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Legyen áldott az advent Félegyházán!
Fotó: Fantoly Márton

Dús lombozatú, szép karácsonyfát állítottak fel a főtéren, november 26-án. A fenyő a Majsai út 2/a. szám utcafrontját díszítette.
Karácsonyi életét 30 éve kezdte, a lakóközösség egyik családjában. A gondos gazdák a gyökeres növényt elültették a házuk
előtti kertbe, és lakótársaikkal együtt óvták, gondozták. A fenyő az utóbbi években akkorára nőtt, hogy már veszélyeztette a
ház állagát. Ezért döntöttek úgy a lakók, hogy a város ünnepét
megtisztelik, és felajánlják fenyőfájukat, hogy feldíszítve emelje
a város karácsonyi hangulatát.
A karácsonyfa díszítésében a
Kossuth Lajos Szakképző iskola
diákjai segítettek az önkormány-

zat munkatársainak. A fiatalok
közreműködtek az adventi vásár faházainak díszítésében is.

A város karácsonyfáját tavaly a
kék színű díszek uralták, idén homokszínű dobozok és gömbök is
színesítik.
A város központja már készen
áll az ünnepi díszkivilágításra. A
fények november 30-án, pénteken
gyúlnak ki karácsonyi hangulatot
teremtve.
Hideg idő várható, éppen ezért
fontos, hogy az elkövetkező napokban az ünnepre készülődőket,
családokat
forraltborozgatásra

és teázásra alkalmas pavilonok is
várják, a gyerekek pedig az ereklyés országzászló alatti téren találják meg kedvelt játszóterüket, a
labirintust.
Keresztes Tünde, az önkormányzat munkatársa azt is elárulta, hogy pénteken, amikor kigyúlnak az ünnepi fények, a Petőfi
téren meglepetés várja a félegyháziakat. Részleteket erről nem árult
el azért, hogy legyen ez igazi karácsonyi meglepetés.

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu oldalon!
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Megjöttek az utcaseprő gépek

Megérkezett Olaszországból a város két új utcaseprő gépe – tudtuk meg Juhász Lászlótól, a városüzemeltetési osztály vezetőjétől.
A két kommunális takarítógép megvásárlásáról áprilisi ülésén döntött a képviselő-testület, ma pedig már a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. telephelyén várják, hogy munkába állhassanak.
– Egy kisebb és egy nagyobb teljesítményű gépről van szó. Az

előbbit a járdák és közterek, az
utóbbit pedig az utak padkájának

rendben tartására fogjuk használni. Mindkettő modern, új gép,
amelyek mindenféle környezetvédelmi előírásnak megfelelnek.
Külön szűrővel vannak ellátva
annak érdekében, hogy működés közben ne zavarja porhatás
a járókelőket. Négy nagytelje-

Csatornázás a Bankfaluban
Az elmúlt hetekben megtörtént a Bankfalu újonnan létesült
szennyvízcsatorna hálózatának üzembe helyezése. A Róna utca
Kiskun utca és Templomhalom utca közötti szakaszán, a Barázda utcán, a Kalász utcán, a Kéve utcán, valamint a Szélmalom
utca egy szakaszán összesen 147 ingatlant érintő beruházás
kapcsán 2196 méter gyűjtőcsatorna és 1591 méter bekötőcsatorna kivitelezési munkálatait végezte el az önkormányzat
megbízásából a fővállalkozó Bácsvíz Zrt. – tudtuk meg Hartyáni
Gyula projektfelelőstől.
A szakember ennek kapcsán
arra is emlékeztetett, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint az
érintett lakóingatlanok tulajdonosainak egy éven belül rá kell
csatlakozniuk a hálózatra, ellenkező esetben talajterhelési díjat
lesznek kötelesek fizetni.
– A város saját forrásból, az
úgynevezett vízi létesítmények
gördülő fejlesztési terve keretében, 58 millió forint ráfordításával valósította meg ezt a közművet, az ott élők és építkezni
szándékozók nagy örömére. Ezzel a beruházással véglegesen
megoldódott Félegyházán a csatornázottság: a belterület gyakorlatilag 100 százalékban lefedett – foglalta össze a fejlesztés
jelentőségét a projektfelelős.

A tisztító idom és az épület
közötti házi szennyvízcsatorna
kiépítése az ingatlan tulajdonosának feladata, amelyet kellő
szakértelem esetén maga is elvégezhet, vagy szakember megbízásával elvégeztetheti. Az érintett
lakosoknak a csatlakozási díj öszszege a helyi rendelet értelmében

sítményű kefével rendelkeznek,
a por lekötésére pedig vízsugarat használnak – mondta el az
osztályvezető.
Bense Zoltán, a városüzemeltetési bizottság elnöke még
tavasszal, a beszerzésről határozó önkormányzati döntés indokaként elmondta, hogy a város
területén lévő közterületi parkok,
terek, zöldfelületi munkák hatékony ellátásához szükséges eszköz- és géppark kialakításán évek
óta dolgozik a város. S bár az elmúlt években komoly előrelépés
történt e téren is, a parkgondozási, köztisztasági, külterületi utak
karbantartási és a hószolgálati
tevékenység ellátáshoz jelenleg
rendelkezésre álló géppark még
mindig fejlesztésre szorul. Ezt
sürgeti az a tény is, hogy a Zöld
város projekt kapcsán folyamatosan növekednek majd Félegyházán a rendszeres gondoskodásra
szoruló parkok, zöldfelületek és
terek. Az új takarítógépek megkönnyítik többek között az ősszel
nagy tömegben lehulló falevelek
közterületi takarítását, és lehetővé teszik, hogy a város minden
egyes burkolt utcája havonta legalább egyszer fel legyen söpörve.
100 ezer forint ingatlanonként. Az
ügyintézés a műszaki átadást követően történhet a Bácsvíz Zrt.-n
és az önkormányzaton keresztül.
A felmerülő kérdésekkel az
érintettek az önkormányzat vezető főtanácsadóját, Hartyáni
Gyula projektfelelőst kereshetik
a 20/456-7501-es, illetve Herédi-Szabó Pétert, a Bácsvíz Zrt.
munkatársát a 70/333-1167-es
telefonszámon.

Mostanra befejeződtek a munkálatok, a lakosok rácsatlakozhatnak
a Bankfalu vadonatúj szennyvízcsatornájára

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2018. november 30.

Rajzokon a család karácsonya
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Jogging Plus sportegyesület rajzpályázatot hirdetett a „Család karácsonya – téli
sportok” témában. A pályázatra
103 pályamű érkezett be, amelyet
óvodai foglalkozás keretében ötés hétéves gyermekek rajzoltak.
A beérkezett rajzokat öttagú zsűri
bírálta el, amelynek elnöke Rosta Ferenc alpolgármester, tagjai
pedig Rátkai Zsuzsanna képzőművész, Csernus Krisztina, a
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos
Óvoda intézményvezetője, Tóthné
Timafalvi Gizella óvodapedagógus, és Bács Ferenc, a Jogging
Plus úszóedzője voltak. A legjobb
hat pályázó kupában részesül és a
rajzának lenyomata a szilveszteri
futás első 600 nevezőjének járó
ajándékpóló elejére kerül majd. Az
eredményhirdetés december 31én, 10 órakor lesz, a polgármesteri
hivatal előtt. A legjobb 50 rajzot
ugyanezen a napon az önkormányzat előterében tekinthetik meg az
érdeklődők.
V. B.

Változik a polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási rendje
A 2018. évi igazgatási szünet (december 27-28.) és karácsonyi időszakot érintő (december 24. és december 31.) munkarend változások
kapcsán az alábbiak szerint változik
a polgármesteri hivatal nyitvatartása
és ügyfélfogadási rendje:
A december 24-ei pihenőnapot
érintő munkarend-változás:
November 30., péntek – munkanap
munkaidő: 7.30 – 16 óráig
ügyfélfogadás pénteki rend szerint
December 1., szombat – szünnap
nincs ügyfélfogadás
December 7., péntek – munkanap
munkaidő: 7.30 – 16 óráig
ügyfélfogadás pénteki rend szerint
December 24., hétfő – pihenőnap
nincs ügyfélfogadás

Új időpontban lesz a konferencia
Változott a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub által szervezett
Sportos élet konferencia időpontja. A korábban közölttől eltérően
2019. január 8-án, kedden 18
órakor kezdődik a rendezvény, a
Vállalkozók Ipartestülete szék-
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házában, a Móra Ferenc tér 9.
szám alatt. A program változatlan. A konferenciát a rendezvény
védnöke, Balla László alpolgármester nyitja meg, az előadók
Boronkay Péter paratriatlonista, paraolimpikon, világ és Euró-

pa-bajnok, továbbá Lajtos Márton és Németh László sportoló
és edző lesznek. Regisztráció:
jogging.verseny@gmail.com
Bővebb információ kérhető dr.
Kovácsné Kószó Évától a 20967-2867-es telefonszámon.

A december 31-ei pihenőnapot
érintő munkarend-változás:
December 14., péntek – munkanap
munkaidő: 7.30 – 16 óráig
ügyfélfogadás pénteki rend szerint
December 15., szombat – szünnap
nincs ügyfélfogadás
December 21., péntek – munkanap
munkaidő: 7.30 – 16 óráig
ügyfélfogadás pénteki rend szerint
December 31., hétfő – pihenőnap
nincs ügyfélfogadás
Igazgatási szünet:
December 27., csütörtök
igazgatási szünet, nincs
ügyfélfogadás
December 28., péntek
igazgatási szünet, nincs
ügyfélfogadás
Földkifüggesztési ügyek intézésére
az igazgatási szünet ideje alatt az
alábbi időpontban lesz lehetőség:
December 27-én, csütörtökön 8
és 10 óra között a II. emelet 102.
irodában.
Dr. Faragó Zsolt, jegyző

Lakossági fórumot
tart Gyenes Attila

Szövetségesek
egyeztetése
Gyenes Attila, a KDNP félegyházi elnöke és Erdei József, a Fidelitas félegyházi elnöke tartott egyeztető megbeszélést november
15-én, a kiskunfélegyházi Fidesz irodában. Áttekintették a két
szervezet közötti kapcsolatokat, beszéltek közös programok lehetőségéről, valamint számba vették a nemzeti oldal előtt álló
félegyházi feladatokat is.

A 3. számú választókörzet önkormányzati
képviselője, Gyenes Attila tart lakossági fórumot december 3-án, hétfőn 17 órakor a Kiskunfélegyházi
Dózsa György Általános Iskola ebédlőjében.

