Wing Tsunosok
Tihanyi Mihály vezetésével immár 10 éve tartanak
Wing Tsun kung-fu edzéseket Kiskunfélegyházán. E
harcművészetet kortól és nemtől függetlenül bárki
kipróbálhatja. Stílusából adódóan nem a fizikumra,
hanem a technikára és a gyorsaságra épít. Az elmúlt
években több félegyházi tanítvány is eljutott mesterfokozatig, legutóbb Lakatos Tamás (65) tette le a vizsgát. Tamás, a nyugdíjazást követően egy éve ismerkedett meg a sportággal, a mestervizsgát követően
Kiskunmajsán kezdi el a Wing Tsun oktatást.

Kiállítással, büntetővel és a Szekszárd győzelmével zárult az Astra
ellen a női futsal NB I alapszakaszának rangadója a bajnokság 2.
fordulójában. Mindkét csapat döntetlennel hangolt a találkozóra, a
nyitófordulóban a Szekszárd a Hajdúböszörménnyel, míg az Astra a
Tolnával ikszelt. Legutóbb tétmec�csen az előző szezon rájátszásában
találkoztak a csapatok, akkor az
elődöntőben az Astra kerekedett felül. A mostani találkozón a 12. percig kellett várni az első gólra, ekkor
az Astrából Dikanová Dominikát
kiállította a játékvezető, a megítélt
büntetőt Beke Adrienn értékesítette. Még az első félidőben két gólra
nőtt a hazai előny, sőt a második
félidő 6. percében már három volt a
különbség. Az Astra futott az eredmény után, Kiss Gabriella és Sipos
Lilla gólja a szépítésre volt elég.
Női Futsal NB I. 2. ford. 09.
30.
Agenta Girls Szekszárd – Astra Kiskunfélegyházi Bulls FC
4-2 (2-0)
Gólszerzők: Beke Adrienn 12.
p., Megyeri Boglárka 17. p., Vaskovets Maria 26. p., Shulha Anna
35. p. ill. Kiss Gabriella 28. p., Sipos Lilla 40. p.
Piros lap: Dikanová Dominika
12. p. (Astra)

Gólzáporos
győzelem
Folytatta jó szériáját, zsinórban
harmadik mérkőzését is megnyerte Tiszakécskén, a Duna Aszfalt TVSE II. otthonában a Kiskunfélegyházi HTK labdarúgócsapata
a megyei I. osztályú bajnokságban. A találkozón Némedi Norbert mesterhármasig jutott és a
csereként beálló Zs. Juhász István is két gólt szerzett. A rutinos
játékosok vezérletével a KHTK
harcban áll a bajnoki címért.
Bács-Kiskun Megyei I. 8.
ford., 09. 29.
Duna Aszfalt TVSE II. –
Kiskunfélegyházi HTK 1-7
(0-2)
Gólszerzők: Tóth Kristóf 69.
p., ill. Némedi Norbert 13. p.,
34. p., 72. p., Koncz Miklós 53.
p., Nagy Dániel 64. p., Zs. Juhász István 75. p., 90. p.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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45 éves a Batthyány Lajos Általános Iskola
Kiskunfélegyházán 1957-től kezdődően működik
ének-zene tagozatos általános iskolai osztály, ez később önálló iskolává fejlődött. Amikor 1970-ben az
általa addig használt Szabadság téri, régi, omladozó iskolaépület életveszélyessé vált, az egész iskola
átköltözött a Petőfi Sándor Gimnázium tantermeibe,
ahol délutáni tanítással tudták megoldani az oktatást. Ez az állapot nyilvánvalóan hosszú távon tarthatatlan volt, főként mert pedagógiai szempontból is
hátrányosan érintette a tanulókat. Ezért a város vezetősége a megyei tanácsnál már 1970-ben nagyon
sürgette a tervbe vett Batthyány utcai iskola építésének mielőbbi megkezdését.
Az új iskolát 16 tantermesre tervezték és itt helyezték el a „hontalan”
Ének-Zenei Általános Iskolát, valamint a Kossuth utcai iskola tanulócsoportjait is. A Kossuth utcai iskola az ún. Mallár-kereszt mögött, a
mai Holló Béla és Árpád utcák által
határolt területen állt. Az 1970-es

évek elejére ez az épület is korszerűtlenné, elavulttá vált, a városrendezési terv lebontásra ítélte. A
városi tanács határozata szerint a
Kossuth utcai iskola épülete a szanálásig az új, Batthyány utcai iskola
igazgatósága alá tartozott.
A két iskola tanulóit befogadó új

intézménynek új nevet is kerestek
a városi elöljárók. Javaslatként felmerült Kossuth Lajos (városunk
díszpolgára), Mártonffy Ernő (az
1919-es Tanácsköztársaság helyi mártírja) és Batthyány Lajos
neve. Bár az első két lehetséges
névadóval létezett városi kapcso-

65 éve érettségiztek

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.