A fórum vendége lesz
Csányi József polgármester,
dr. Faragó Zsolt jegyző,
továbbá önkormányzati tisztségviselők.
Téma:
fejlesztések, beruházások,
jövő évi tervek.
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Fakivágásokkal és áttelepíté
sekkel indul a Zöld város
Decemberben megkezdik a fakivágásokat és áttelepítéseket,
valamint a fakezeléseket a Zöld város projektterületén. Azt követően majdnem egy évet kell várni, hogy az új, előnevelt fák a
helyükre kerülhessenek. Közben bontanak és építenek, utcákat
és térrészeket zárnak le. Ez lesz a városközpont átalakulásának legnehezebb időszaka a félegyháziak számára, mert ahhoz,
hogy megszülethessen az új, először fel kell számolni a régit. A
megszokottat, az ismertet, amely – ha kevésbé szép is mint ami
kialakulni készül – már a szívünkhöz nőtt. Érdemes azonban türelemmel és bizalommal várni a végeredményt – ígéri Nemcsok
Márton projektfelelős, a tervezést végző Pagony Táj- és Kertépítész Iroda félegyházi származású tájépítészmérnöke.
A jelenlegi főtértől még egy
utolsó adventi és karácsonyi ünnepségsorozattal búcsúzik el Félegyháza, mielőtt januárban itt is
hozzákezdenek a munkához. Egyelőre a kevésbé frekventált területeken találkozhatnak a járókelők
fakezelési és kivágási munkával,
így például a Hősök parkjában, a
Kossuth utca kintebb eső részein,
játszótereken. De a tél második
felére mindenhol megtörténik az
arra ítélt fák elköltöztetése illetve
kivágása, és a projekt teljes területén, valamennyi fa részesül valamilyen kezelésben.

Az Ótemplom elé, az öreg japánakácok helyére ámbrafák kerülnek,
amelyek ősszel aranyból induló, majd lángoló vörösbe hajló
lombozatukkal gyönyörködtetik környezetüket

– Milyen látványra készüljünk?
– A kivágott és elköltöztetett fák
helyén legfeljebb egy-egy földkupac
marad, a kezelt fákon ilyen-olyan
visszavágások nyomai lesznek. A
legszembetűnőbb a főtéren, ezen
belül is az Ótemplom környékén
lesz a változás. A templom elől
eltűnnek az öreg japánakácok, a
templom mellől pedig a vadkörtefa-sor. Több helyen a nem odavaló,
beteg fák kivágása történik meg, a
Kossuth utca 5-ös úttól Mártírok
utcáig terjedő szakaszán mindkét
oldalon összefüggően, több helyen
pedig pontszerűen lesznek kivágva
Az Ótemplom mögött egy aranyalmafa idézi meg
a „paradicsomi kert” hagyományát, az emberi
természet romlatlanságába vetett hitet erősítve

ZÖLD VÁROS l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2018. november 30.
a beteg, rosszul fejlődött, többségében millió bajjal és betegséggel
küzdő fák, amelyek jórészével ezt
már nagyon régen meg kellett volna
tenni. És van olyan fa is, amit egyszerűen „be kellett áldozni” azért,
hogy egységbe fűzve a tereket egy
új, egybefüggő, Kiskunfélegyháza
jelenéhez, szerepéhez és rangjához
méltó belvárost tudjunk létrehozni.
– Mi lesz az átültetésre kiválasztott fák sorsa?
– A négy ginkgót a Szent János
térről, néhány díszcseresznyét a
könyvtár előtti Petőfi térről és a
díszkörtesor fáit elköltöztetjük,
vagyis a város más részein átültetjük. A cseresznyék számára a
zeneiskola előtti kis park, a ginkgóknak a Kaffka Margit utca, a
vadkörtéknek az Alsótemető merült fel potenciális helyszínként,
de végleges döntés még nem
született. Mindenesetre az áttelepítésnek még a tél folyamán meg
kell történnie, ugyanis ilyenkor –
amikor úgymond téli álmot alszanak a fák – a legnagyobb az esély
a túlélésükre. Ez ugyanakkor nem
jelent teljes mértékű garanciát,
csak annyit, hogy minden tőlünk
telhetőt megteszünk az eredmény
érdekében.
– Mikor kezdődhet meg a fák
pótlása?
– Jövő ősszel lenne ideális. Zömében előnevelt, földlabdás fákról
van szó, amelyekre ugyanaz érvényes, mint amit az imént az áttelepített fákkal kapcsolatban elmondtam. Ez azt jelenti, hogy egy évig,
körülbelül 2019 október-novemberéig nem lesz semmi a kivágott,
átültetés miatt kivett fák helyén. A
két időpont között teljesen átépülnek a terek.
– Milyen ütemezés szerint?
– A közműves munkálatok a
fakivágásokkal egyidőben már
megkezdődnek. Az áramszolgáltató szép gesztusa a város felé,

5

A jelenlegi országzászló melletti ginkgók helyére előnevelt,
8 méter körüli magnóliák, más néven liliomfák érkeznek,
amelyek hatalmas, fehér tulipánhoz hasonlító virágaikkal
kivételes szépséget nyújtanak

hogy saját költségén korszerűsíti
a közvilágítási hálózatot. Ha csak
az elektromos munkát nézzük, az
a nyár közepéig a város különböző
területein árokásást jelent, majd a
bontás következik. Jelenleg azon
dolgozunk, hogy teljesíteni tudjuk
a városvezetés kérését, miszerint
a város – legalább a nyár egyik felében – visszakapja a főtér egyes
részeit, ahol már ízelítőt kaphatnak
a lakosok az egész hangulatából.
– Egy évnyi kopárság után új
fák kerülnek a régiek helyére.
Milyen új látványvilágot teremtenek ezzel?
– Az Ótemplom elé Hollandiából érkezik négy példány a koronaalakított, vázaformára nevelt,
10 méter feletti ámbrafából. Ezek
különlegessége, hogy ősszel aranyAz Ótemplom mellett több tucat
gyertyatartóformára nevelt platánfa alkot majd
egyfajta zöld „oszlopcsarnokot”

ból indulva éri el a lángoló vöröst
a lombozatuk. A templom mellé
gyertyatartóformára nevelt, előnevelt platánfák kerülnek. 10 méter körüli magasságban érkezik a
mintegy három tucat fa, amelyek a
templom melletti úgynevezett kerengő „gótikus” boltozott oszlopcsarnokát alkotják majd. Ezzel a
mostaninál sokkal méltóbb, a történeti környezethez jobban illeszkedő látványt teremtünk. A jelenlegi országzászló melletti ginkgók
helyére előnevelt, 8 méter körüli
magnóliák, más néven liliomfák
érkeznek. Ennek a növénynek a
virága egy nagy fehér tulipánhoz
hasonlít, ami kivételes szépséget
nyújt a májusi virágzáskor, majd
fehér sziromesővel búcsúzik a fák
lombja alatt sétálóktól. A Kossuth

utca első szakaszán – ahol most
kísérleti jelleggel kivágják a platánokat – előnevelt, fehértörzsű
platánokkal pótoljuk. A templom
mögé kerül egy öt-hat méteresen
érkező aranyalmafa, a történeti
időkben az oltár mögötti részen
elhelyezett paradicsomi kert hagyományára visszautalva, és az
emberi természet romlatlanságába vetett hitet erősítve. Figyelmet
fordítottunk arra, hogy mindenhová vállalható méretű, faként
észlelhető darabokat ültessünk,
hogy ezzel is próbáljunk visszaadni valamit abból, amit a fakivágás
kénytelen-kelletlen elvett. Erről
azonban csak jövő ilyenkor tudnak
meggyőződni a félegyháziak. Addig is számítunk a türelmükre és
megértésükre.
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KARÁCSONYRA VÁRVA
Már csak néhány hét, és elérkezik az év talán legnépszerűbb
ünnepe, a karácsony. Csillogó fények veszik körül a korán sötétbe
burkolózó várost, s a díszes lámpások alatt meleg kabátba bújt
emberek sietnek. A karácsony-

faárusok, a fenyőillat, a forralt
bor, a fűszerek olyan hangulatot
teremtenek, amivel csak a karácsony ajándékoz meg bennünket.
A most kezdődő advent a várakozás időszaka, amely lehetőséget
ad arra is, hogy átgondoljuk, szá-

munkra miről szól a karácsony.
A készülődés, a bevásárlás, az
ajándékok, a fények és illatok
mind fontosak, de az ünnep igazi
hangulatát nem a kellékek adják,
hanem az a tartalom, amellyel
mindezt megtöltjük.

Az advent négy vasárnapja,
s a koszorún meggyújtott gyertyák a hit, remény, öröm, szeretet szimbólumai. Jelentésükről,
a fogalmak és az ünnepvárás
kapcsolatáról városunk egyegy lelkészével beszélgettünk,
hogy általuk is megismerve a
várakozás állomásait, közelebb kerülhessünk a karácsony
örömhíréhez.

Advent első vasárnapja – A hit
Advent első vasárnapját idén december 2-án ünnepeljük. A koszorún elsőként meggyújtott gyertya a hitet szimbolizálja, mely
– ha sokak számára nem is függ össze a vallással – jelen van
életünkben, és biztos pontot, kapaszkodót nyújt, amikor életünk
útkereszteződéseiben döntések előtt állunk. Az, hogy miben és
hogyan hiszünk, befolyásolja életüket, értékrendünket, kapcsolatainkon keresztül pedig boldogulásunkat és boldogságunkat. A
hit és a karácsony kapcsolatáról Pecsmán Viktor atyával beszélgettünk, aki pappá szentelését követően néhány hónapja került
Kiskunfélegyházára, a Szent István Plébániára.
– Ma a hit sokak életében azt
jelenti, hogy hisznek önmagukban, hisznek a családjukban, a
barátaikban, a jó szerencsében,
vagy épp a horoszkópban. Természetesen vannak, akiknek

életét a Jézus Krisztusba vetett
hitük határozza meg, de vannak
olyanok is, akik bár elképzelik,
vagy akár tudják is, hogy létezik
Isten, nem foglalkoznak vele. Kizárják az életükből, nem kérdezik

meg útmutatását, nem kérik a segítségét, ezért tulajdonképpen ők
is ateisták – fogalmazott a fiatal
káplán.
– Az igazi Istenbe vetett hit
olyan, mint a kisgyermek viszonya
a szülővel. Vágyódunk rá, megbízunk benne, mert tudjuk, hogy a
legjobbat akarja nekünk, és jósága nemcsak a földi élet javaiban
merül ki, hiszen halálunk után az
örökkévalóságban is vele lehetünk. Minden vallás azt mondja,
hogy nekünk kell az Istent keresni, a kereszténységben viszont az
fogalmazódik meg, hogy Isten az,
aki el kezdte keresni az embert.

Ennek legnagyobb látható jele az,
hogy elküldte fiát, Jézus Krisztust, aki igazi változást hozott
az életünkbe. Így az életünk már
nemcsak arról szól, hogy eszünk,
iszunk, és jól érezzük magunkat,
hanem Isten – a vele való kapcsolatban – minket is részesít az ő
örömében.
Ha valaki nem hisz Istenben, akkor a problémák idején csak saját
magára támaszkodik, míg egy hívő
ember Jézustól kér és kap tanácsot. Jézus azt tanította, hogy a
hit lényege abban rejlik, hogy ne
a saját erőnkben, tudásunkban és
megszerzett javainkban bízzunk,
hanem abban, akit ugyan nem látunk, de hisszük hogy van, és tudjuk, hogy a legjobbat szeretné a
számunkra.
Amit hittel kérünk, az megadatik
nekünk. De azért ne úgy képzeljük
el Istent, mint egy kávéautomatát,
amelybe bedobva a százast megkapjuk a forró csokoládét. Mert
Isten nem a mi vágyaink teljesítésére van, hanem mi vagyunk azért,
hogy beteljesítsük az ő akaratát,
azt, amit pontosan nekünk szánt.
Néha a mi hibánk is, hogy egyes
ünnepeink, így a karácsony is kezd
monotonná válni, elhomályosodni,
s elveszíteni valódi értelmét. Már
októberben ünnepi díszben csillognak az üzletek, és lassan maga a
„karácsony” szó is elvész, amikor
téli vásárt és szeretet ünnepét
tartunk. Mérlegelnünk kell, hogy a
nyugati világból jövő új trendek vajon a javunkat szolgálják, vagy károsak számunkra. De ne felejtsük
el, hogy Jézus, akinek a születését
ünnepeljük, valóban eljött, itt van
közöttünk minden napon, ahogyan
megígérte nekünk. Jelen van az
életünkben, és elvezet bennünket a
tökéletességre, hogy a bűn súlyától
megszabadulva be tudjuk tölteni
küldetésünket.
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Advent második vasárnapja –
A reménység
Az adventi koszorú második
gyertyája a reményt jelenti,
mely csodálatosan kapcsolódik a karácsonyhoz, hiszen Jézus, megszületésével reményt
hozott a földre. Eljövetele azt
is bizonyítja, hogy az ember
nincs egyedül a világban, és
Istennél feltétel nélküli elfogadásra talál. A reményről Hostyánszki Péter baptista lelkész
gondolatait osztjuk meg.
– Ma a remény az emberek számára egy távoli, sorsfordító dolgot
jelent, amelytől sokan azt várják,
hogy megváltoztatja életüket: egy
munkahelyváltás, ami egzisztenciát ad, egy házasság, amelyben
megtalálják a boldogságot, pénz,
amellyel valóra válthatják álmaikat. Ám, amikor sem a vágyott
munka, sem az áhított kapcsolat
és még a pénz sem hozza el a remélt örömöket, újabb és újabb elérendő célokat tűznek ki maguk elé.
A világ tele van ígéretekkel, amelyektől az emberek a boldogságot
remélik, de a valódi hiányt, a szívükben lévő űrt ezek nem tudják
betölteni. Ez az űr az Édenkertben,
az első emberpár eredendő bűne
miatt, az Istentől való elszakadás
következményeként
keletkezett,
és tartja távol ma is az embereket a Teremtőtől. Ezt az Isten-alakú űrt azonban csakis Isten tudja
betölteni, aki úgy vár bennünket,
mint ahogy a tékozló fiút várta az
édesapja.
A bűn ma is szakadékot képez,
mert tökéletlenségünkben – amikor nap, mint nap elesünk, és nap,
mint nap vétkezünk –, nem merünk és saját erőből nem is tudunk
közelíteni az ő tökéletességéhez.
Bűneinket azonban Jézus Krisztus elhordozta, vállalta helyettünk
ezt az utat, amikor megváltott
minket kereszthalálával. Ezért a
karácsony üzenetében ott van a
remény, melyet Jézus születésével
kaptunk, hiszen az ő kegyelméből
újra Isten felé fordulhatunk. S Isten
meg is tart bennünket, újra és újra
odafordul hozzánk, megfogja kezünket, és erőt ad arra, hogy talpra
tudjunk állni.
A földi dolgokban nap, mint nap
csalódunk, amit eddig értéknek
hittünk, az ma megkérdőjeleződik.
Az emberek már nem akarnak sza-

bályok és keretek között élni, és a
világ egyre nagyobb feszültségei
miatt elveszettnek érzik magukat.
Közben pedig, a divat, az elvárások szüntelen változásával az
identitásukat keresik ebben a reményveszett világban, próbálnak
biztos pontot találni, de ez Isten
nélkül nem megy.
Ezért a karácsony üzenete nekik
is az, hogy Jézus Krisztussal eljön
a reménység. Többé már nem kell
földi dolgokba kapaszkodni, mert
benne megbízhatunk, ő megváltoztat bennünket, és felkészít az
Istennel való találkozásra.
K. G.

A fotókon szereplő adventi koszorút a Boszorkánykéz
Virág-ajándék üzlet ajánlotta fel
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Adventi A Mikulás fogadására készültek
kereszt
állítás
A Jobbik Kiskunfélegyházi Szervezete szeretettel
hív mindenkit december
2-án, vasárnap 11.30-kor
az adventi keresztállításra. A Petőfi-szobor előtti
téren tartandó ünnepségen felszólal Kollár László
városi és megyei képviselő. Közreműködik Sövény
Tibor előadóművész, Kiss
Ákos Jenő és Toldi Níla
énekesek.
10 éve szervezik meg a rendezvényt továbbra is azzal a
céllal, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy családtagjaink
szeretetét nem a Black Friday
napon vásárolt termékekkel
kell megszerezni. Egy kis odafigyelés, egy ölelés többet jelent, mint az anyagiak. Várva
a Megváltó születését, álljunk
meg egy pillanatra, mélyüljünk
el családtagjaink szeretetében
és saját belsőnkben!

A könyvtár Gyermekbirodalmában Mikulásváró családi délelőttre gyűltek egybe a kicsinyek és
szüleik. A nagyszakállú fogadására készülve apró ajándékokat,
mézeskalács díszeket készítettek,
olyan ajándékokat, amivel majd
megajándékozhatják a piros put-

tonnyal érkező látogatójukat, vagy
családtagjaikat. A szorgoskodó
családok meglepetésére azonban
a Mikulás is ellátogatott a foglalkozásra. A gyerekek rajongással fogadták, és egy-egy verssel,
énekkel is jutalmazták. A Télapót
a találkozás meggyőzte arról, hogy

a félegyházi gyerekeket feltétlenül
fel kell keresnie, megajándékozva
őket ajándékkal, elsősorban olyanokkal, amilyeneket már levélben
is kértek tőle. A következő találkozás előtt azonban sok-sok szaloncukorral kínálta a családi délelőtt
résztvevőit.

Ismét felépül a mézeskalácsváros
A karácsony meghitt hangulatát és közösségi örömét szeretnék még ünnepélyesebbé
tenni azzal, hogy mézeskalács házikókból ötödször is
meseváros-építést szervez a
Kiskun Múzeum. Várják családok, nagyszülők és unokák,
kicsik és nagyok, barátok,
alkotó kedvű közösségek jelentkezését, akik szeretnek
süteményt sütni és mézeskalács házikót készítenek a
jótékonysági célú felhívás
alkalmából.

A tombolaárusításból befolyó
összeget fejlesztő- és szabadidős
játékok vásárlására, a Kiskunfélegyházi Napközi Otthonos Óvoda
Százszorszép Óvoda Tagintézmény részére, a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
művészetterápiás eszközök beszerzésére, valamint a Kiskun Múzeum gyermekprogramjainak megvalósítására fordítják.
Kérik, hogy minél többen vegyenek részt a mézeskalács város építésében és vásároljanak jótékony
célra tombolát, 500 Ft/db áron!

A mézeskalács ház formája és
mérete: Az alkotások bármilyen
építményt ábrázolhatnak, házikót, emeletes házat, vagy városunk nevezetes épületeit, köztéri alkotásait. Mérete: max. A/4
mézestészta-alapon. Díszítése
téli, karácsonyi hangulatot idézzen! A felajánlott mézeskalács
házikók leadási határideje: december 5-én és 6-án 8-17 órá-

Szervező: Kiskun Múzeum
Társszervezők: Kiskunfélegyházi
Napköziotthonos Óvoda, KAPOCS
Szociális és Gyermekvédelmi
Intézmény
Támogató: Kiskun Múzeum
Baráti Köre
Érdeklődni és jelentkezni lehet
a Kiskun Múzeumban.
Tel.: 76/461-468; E-mail:
kiskunmuzeum@gmail.com

ig, december 7-én, 8-13 óráig a
Kiskun Múzeumban.
Az V. Karácsonyi Mézeskalács
Meseváros kiállításának megnyitója december 8-án, szombaton
15 órakor lesz a Petőfi Sándor
Emlékházban.

Tombolahúzás: december 22-én,
szombaton, 17.30-kor a városháza előtt, a negyedik adventi gyertyagyújtást követően. Ekkor sorsolják ki a Mézeskalács meseváros
házikóit, amit a nyertesek magukkal vihetnek karácsonyfájuk alá.
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December elején nyílik a jégpálya
Ötödik alkalommal nyitja meg
kapuit a kiskunfélegyházi jégpálya, amely a megszokott helyen, a városi könyvtár melletti
parkoló területén várja a korizni vágyókat.
A városvezetés, ügyelve az igényekre, az E5-ös felé eső részen
jelölte ki a jégpályát, így a könyvár
bejárata és a Szalay Gyula utca
közötti járdaszakaszon nagyobb
tér marad, nem akadályozván a
gyalogosforgalmat – mindezt Balla László, Kiskunfélegyháza alpolgármestere mondta el. Az időjárástól függően, de a tervek szerint
a hivatalos megnyitóra december
elsején kerül sor. A nyitvatartás
nem változik: hétfőtől-vasárnapig
10-től 13-ig, illetve 14 óra és 20
óra között várják a korcsolyázókat.
Hagyományt teremtve, idén immár ötödik alkalommal építenek
jégpályát Kiskunfélegyháza központjában. Az előkészületek már
elkezdődtek homokterítéssel és
szintezéssel. A pálya alapterülete
nem változik, a tervek szerint ünnepi díszkivilágítás készül, illetve a büfé is átalakul. A jégpályát
továbbra is a Félegyházi Térségi
Sportiskola üzemelteti.
A pálya tulajdonosával 2014ben 6 éves megállapodást kötött

a város, amelyből még egy szezon
van hátra. Balla László hozzátette, a városvezetés törekszik arra,
hogy a jégpálya népszerűsége továbbra is megmaradjon, ezért az
előző évekhez hasonlóan – előzetes bejelentkezés alapján – az

iskoláknak és a nagycsaládosok
közösségeinek 13 óráig most sem
kell pályadíjat fizetniük, mindössze
korcsolyát kell magukkal hozniuk.
Korcsolyabérlésre továbbra is lesz
lehetőség, a pályadíj minimális
mértékben változik.