Az 1953-ban érettségizett öregdiákok tértek vissza a Móra Ferenc Gimnáziumba,
szeptember 29-én. Az iskola előtt készített csoportképet követően a régi ismerősök az osztály
tablójához vonultak. Itt azokra emlékezve helyezték el koszorúikat, akik már nem lehettek jelen
ezen a szép évfordulón. Miután mindenki megkereste régi helyét az iskolapadban,
Dobó Aliz tanárnőtől emléklapot kaptak.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Szilágyi Bella Róza
(anyja neve: Barcsa Anikó), Tanács
Lilla (Oroszi Melinda), Fekete Bálint
(Bertalan Beáta), Magony Kristóf (Dr.
Bata Andrea), Bodor Mária Ilona (Égető
Ilona), Fekete Benedek Áron (Forgó Judit), Móczár Ádám (Szeri Zsuzsanna),
Kurucz Kornél (Bodrogi Réka), Atkári-Gyóni Lili (Tóth Anita), Szász Virág
Mária (Tóth Erzsébet), Simó Anna (Fodor Anna), Gál Kamilla (Rádi Nikoletta),
Éva Polett (Surányi Orsolya)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Gulyás
Tímea – Kocsó István, Jaksa Marianna
– Szemerédi Sándor, Horváth Szandra
Rita – Endre Ernő Róbert, Locskai Il-

dikó – Fazekas Nándor, Harkai Barbara
– Kocsis Viktor Szilveszter, Bozsó Judit
Viktória – Tóth Tibor, Juhász Erika –
Zsígó Tamás, Szeri Orsolya – Megellai
Gábor Márton, Kázmér Antónia – Papp
Antal
MEGHALTAK: Varga János, Németh
Géza Károlyné Vidéki Mária Magdolna, Jókai Jánosné Juhász Julianna,
Lehoczki Andrásné Szél Anna, Kurucz
Sándor – Kiskunfélegyháza, Szőke Gáborné Tánczos Ilona – Kunszentmiklós,
Kozma Imréné Györki Ilona Györgyi –
Ágasegyháza, Szabó István – Lakitelek,
Tóth Gézáné Juhász Gizella, Marton
Sándor Jánosné Kis Anna – Kecskemét,
Kurucz János – Jászszentlászló,
Baglyas Imre – Soltszentimre, Bíró
Sándor – Izsák

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.
Cím: 9021 Győr, Újlak u. 4/A.
Felelős vezető: a Zrt. vezérigazgatója

lódási pont, praktikus
okokból mégis Batthyány Lajosnak, az
első független magyar
kormány miniszterelnökének nevét vette fel
az intézmény, mivel az
iskola a róla elnevezett
utcában épült fel.
Az építkezési munkálatok sajnos nem
haladtak túl gyorsan,
a 22,5 milliós költségvetésű épület átadását
először 1973. augusztus 20-ra tűzték ki, ám a kivitelezők nem tudták
tartani a határidőt. Végül a „Néphadsereg Napján” (Fegyveres Erők
Napján), szeptember 29-én adták
át ünnepélyesen az iskolát a 654
tanulónak és a 37 nevelőnek.
Ónodi Márta

1. Charlotte: 3,5 éves, németjuhász szuka
2. Dorka: 6 éves, fekete, keverék
szuka
3. Kacér: 10 hónapos, fekete, pulis
keverék szuka kölyök
4. Zelda: 1 év körüli, barna-drapp
csíkos, keverék szuka
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák után
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/331-1634 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 L440P: Intel Core-i5 4200, 4 GB mem., 500 GB
HDD, webcam, 14,1” kijelző, ½ év gar.
Br. ár: 74.990 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
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