Tapasztalatok szerint a legtöbben a téli szünetben, a karácsony
és a szilveszter közötti időszakban látogatnak ki a jégpályára.
Az időjárástól függően 2019 elején is adott lesz a korcsolyázási
lehetőség.

KÖRKÉRDÉS: Várja-e, hogy korizhasson?
Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt önfeledt szórakozást
nyújt a félegyházi jégpálya, amely minden évben nagy népszerűségnek örvend. Akadnak rendszeres használói, míg mások alkalmasint húznak korit.
már én segítettem. Egy nagyon jó
szabadtéri elfoglaltságnak tartom.
Közösségépítő szerepe is van, a
gyermekek között barátságok alakulhatnak ki és a családosok is jobban megismerhetik egymást.

Vass Emőke (38): – Idén költöztem Székelyudvarhelyről Kiskunfélegyházára a családommal.
A jégpályát nemcsak én, hanem a
gyermekeim is nagyon várják. Udvarhelyen mindig Mikulás napján
nyitott a jégpálya, amikor tehettük,
felmentünk rá. Az egész családom
tud korcsolyázni, annak idején saját magam tanultam meg a havas
domboldalon, a lányaimnak viszont

Mizsei Angelika (24): – Eddig még egyszer sem voltam fent
a félegyházi jégpályán, de most
már szeretném kipróbálni. Ré-

gebben Szegeden és Pesten korcsolyáztam, remélem megmaradt
valami az akkoriban megszerzett
tudásomból. Hasznosnak tartom
a jégpálya meglétét, nemcsak a
gyermekek, hanem a felnőttek
körében is népszerű. Remélem,
sokáig élvezhetjük a tél folyamán.

Szucsik Andrea (16), Gyuris
Bodza (18): – Iskolai csapattal
voltam először a korcsolyapályán,
mostanában a párommal és a baráti körrel terveztük, hogy amint
elkészül, felmegyünk rá. Sok fiatalt megmozgat, megvan a maga

hangulata. Lehet forraltborozni
korizás után, illetve jó szórakozási lehetőséget nyújt. Mindketten
nagyon várjuk a nyitást, reméljük
még sokáig megmaradt.

Mihály János (29): – Várom a
jégpálya megnyitását, a tapasztalatom szerint minden korosztály
élvezi. Ötödik éve működik a pálya, úgy érzem korcsolyatudásban
is sokat fejlődtek az itt élők. A
kezdeti csetlések-botlások után a
rendszeres használók belerázódtak. Korcsolyázni én is tudok, természetesen idén is kipróbálom.
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Szabó Mihály 90. születésnapja

Szabó Mihályt 90. születésnapján a városvezetés képviseletében Balla László alpolgármester köszöntötte. Misi bácsi
két lánya és népes családja
körében hatalmas tortával, sok
finom süteménnyel ünnepelte
születésnapját.
Megható volt látni, hogy milyen sokan összegyűltek a jeles alkalomra,
idősebb lánya Angliából látogatott
haza, hogy az édesapjával ünnepelhessen, a második osztályos
dédunokát pedig a környékbeli is-

kolából engedték haza az ünneplés
idejére. A hatalmas forgatagban
Misi bácsi legkisebb dédunokája, a
kéthónapos Lili az édesanyja karjaiban békésen szendergett, amíg
a család apraja-nagyja sürgött-forgott, hogy mindenki megízlelhesse
a finom csokoládétortát, amit Misi
bácsi tiszteletére készítettek. A
torta nem csak finom és szép volt,
de még egészséges is, mivel az
idős úr évek óta cukorbetegséggel
küzd. Ezért a család szolidaritásból áttért az egészséges, cukormentes élelmiszerekre.

Kötetlen beszélgetéssel, régi
emlékek felelevenítésével telt a
novemberi délelőtt. Misi bácsi hallása már nem az igazi, de a szellemileg kifogástalan állapotban élő
úr humora kiváló. A köszöntésre
meghívott sajtós kollégákat hatalmas öleléssel, és kézcsókkal üdvözölte a talpig úriember.
Szabó Mihály 1928. november
14-én született Kiskunfélegyházán id. Szabó Mihály útkaparó és
Csontos Mária ikergyermekeként.
Leánytestvére életerős volt, míg a
kis Misikének a bábaasszony nem

túl nagy életbenmaradási esélyt
jósolt: „Mariskám, ez a kisfiú a
holnapot sem éri meg" – jelentette ki a bábaasszony a család nagy
sajnálatára. Szerencsére nem volt
igaza, ugyanis Misi bácsi megélte
a lenyűgöző 90 éves kort. Sajnos,
az ikertestvére kétéves korában
tüdőgyulladásban elhunyt.
Misi bácsinak nem volt könnyű
életútja, erről a munka és a történelmi események is gondoskodtak.
De a boldog és összetartó családi kötelék kárpótolta mindenért.
Az elemi, a polgári, majd az ipari
iskolát elvégezve lakatos szakmát szerzett. Ezután élete első és
egyetlen munkahelyén, az akkor
Bányaberendezési
Gépgyárban,
későbbi nevén a Vegyipari Gépgyárban, majd Április 4. Gépipari
Műveknek átnevezett üzemben
helyezkedett el. Felnőtt fejjel elvégezte a technikumot, majd érettségi bizonyítványt szerzett. Ezután
technológusként dolgozott nyugdíjazásáig, 1988-ig. Negyvennégy
évet töltött munkában.
1955-ben nősült meg és két leánygyermekét nagy szeretetben
nevelte feleségével, annak néhány
évvel ezelőtt bekövetkezett haláláig. 51 évet éltek házasságban. Most
csendben telnek napjai, rejtvényt
fejt, olvasgat, főleg történelmi témájú könyveket, különösen Trianon és a Horthy-időszak érdekli.
Mindig szeretettel várja lányait, hat unokája és hat dédunokája
látogatásait, ilyenkor az idős kor
nyűgjei háttérbe szorulnak, öröm
és ricsaj költözik a „dédipapa" házába. Ezúton is sok-sok boldog,
egészségben és örömben bővelkedő évet kívánunk Misi bácsinak!

V. B.

Kockafeszt, az építők gyűjtőhelye
Másodjára látogatott el városunkba a Kockafeszt. A
minden korosztályt vonzó
program, a félegyházi Móra
Ferenc Művelődési Központban kapott helyet, november
24-25-én.
Több mint 1500 gyerek és felnőtt látogatott el a helyszínre,
hogy megcsodálja és kipróbálja a
legnépszerűbb építőjátékot. Senkinek sem kellett csalódnia, egy
kis kreativitással a lehetőségek
tárháza nyílott meg az ügyes kezek előtt. A kiállított darabok közt
voltak robotok, népszerű meseés filmfigurák, ismert épületek.

Komplett várost is felépítettek a
kiállítók, az utasokat szállító vonattól, a csodás fényben sütkérező, kávézó párokig.
A Kockafeszt ötletét évekkel
ezelőtt Kiss Károly vetette fel,
aki gyermekkora óta rajong a színes kis kockákért, amire már akkori zsebpénzét is költötte. Károly
azóta klubot alapított, ahová szívesen várják a LEGO-k iránt érdeklődő fiatalokat és felnőtteket.
A tagok évente több helyszínen
bemutatják rajongásuk tárgyát,
ahol mindenki egy kicsit újra
gyermeknek érezheti magát.

V. B.

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2018. november 30.

11

TSMT, vagyis az okosító torna haszna

A TSMT-t, azaz Tervezett Szenzomotoros Tréninget huszonöt éve
nagy sikerrel alkalmazzák hazánkban és külföldön is a minden
harmadik kisgyermeket érintő idegrendszeri éretlenség tüneteinek kezelésére. A módszer kidolgozása Lakatos Katalin Phd. nevéhez fűződik. Gyakorlati alkalmazásáról Harasztovics Szilviával
beszélgettünk, aki óvodapedagógus, és általános iskolai tanító
végzettséggel alkalmazza születéstől mintegy tízéves korig ezt a
fejlesztő technikát.
– Hogyan találkozott a
módszerrel?
– Óvodapedagógusként, illetve
általános iskolai tanítóként végeztem a főiskolán, és szerettem
volna a hozzám került ovisoknak
segíteni az iskolás évekre való felkészülésben. Ekkor jött az ötlet,
hogy mélyebbre ássam a tudásomat a fejlesztő tornák világában,
ugyanis meglátásom szerint a felmerülő fejlődési rendellenességek,
idegrendszerinti differenciák hatékonyan orvosolhatók az időben
elkezdett korrekcióval. Ilyenkor
tökéletes megoldás lehet a TSMT,
más néven „okosító torna”.
– Miben tud segítséget
nyújtani az ezzel foglalkozó
szakember?

– Az érzőpályák működését
serkentjük, amely által javul a
hallásfigyelem, a látásfigyelem,
az egyensúlyérzék, az izomtónus,
és emellett, vagy ezt követően,
a „motoros” mozgást kivitelező
rendszer javul. Leegyszerűsítve
ez azt jelenti, hogy a környezetünkből érkező hatásokat az előre
megtervezett mozgáson keresztül
rendszerezzük, ennek eredményeként fejlődik az idegrendszer. A
fejlesztés alatt olyan ingerek pótlódnak, amely a gyermek korábbi életszakaszában kimaradtak,
vagy elégtelenek voltak a fejlődés
lépcsőfokait tekintve. A feladatok egymásra épülve rendszert
alkotnak. A tornához szükséges
eszközök sokrétűsége biztosítja a

változatosságot, illetve az élménygazdagságot. Az alkalmak az életkori sajátosságokhoz igazodva,
játékos formában zajlanak. Fejlesztve a testvázat, az érzékelést,
az észlelést, de nem feledkezhetünk meg a kicsik koncentrációs
képességeinek javulásáról sem,
amely alapot képez a jobb irányíthatósághoz, a ritmusérzék-javuláshoz, ez által könnyebben elboldogulnak a sorrendiségben is. A
mondókákkal, énekekkel tarkított
feladatvégzés során gyarapodik a
páciens kommunikációja és anyanyelvi készsége, illetve kedvet kap
a mozgáshoz. Amit még fontosnak
tartok kihangsúlyozni, hogy a terápiát otthon is és csoportosan is
lehet végezni a kívánt eredmény
elérése érdekében. A csoportokba
bekerülést egy állapot- és mozgásvizsgálat előzi meg, aminek
kielemzésével a szakember már
specifikus tréninget tud nyújtani
a gyermekeknek. A mozgásterápia
alatt stressz- és feszültségoldó
technikákat is megtanítunk.
– Kiknek ajánlja a módszert?

A szeretet nyelve

A nyelv, amit mindenki beszél az anyanyelvén kívül, az
a szereteté. Gary Chapman
amerikai író, párkapcsolati
szakértő, házassági tanácsadó dolgozta ki a szeretetnyelv rendszerét, még
1992-ben.
Chapman szerint mindenkinek saját szeretetnyelve van, ami azt fejezi ki, hogy hogyan

szereti megkapni, illetve tudja átadni a szeretetet mások számára. Öt ilyen nyelvet határozott meg: elismerő szavak, minőségi idő,
ajándékozás, szívességek és a testi érintés.
Egyik nyelv dominanciája sem rosszabb, mint
a másik, csak egyszerűen arról van szó, hogy

– Az óvodába bekerülve a szakavatott szemnek egyérteleművé válik a korrigálandó probléma, amit
a szülőkkel egyeztetve, viszonylag
könnyen lehet orvosolni. Az alábbi
árulkodó jeleket figyeli a szakember: ügyetlen, pontatlan a gyermek
mozgáskivitelezése, nehezen tanul
meg új mozgásokat, mint a hintázás, kerékpározás, vagy a labdajátékokkal kapcsolatos szabályokat
és mozgásformákat. Nem szeret
rajzolni, ceruzafogása nem szakszerű, figyelemzavarral, esetleg
alvászavarral is küzd. Nem lehet
lefárasztani, hiperaktivitásra utaló
tünetek állapíthatók meg.
– Hogyan kapcsolódik ehhez a
rendszerhez a gyermekjóga?
– A TSMT rendszernek kiváló
kiegészítője a gyermekjóga, amely
abban segít, hogy a picik idegrendszere lecsendesüljön, képes legyen
odafigyelni, csökkenjen a felgyülemlett szorongás, feszültség. A
mesékkel színesebbé tett foglalkozás pozitív hatással van az érzelmi
intelligenciára is.

V. B.

mindnyájan másként működünk.
A párkapcsolatok, társas kapcsolatok minőségileg magasabb
szintre emelhetők, ha ismerjük a
másikat, és figyelünk igényeire. Erről beszélgettek a november 21-i baba-mama találkozóra ellátogató szülők Némáné Ella dúla vezetésével, a félegyházi Szakmaközi Művelődési
Házban.

V. B.
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Év végi számvetés – változások a parkokban
Az idei ősz csodálatosan színes és kellemesen meleg volt
– már-már rosszul esik, hogy
vége szakadt. Jó ilyenkor Petőfivel együtt el-elmélkedni,
hogy:

Tavaszi színek a Petőfi téren

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.
A kertész ősszel már a tavaszra készül: nemcsak a tavaszi és hagymás
virágok ültetésével, hanem a kertek
kitakarításával, rendezésével, valahogy úgy, mint amikor elutazunk
otthonról, és rendet hagyunk, hogy
jó érzés legyen, amikor újra hazaérkezünk. Persze, mint miden hasonlat, ez is sántít kicsit, hiszen a
téli kert itt van velünk, körülöttünk
abban télen is számos szépség felfedezhető. A parkok kialakításánál
tudatosan is törekszünk rá, hogy
legyenek téli díszek is benne, pl. a
december-márciusban virágzó erikák, a télvégi hunyorok, vagy a díszfüvek szépen megszáradt levele
és virága.
Mindenesetre ilyenkor kicsit elbúcsúzunk a parkoktól és számvetést készítünk az évi zöldfelület-gazdálkodási munkákról: mit
sikerült elérni a tervekből, felidézzük a szépet és jót.
Az év a Bercsényi utca gömbkőris fasorának visszametszésével
indult. A fák szépen kihajtottak,
megkezdődött az új korona kialakulása is. Az új hajtásokat a nyár
folyamán többször is ritkítottuk,
hogy a korona szép formás legyen.
Az év folyamán több erőteljes met-

szésre is sor került, így pl. a Korona utca megnyúlt platánfáit is
ifjítottuk.
Áprilisra szépen bevirágoztak a
tavaly ősszel eltelepített kétnyári
virágok és hagymások. A tavaszi
virágszínek utánozhatatlanok, igazi hangulatjavítók.
A nyári virágok beültetéséig
rendeztük a volt zeneiskola előtti
parkot is: elbontottuk a régi virágágy-szegélyeket, kivágtuk a kiöregedett, megcsúnyult cserjéket és
fákat. A Horváth Zoltán utcai parkban tavaly ősszel elkészült fitneszpark körüli zöldfelületeket idén
tavasszal ültettük be cserjékkel és
virágokkal. A Szent István szobor
körüli virágágyak ez évben kaptak
csöpögtető öntözést, hogy a park

valóban kellemes sétáló és pihenőhelye lehessen a városnak.
A nyári virágágyak szín- és formagazdagsága, vidámsága a nyár
pompáját és szabadságát hirdeti.
Minden évben próbálunk ki új növényeket is. Az idén a bíborka névvel
illetett, a szárazvirág-kötészetben
is ismert kis gombfejű virágzatú
egynyári virág magas fajtája díszítette a Nepomuki Szent János
tér középső virágágyát. 2018-ban
egyes fajtái csodás színorgiában
pompáztak a Móra téren. Nyáron
kezdtük el a szovjet katonai sírok
rendezését is, amit ősszel krizantémok telepítésével folytattunk.
Szeptember-októberre mutatták meg magukat a még tavaly
ősszel a Szent István téren elte-

lepített őszirózsák. Idén ősszel
folytattuk az Alsótemető tavaly
leburkolt központi sírkerti útja
két oldalán lévő zöldfelületek
rendezését, ahova őszirózsákat,
krizantémokat és tavaszi virághagymákat ültettünk. Most folyik
a Zöld város területére eső zöldfelületekről áttelepíthető évelők
felszedése és más zöldfelületeken
történő elültetése vagy vermelése tavaszig. A kertész kicsit mindig versenyt fut az időjárással.
Nyáron a meleg és a szárazság,
ilyenkor ősz végén a fagy szorít be
bennünket az időbe, amelyen reményeink szerint a jövő tavasz fog
kaput nyitni.
Pásztor Ferencné FVNP,
Nagy Ágnes városi főkertész
Díszcsalánok a Móra téren

Nyári virágágy a volt Zeneiskola előtti parkban
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Saját megítélésünkben problémáink sokszor igen súlyosnak
tűnnek, hányszor mérgelődünk
a forgalmi dugóban, bos�szankodunk, mert sokat kell
várnunk a mesteremberekre,
vagy, mert rossz sorba álltunk
a postán. Ezek egyszer azért
megoldódnak, de számtalan
olyan helyzet adódhat, amel�lyel meg kell tanulni együtt
élni. A következő történet egy
negyvenes éveinek elején járó
nő sorsát mutatja be, aki néhány éve végtaghiánnyal él, és
nemrég a látását is elveszítette. Problémái nem hétköznapiak, mégis sikerült megtalálnia
az utat az elfogadáshoz, a hitet
a folytatáshoz és a reményt jövője terveihez.
Melinda betegsége még gyermekkorában kezdődött. Tízévesen, miután szülei elváltak, édesanyjával
Kecskemétre költöztek, de az új
lakóhely törést hozott az életébe,
s úgy gondolja, ez az oka annak,
hogy beteg lett.
– Hiszem, hogy a testi elváltozások mögött lelki okok állnak.
Nehéz volt beilleszkednem az új
környezetbe, az új iskolába. Az így
legyengült szervezetemben egy
vírusfertőzés megtámadta a hasnyálmirigyemet, s kialakult a cukorbetegség – emlékszik vissza a
fiatal nő.
Ám az első igazi nehézségeket a
serdülőkor hozta, amikor a többi
gyerek elfogadása, és a különbözőségek miatt Melinda szégyenként
élte meg betegségét. Nem akart kilógni a sorból, ezért gyakran megszegte a diétát, s ez az, ami hos�szútávon megpecsételte sorsát.
– Ha visszagondolok, nekem
az egész életem arról szólt, hogy
soha és semmiben nem akartam
kevesebbnek látszódni, mint a
többi ember. Kezdetben saját magamnak akartam megfelelni, majd
később, a harmincas éveim elején
rájöttem, hogy igazi elszámolással
az égieknek tartozom. Ekkor jött
az ébredés, hogy Isten létezik, ami
idővel csak egyre mélyebben tudatosult bennem.
Látása azonban el kezdett romlani, ezért egyre több figyelmet fordított az egészségére, ami mellett
a lelki állapotára is már tudatosan
figyelt. Küzdelmei, és a sors elfogadása pedig alázatra nevelték.
– Régen rengeteg olyan hibát
követtem el, ami az önzésből fakad, de most bármi bajom is van,
tisztelem és szeretem azokat,
akik segítenek nekem. Magammal
szemben is türelmesnek kell lennem, és a megtett utat kell nézni.
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Boldogok akkor lehetünk, ha
megtanulunk boldognak lenni

Az egészségi állapotom igaz, romlott, de jobb ember vagyok, mint tíz
évvel ezelőtt, és próbálok másoknak is minden nap örömet okozni
azzal, amit én tudok adni: egy jó
szót, vagy egy kedves köszönést.
Ezen az úton haladva arra is rájöttem, hogy a boldogságot nem
akkor érjük el, amikor meglesz az
új autónk, vagy kész lesz a házunk,
boldogok akkor lehetünk, ha megtanulunk boldognak lenni.
Melinda egészségi állapota az
utóbbi években tovább romlott.
Látása egy műtét után átmenetileg
ugyan javult, de egyik lábát amputálni kellett. Tolószékbe került,
ami tovább fokozta a harmadik
emeleten egyedül élő nő kiszolgáltatottságát. Rosszul sikerült művégtagja miatt évekig küszködött,
de rátalálva egy ügyes ortopédikus
mesterre, Illés Jánosra, végre
újra tudott járni. Ekkor azonban
ismét el kezdett romlani a látása,
idén tavasszal már csak fényeket,

néhány hónapja pedig már semmit
sem lát.
Ez viszont azt is jelentette, hogy
újra meg kellett tanulnia mindent.
A rutintevékenységek, mint a főzés, vagy mosogatás sokszor kudarcot okoztak, és bár ezek miatt
többször is „padlóra került”, végül
mindig fel tudott állni, s a kihívások leküzdésével az új élethelyzet
megoldása feladattá vált számára.
– Ha bármi bajom van, vagy elkeseredek, mindig kapok segítséget.
És honnan máshonnan kapnám,
ha nem Istentől. Minden feladat,
amit elém állít az élet, megerősít
engem és a hitemet, és abban segít, hogy jobbá váljak. Régen nagyon türelmetlen ember voltam, de
már nem szoktam azon bánkódni,
hogy mit csinálnék másképp, a jelent nézem, mert ebben is kapok
lehetőségeket.
– Egy érzékszervkieséssel még
nagyon szép életet lehet élni. Mióta
nem látok, jobban érzem az embe-

rek hangulatát, érzéseit, apró rezzenéseket. Mivel korábban láttam,
tudom milyen szép színes a világ.
Most pedig kérdezek, és megpróbálom elképzelni azokat az embereket is, akik azóta jöttek az életembe. Lehet, hogy a valóságban
minden egészen más, de hagyom
magam ebben a tudatban.
– Akiben hit van, az elkezdi magát vizsgálni, és rájön, hogy az
egész világ rólunk szól: a körülöttünk lévő emberek, a történések
és a helyzetek, mind a mi tükörképünk. Lehet, hogy még az utamnak
csak az elején vagyok, de érzem,
hogy már elindultam rajta. Csak
azt sajnálom, hogy nem éltem meg
a pillanatokat sem tizenévesen,
sem huszonévesen, sem harmincévesen. De most már a velejéig
meg tudom élni ezeket az örömöket, amiket a hitemnek köszönhetek, és a sok nehézségnek, amiből
fel tudtam állni.

K. G.
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Értik és szívükben őrzik a fiatalok Petőfit
– Nem tudományos eredményeket vártunk a fiataloktól.
Azt szerettük volna megtudni,
hogy mit gondolnak és éreznek
a diákok Petőfivel kapcsolatban – mondta el Mészáros Márta a Petőfi Emlékév kapcsán
megrendezett konferencián a
városháza dísztermében, november 14-én. A konferencián
valamennyi félegyházi általános és középiskola egy-egy rövid prezentációval mutatta be,
hogy miként vélekednek lánglelkű költőnkről.
A fiatalok előadásai erősítették a
költő hitvallásának lényegét, hogy
küzdeni kell a végsőkig a céljainkért, a szabadságért, a szerelemért, és legyenek ambícióink.
Mészáros Márta a rendezvény
kapcsán megfogalmazta: – Rohanó világunkban vagy ellenállás,
vagy közöny tapasztalható az ünnepek, a megemlékezések, és a
kultuszok iránt. Petőfi Sándorral
kapcsolatban is ezt érezzük. Azt
gondoltuk, hogy a közöny falának

lebontásában nagy szerepe lehet
a diákságnak, ezért próbáltuk
megszólítani őket, ezért szerveztük meg a diákkonferenciát. Nem
tudományos eredményeket vár-

A jó elnyeri
méltó jutalmát
Három év a 26-ból. Petőfi Sándor élete és költészete 184445-46-ban címmel tartott előadást Juhász István nyugalmazott gimnáziumi tanár november 22-én, a Petőfi Sándor
Városi könyvtárban. Mielőtt elkezdte versekkel gazdagon illusztrált előadását, minden vendéget megajándékozott egy
sajátkezűleg írt rövid gyűjteményével, amelyek a költőóriás
fontos, tanulságos gondolatait hordozzák.
Hogy a költő életútjának miért ezt a három évét választotta ki, arról
elmondta:
– Megítélésem szerint ez a három sűrű esztendő volt az, amikor
Petőfi följutott költészetének csúcsára. 1844-45-46-ban megírta
azokat a halhatatlan alkotásokat, amelyek őt a legnagyobbak közé
emelik akkor is, ha többé egy gondolatot sem vet papírra. Ezekben
az években megírta felejthetetlen meséit, amelyek elhitetik velünk,
hogy érdemes jónak lenni, mert a jó elnyeri méltó jutalmát. Ekkor
íródtak kacagtató népi történetei is, többek között A Helység kalapácsa. Ezen kívül megírta a Szerelem gyöngyei, a Cipruslombok
Etelka sírjáról versciklusait. Ebben az időben kalandozta be Magyarországot. Több mint 30 településen járt. Fényes szelleméből
minden településre ráhagyott egy-egy verset.
Petőfi 850 körüli versből álló életműve így összegezhető: a magyarok számára a Kárpát-haza fölé teremtett egy spirituális, egy
szellemi hazát, ahol a világban élő összes magyar otthonra lel. Petőfi írt egy dalt. Ez a dal a Nemzeti dal volt, amely soha nem hagy
beletörődni a magyartalanságba – zárta gondolatait Juhász István.

tunk a fiataloktól. Azt szerettük
volna megtudni, hogy mit gondolnak és éreznek a diákok Petőfivel kapcsolatban. Hogy mit üzen
a 21. századi diákoknak Petőfi

Sándor? A prezentációkból kiderült, hogy a fiatalok nagyon is értik, és tisztelik a költő szertelen
lelkesedését, sokszor filozofikus
gondolatait.

Fotó: port.hu
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„Soknak semmi sem lehetetlen”
Tisztújító közgyűlést tartott a
Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület. Az összejövetelen
beszámoló hangzott el az elmúlt évek munkájáról, eseményeiről, majd a választás következett. A tagság az eddigi
munka alapján bizalmat szavazott a korábbi vezetőségnek.
Az elmúl négy év beszámolójában
elhangzott, hogy az egyesület négy
helytörténeti könyvet jelentetett
meg, a tagok a négy év alatt 11 előadást tartottak változatos témákban,
figyelve a tagság érdeklődési körére. Blandina nővér, Horváth Zoltán, Kukányi Alajos tiszteletére
emléktáblát avattak. Tíz előadást,
megemlékezést szerveztek a város
díszpolgárairól. Az egyesületi tagok
kiránduláson vehettek részt Jakabszálláson, a Vajdaságban, Erdélyben
és a felvidéki bányavárosokban.
Minden évben 2-3 neves ember
sírját hozatták rendbe. Bekapcsolódtak a Móra Társaság, a Petőfi
Emlékbizottság munkájába, ahol

aktívan tevékenykedtek. Sokoldalúan ápolták névadójuk emlékét
versenyekkel, vetélkedőkkel, előadásokkal és megemlékezésekkel.
Vészits Andreával, Móra Ferenc
dédunokájával állandó munkakapcsolatban álltak és közös programokat szerveztek. Átvették az MTA
székházában a Móra Ferencnek
ítélt Magyar Örökség-díjat. 2015-

ben Keviben együttműködési megállapodást kötöttek a Móra István
Művelődési Egyesülettel.
A tagság értékelte az elnökség
munkáját, és azt jónak ítélte, a volt
vezetőséget pedig újraválasztotta.
Elnök: Kapus Béláné, helyettes
Fekete Beatrix, ügyvezető elnök:
Kállainé Vereb Mária, választmányi titkár: Seres Antalné, gazdasá-

gi felelős: Balázs Józsefné, jegyző:
Mrázné Rádi Mária, az ellenőrző
bizottság elnöke: Nemes Istvánné.
A régi – új elnök megköszönte a
tagság munkáját, eddigi támogatását, és további együttműködést
kérve, a következő idézettel zárta
be a közgyűlést: „Egynek minden
nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” (Széchenyi István)

50 éves a Földrajzi
Szabadegyetem

Könyvbemutató,
baráti hangulatban
A Földrajzi Szabadegyetem
évadzáró előadásán dr. Tarjányi József tartott előadást Irán,
ahol szeretik a magyarokat címmel a városi könyvtárban, november 15-én. Az előadó a távoli
országban tett látogatásának
élményeit osztotta meg a hallgatósággal, gazdag fotóanyaggal
illusztrálva, miközben szólt a távoli ország történelméről is.
Mint Kállainé Vereb Mária

igazgató elmondta, a Földrajzi
Szabadegyetem előadássorozat
immár 50 éves. 1968 októberében Zvara Pál, akkori igazgató
kezdeményezésére, az akkori TIT
közreműködésével indult útjára, s
az elmúlt években Bense Zoltán
tanár, képviselő gondozásának
köszönhetően máig nagy sikernek örvend. E fél évszázados siker újabb állomása volt dr. Tarjányi József élménybeszámolója.

Vedres-Nagy Ibolya és Vedres
Ferenc „Fa és Forgács” című kötetét mutatták be egy baráti ös�szejövetel keretében november
23-án, a Holló László Képzőművész Kör Petőfi téri kiállítótermében. Ez alkalomból egy kiállítást
is szerveztek a könyvillusztrátor,
Bánkúti Emese munkáiból. A
könyvbemutatón novellarészletek
és versek hangoztak el a kötetből.
Az alkotókkal Rátkai Zsuzsanna
beszélgetett.
Vedres Ferenc Kiskunhalason
született, Félegyházán, a Mező-

gazdasági Technikumban érettségizett, majd felsőfokú tanulmányait befejezve, dolgozott is
a városban. Ötödikes korában
írta első versét, ezután is lírába
öntötte gondolatait. Első verse –
Baranyi Ferenc ajánlásával – a
Magyar Ifjúságban jelent meg,
ahol később is rendszeresen publikált. Szívesen közölték verseit a
helyi és megyei lapok is. 10 éve
nyugdíjas, ekkor kezdte el írásait
kötetbe rendezni, és szerencsére
kiadó is volt, aki vállalkozott a
megjelentetésre.
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Fogyasztóbarát oktatás
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címét kapta a Kossuth Lajos Szakképző Iskola és Kollégium november 20-án, az iskolában ez alkalomból
tartott ünnepségen. Az elnyert cím azt is bizonyítja, hogy az iskola elkötelezett, hogy a képzéseiben részt vevő diákok ne csak
tudatos fogyasztókká, hanem majdan tudatos vállalkozókká is
váljanak az oktatás során.
– A fogyasztói tudatosság egyfajta szűrő, amely az életben segít
okos döntéseket hozni – fogalmazott Keszthelyi Nikoletta, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár asszony az átadó
ünnepségen.
– Ebben az iskolában a jövő vállalkozóit nevelik, akiknél nemcsak
az a fontos, hogy betartsák a jogszabályokat, hanem az is, hogy fogyasztóbarát szemlélettel rendelkezzenek annak érdekében, hogy
egyre több tisztességes vállalkozó
legyen a piacon.

Ágoston Tibor tagintézmény-vezető arról számolt be, hogy szakmai
képzéseikben a fogyasztóvédelmi
ismeretek és a fogyasztói tudatosságra nevelés mellett kiemelt fontosságú feladatnak tartják a biztonságos internet és közösségi média
használatát, a pénzügyi ismeretek
megalapozását és a környezettudatos szemlélet kialakítását. Ennek
gyakorlatát célozza a már hagyományosnak számító országos díszcsomagoló versenyük, valamint a helyi
termelői piacok és kereskedelmi egységek rendszeres látogatása. K. G.

Idegennyelvi
szakmai délután
Az idegen nyelv ismerete minden
magyar fiatal számára létszükséglet, hiszen 2020-tól a felsőoktatásban felvételi előírás lesz a
nyelvvizsga, vagy az emelt szintű
érettségi. A Móra Ferenc Gimnázium – csatlakozva a Széchenyi 2020
Emberi Erőforrások Minisztériuma
által támogatott „Nyelvtanulással
a boldogulásért” (EFOP-3.2.14-17.
2017-00001 kódszámú) című projektbe – november 22-én egy szakmai műhelymunkának adott helyet.
Mint ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a három évig
tartó támogatott projekt keretében budapesti ELTE nyelvszakos
hallgatók segítenek a gimnázium
tanulóinak nyelvtudásuk alakításában – emlékeztetett Dobó Aliz
német nyelvtanár, projektkoordinátor. Az órák sikerét növeli, hogy
az ELTE-s „kistanárok” életkorban, érdeklődésben közel állnak
a diákokhoz. Ennek a programnak

a keretében adott helyet a Móra
Ferenc Gimnázium egy szakmai
műhelymunkának az ELTE tanáraival, ahol Dóczi Brigitta, az
ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének egyetemi adjunktusa előadásában a szókincs
szerepének megkérdőjelezhetetlenségét hangsúlyozta, és a 21.
századi technológiai eszközök: az
okostelefonok és tabletek nyújtotta pedagógiai lehetőségekről is
beszélt.
A program második részében
Price Beatrix, az ELTE Angol
Nyelvpedagógiai
Tanszékének
nyelvtanára vezetett foglalkozást. A
továbbképzés e részében a tanárok
maguk próbáltak ki olyan módszereket, ahol a kreativitás, együttműködés, partnerség játszik fontos
szerepet. A szakmai délutánon
meghívott vendégként részt vettek
a vonzáskörzetben tanító általános
iskolai nyelvszakos tanárok is.

A darvasos diákok is felfedezték Erdélyt
A félegyházi Darvas iskolából 50
hetedikes diák és négy kísérő
töltött el öt feledhetetlen napot
Erdélyben még októberben, egy
nyertes pályázatnak köszönhetően. A Határtalanul program
keretében elnyert Legendák és
mondák nyomát követve a Székelyföldön túrákkal övezve című
pályázatot Csergőné Kertész
Hermina, az iskola pedagógusa
írta meg.
A tanárnőtől megtudtuk, hogy
a kirándulással a diákok erdélyi-magyar közös múlttal, történelmi és kulturális hagyományokkal kapcsolatos ismereteit
szerették volna gyarapítani. Az
utazásra a pedagógusok megkülönböztetett figyelemmel készítették fel a tanulókat, arra
törekedve, hogy minél jobban
megértsék Erdély szerepét a
történelmünkben.
Az alapos előkészítés és rá-

hangolódás után indult a csoport
Erdélybe, ahol kalandok sora várt
rájuk. A gyerekek tollából született fogalmazások, és az itthon

maradtaknak a Korondon elkészült cserépedényekből készített,
élménybeszámolóval egybekötött
kiállítás is arról tanúskodik, hogy

a megélt emlékek még sokáig adnak beszédtémát a tanórák keretében, és azon túl is.
V. B.
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Többsincs királyfi

Mártonnapi vigasság
Márton-napi vigasságra invitálták a Móra utcai óvoda dolgozói a
gyerekeket és családjaikat. Közös
barkácsolással mindenki a saját
óvodai csoportjában készíthette
el a mécsesét. A kézműveskedés
jó alkalom volt arra, hogy a szülői
közösség összekovácsolódjon, elindulhasson egy jó óvoda-család
közötti kapcsolat.
Mialatt lázasan folyt a munka a
csoportokban, az előtérben finom
libafalatok várták a résztvevőket,

úgy, mint: ropogós libatepertő, lilahagymás libazsíros kenyér, citromos forró tea.
A finom harapnivaló után a tornateremben a Padkaporos Néptáncegyüttes tagjai hívták táncba
az ovi apraját-nagyját. A táncban
kellemesen elfáradva, de izgalommal telve indultak útnak a vigasság
résztvevői a lámpás felvonulásra,
ahol a közösen elkészült mécsesek világították be a sötétbe borult
estét.

Színházi napot tartottak november 15-én a város ovisainak és
kisiskolásainak a Móra Ferenc Művelődési Központban. A délelőtt folyamán az ovisoké volt a nézőtér, délután a kisiskolásoké.
Mind a két előadásra szép számmal érkeztek gyerekek és kísérőik.
A Magyar Népmesei Színház Többsincs Királyfi című darabján rengeteget nevettek, szurkoltak és örültek a kicsik. A társulat nem első
alkalommal jött el városunkba és
nem is utoljára – osztotta meg lapunkkal Kovács-Csonka Szilvia,
az intézmény igazgatója.

A bemutatott produkció hatalmas díszletekkel, színes jelmezekkel varázsolta el a kisgyerekeket. A
színmű a gyermekek nyelvén mutatta be, hogyan győzedelmeskedik
a jó a rossz felett, vagyis a bátor
királyfi hogyan győzi le sok-sok viszontagság, megmérettetés árán a
félelmetes sárkányt.
V. B.

Csökkentenék
a hulladékot
Több félegyházi általános iskola is csatlakozott a Fenntarthatósági Témahét keretében megrendezett Európai Hulladékcsökkentési Hét programjához, amelynek kiemelt témája a veszélyes
hulladékok visszaszorítása volt.
Ebből az alkalomból projektnapot
tartott november 21-én a Batthyány
Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, előtérbe helyezve
a hulladékcsökkentés és az újrahasznosítás témakörét. E napon
szinte minden tanórába beépítették
az iskola pedagógusai a környezettudatosságra nevelést. Délután az
alsó évfolyamosok újrahasznosított
alapanyagokból kézműveskedtek,
és különböző standokat is felállítottak a koordinátor, Besze Csilla
tanítónő irányításával.
November 19 és 23. között a József Attila Általános Iskola diákjai

megtisztították az Attila utca, Kossuth utca, Szentesi út, E-75-ös út
által határolt területet, ismerkedtek
a természetes anyagok felhasználási lehetőségeivel az otthoni takarításban és illatosításban, valamint
hulladékcsökkentési praktikákról
készítettek plakátokat. Az ökoiskolában kiemelt figyelmet fordítottak
a PET-palackok, kupakok, elemek
szelektív gyűjtésének fontosságára,
és annak tudatosítására, hogy az
előre megtervezett vásárlásokkal
sok pénzt tudunk megtakarítani –
tudtuk meg Szécsényiné Tímár
Tímea öko-felelőstől.

Jótékonysági bál
a Darvasban
Jótékonysági bált rendeztek a
Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskolában november 24én. Az iskola tornatermében a
báli hangulatot a diákok műsora
alapozta meg. Elsőként Farkas
Enikő 8. b osztályos tanuló és
táncpartnere, Majer Tamás
Roland versenytáncával kápráztatta el a nagyérdeműt, majd

az ötödik, hatodik, hetedik osztályos gyerekek adtak elő táncos
koreográfiát. A jó hangulatról a
Főnix Bulizenekar gondoskodott. A báli bevételből idén az
iskola udvarának szépítését,
újabb kerti kiülők és folyosói
fejlesztőjátékok
beszerzését,
valamint a játszótér bővítését
tervezik.
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Szorgalom, segítőkészség, érdeklődés

Ezzel a három szóval lehet legpontosabban összegezni Csík István és felesége, Erzsike munkásságát és életüket. 55 éve élnek
boldog házasságban. Két fiúgyermekük született, István és Csaba, de a családi összejöveteleken a terített asztalnál már három
unokával és két dédunokával együtt ünnepel a család. A nyugdíjas házaspár aktív életet él. Naponta szorgoskodnak kertjükben,
a nyugdíjas klubok legaktívabb tagjai, és szinte minden városi
rendezvényen, eseményen jelen vannak.
– Pólyaszerelemmel kezdődött a
mi közös életünk – meséli István
találkozásuk történetét. – A szüleink szomszédok voltak, és ös�szejártak kártyázni, barátkozni.
Én két kártyaparti között születtem meg. Erre Erzsike apukája azt
mondta, hogy ennek a gyereknek
gyártani kellene egy lányt. Ez meg
is történt gyorsan, hiszen 9 hónap
korkülönbség van köztünk. Amikor
növekedtünk, együtt jártunk iskolába, és a tanulmányokkal végezve is mindig találkoztunk. Amikor
katona lettem, ő jött el hozzám
rendszeresen látogatni. Amikor
leszereltem, rögtön össze is házasodtunk. Nem sok idő telt el, két fiúgyermekünk is megszületett, akik
már régen kirepültek a családi fészekből, dolgoznak, gyerekeket és
unokákat nevelnek.
István 42 évet dolgozott a Vegyipari Gépgyárban, onnan is ment
nyugdíjba. Megbecsült dolgozó
volt, mert szerette a hegesztést.
Nyugdíjasként is visszahívták
még néhány évre dolgozni. Barátai egykori munkatársai a mai napig felkeresik, hogy felköszöntsék
névnapján.
Erzsike munkásságában több a
változatosság. Első munkahelye a

Gyapjúipari Vállalatnál volt, majd
bedolgozóként a Háziipari Szövetkezetnél dolgozott, ezt követően
a 608-as Szakmunkásképző Intézetben vállalt munkát. Itt főnökei
biztatására tanulni kezdett, és leérettségizett. Utána következett a
dohánygyár, majd a vágóhíd pénzügyi osztálya. Öt év múlva pedig ő
is elszegődött férje munkahelyére,
a Vegyipari Gépgyárba.
Mióta nyugdíjasok lettek, a kertművelés tölti ki napjaik jórészét.
Mindig szép a virágoskertjük, az
előkert, gondozott a szőlőültetvény, a gyümölcsfák. De nem csak
a szűk környezetüket ápolják. Minden szomszéddal jó kapcsolatot
tartanak, segítenek, ahol tudnak.
Mindemellett a közösségi életre is
sok időt, energiát fordítanak. Tagjai a gépgyári nyugdíjas klubnak és
a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesületnek is. Ezekben a közösségekben
nélkülözhetetlenek, hiszen segítenek az összejövetelek megrendezésében, takarítanak, főznek,
kiszolgálnak, és soha nem hagyják
el úgy a helyiséget, hogy rendet ne
tegyenek. Emellett minden városi
rendezvényen ott vannak. Mindkettőjük bajtársi egyesületben végzett
munkáját a Honvédelmi Minisztéri-

um többször is elismerte oklevéllel, ajándékkal.
Az év végére készülődve, már
megkezdték a karácsonyi előkészületeket, hogy a karácsonyfa
Hirdetés

alatt összegyűlve a családot finom
ételekkel kínálhassák. A szilvesztert is megünneplik, de előtte még
ellátogatnak a városi Petőfi-megemlékezésre.
s. r.
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FÉLEGYHÁZI
ADVENT – 2018

18.30 Luca-napi moldvai tánctanítás
és táncház
Aprók tánca Tarjányiné Manninger
Lencsivel
Felnőtt tánctanítás és táncház Manninger
Katicával és Dunai Márk Bencével
Móra Ferenc Művelődési Központ
20.00 Deák Bill Gyula 70. születésnapi
koncertje a Rocktárban
December 11., kedd
17.00 A Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola
adventi hangversenye
Petőfi Sándor Városi Könyvtár

November 26. – december 31.
Ünnepi vásár a Béke téren
Decembertől januárig:
Jégpálya a könyvtár mögötti parkolóban
November 30., péntek
10.00 A Nyugdíjas Klubok Egyesületének
ünnepi rendezvénye
Betlehem-kiállítás és Karácsony
Palócföldön címmel
Szakmaközi Művelődési Ház
18.00 Adventi kiállítás és vásár
megnyitója, valamint a Wesel
Hugó Fotókör tárlata a Holló László
Képzőművész Kör műterem-galériájában
Nyitva december 1-jétől 23-áig minden
nap 9-18 óráig
December 1-jén és 15-én délután családi
fotózás, ünnepi hangulatban
December 1., szombat
15.00 Karácsonyváró Női Kör
Adventi koszorú, ajtókopogtató, karácsonyi
díszek készítése
Móra Ferenc Művelődési Központ
17.00 Advent első gyertyagyújtása a
városháza előtt
Csányi József polgármester és Rónaszéki
Gábor plébános köszöntője
Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi
műsora, majd tűztánc
20.00 Szabó Balázs Bandája koncert a
Rocktárban
December 3-31.:
Labirintus gyermekeknek a Béke téren
December 4–20.:
Adventi kézműves kiállítás és vásár

a Móra Ferenc Művelődési Központ
aulájában
H-Szo: 8-20 óráig, v: 9-12 óráig
December 6., csütörtök
17.00 Városi Mikulás-ünnepség
Kiskalász zenekar Sünkarácsony című
zenés gyermekműsora
Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok,
a belépés díjtalan
December 7., péntek
17.00 Vitéz Smídt Róbert szőgyéni
fafaragóművész Himnusz táblaképének
bemutatója a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban
19.00 Kowalsky meg a Vega koncert
Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok
December 8. és 15., szombat:
Jótékonysági ételosztás a Hajléktalan
Ellátás lakói részére (Alpári út 53.)
December 8., szombat
15.00 V. Mézeskalács meseváros
kiállítás megnyitója
A Kiskun Múzeum, a Kiskunfélegyházi
Napközi Otthonos Óvoda és a KAPOCS
Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
közös programja
Petőfi Sándor Emlékház
Megtekinthető: december 9-e és 20-a
között minden nap 8 és 18 óra között
17.00 Advent második gyertyagyújtása a
városháza előtt
Hatvani Zsófia református lelkésznő
köszöntője
A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola ünnepi műsora

December 12., szerda
15.00 Nagycsaládosok és újszülöttek
karácsonyi köszöntése
Móra Ferenc Művelődési Központ
December 13., csütörtök
8.30 A városi könyvtár által gyűjtött
adományok átadása a Családok Átmeneti
Otthona lakói számára
18.00 GHYMES együttes koncertje
Közreműködik a Kiskunfélegyházi
Batthyány Lajos Általános Iskola és
Alapafokú Művészeti Iskola Kicsinyek
Kamarakórusa
Szent István Templom
Jegyek elővételben kaphatók a Tourinform
Irodában, a könyvtárban és a
művelődési központban
December 14., péntek
15.30 A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola adventi hangversenye
Szent István Templom
19.00 „Hangolódó” - jótékonysági,
karácsonyi zenés est
A belépés díjtalan, a felajánlásokat
a Móra Ferenc Művelődési Központ
javára fordítják
December 15., szombat
10.00 – 12.00 és 14.00 – 16.00
Mézeskalács-nap - kézműves
és játékos foglalkozások
Petőfi Sándor Emlékház
17.00 Advent harmadik gyertyagyújtása a
városháza előtt
Hajagos Gyula köszöntője
Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola adventi műsora
20.00 Leander Kills koncert a Rocktárban

KÖNYVTÁRSAROK
Olvasójegyet
karácsonyra
A hétvégén már decembert írunk, az adventi
koszorún az első gyertyát gyújtjuk meg, ami
jelzi, hogy közeledik a karácsony és érdemes
azon gondolkodnunk, milyen ajándékkal szerezzünk örömet szeretteinknek. Megunhatatlan klasszikus a könyv, akár a gyerekeknek,
akár a párunknak szánjuk.
Azokat a könyvmolyokat, akik nagy összegeket nem tudnak kiadványok vásárlására köl-

teni, és eddig még
nem iratkoztak be
a Petőfi Sándor
Városi Könyvtárba, olvasójeggyel lephetjük
meg. A százezres dokumentum-állományból
néhány újdonságot ajánlunk.
Bartos Erika, aki 2018 novemberében Janikovszky Éva-díjat vehetett át, alkotta meg
Bogyó, a csigafiú és Babóca, a katicalány
alakját, akikkel együtt várhatják a legkisebbek a Télapót és izgatottan készülhetnek a
karácsonyra.
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A Petőfi Emlékév alkalmából a lánglelkű költő
versei közül válogatunk.
Kép: Bodor Miklós.

Petőfi Sándor –
Szülőimhez

Hej édes szülőimék,
Gazdagodjam meg csak!
Akkor, hiszem istenem,
Nem panaszolkodnak.
Minden teljesülni fog,
Amit csak kivánnak;
Megelőzöm vágyait
Éd’sapám s anyámnak.
Lesz csinos ház, amiben
Megvonúlnak szépen;
Pince lesz a ház alatt,
Jó bor a pincében.
Meghihatja éd’sapám
Minden jóbarátját;
Borozás közt lelköket
A jókedvbe mártják.
Szép kocsit csináltatok
Éd’sanyám számára;
Nem kell, hogy a templomot
Gyalogosan járja.
Lesz arany szegélyzetű
Imádságos könyve,
Krisztus urunk képe lesz
Szépen metszve benne.
Pistinak meg majd veszek
Drága paripákat,
Rajtok jó Istók öcsém
Vásárokra járhat.
Végesvégül lesz nekem
Dúsgazdag könyvtárom;
Akkor majd a verseket
Nem pénzért csinálom.
Ingyen osztom azokat
Szét az újságokba;
Minden szerkesztő, tudom,
Szívesen fogadja.
S hogyha szép lyányt kaphatok:
- De magyar lelkűt ám! Éd’sapám táncolni fog
Fia lakodalmán.
Így élünk majd boldogan
A mulatságoknak,
Így biz, édes szüleim...
Gazdagodjam meg csak!
Pest, 1844. augusztus

Leiner Laura, a tizenévesek kedvenc szerzője,
a Szent Johanna gimi és a Bexi-sorozat után egy
újabbat indított el, amelynek első része tavaly, Ég
veled, második része pedig idén, Maradj velem!
címmel jelent meg. A történet főszereplője Újvári Hanna, akit az évzáró után az igazgató felkér
arra, hogy három társával együtt képviselje a
Szirtes Gimnáziumot az Iskolák Országos Versenyén, és hozza el az első helyezésért járó kupát.
Az Emma-trilógiával ismertté vált, és néhány éve a városi könyvtárba is ellátogató Fábián Janka új történelmi-romantikus regénye
A rózsalugas címet kapta. Az 1800-as években
hazánkban, illetve az amerikai kontinensen játszódó könyv történéseit alapos és mélyreható
kutatómunka teszi hitelessé.
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Csontos Piroska: a Prímadíj erőt ad
Nehéz, sérüléssel és műtéttel tarkított időszakon van túl Csontos
Piroska paralimpikon, a megyei Príma-díj idei győztese. Műtét
miatt a 2017-es esztendő végét kihagyó sportoló idén új egyesülethez, a kecskeméti KARC Klubhoz igazolt, a tavalyi szezon óta
pedig Nagy Viktor személyében új felkészítő edzővel készül. A
rehabilitációt követően az idei esztendőben fokozatosan javultak
Piroska eredményei, távolugrásban egyéni csúcsot döntött, 400
méteres síkfutásban pedig megközelítette legjobbját. A megyei
Príma-díjat a para-atlétikában elért eredményei elismerésének
tekinti, elmondása szerint az edzéseken még nagyobb erőbedobásra sarkalja.
Csontos Piroska 1994-ben született Kiskunfélegyházán, hétévesen
kezdett el rendszeresen sportolni.
Akkor nevelőedzője, Papp Elemér
unszolására tizenévesen került
a félegyházi Jogging Plus Egyesülethez, ahol hosszú éveken át
Kornokovics Györgyi edzette.
Az atlétikán belül távolugrásban,
100, 200 és 400 méteres síkfutásban, váltóversenyben és hófutásban ért el komolyabb eredményt.
2013-ban a dél-koreai 10. Speciális Téli Olimpiai világjátékokon
hófutásban aranyérmes lett, első
Európa-bajnoki címét 2014-ben,
Hollandiában szerezte. 2015-ben,

Ecuadorban 200 méteren világcsúcsot ért el kategóriájában.
2016-ban, Rio de Janeiroban a
Paralimpián 400 méteres síkfutásban, legjobb magyarként, 6.
helyezett lett. 2017-ben, Prágában a 4x400 méteres váltó tagjaként fedett pályás világcsúcsot
futott. Tagja a 2020-as tokiói Paralimpiára készülő magyar olimpiai csapatnak.
Elmondása szerint már a megyei
Príma-díj jelölést is nagyon megtiszteltetőnek tartotta, nem gondolta, hogy nyerhet. A díjat hosszú
évek kemény munkája előzte meg.
Nagyon sokan drukkolnak neki és

Hirdetés

biztatják, további célok elérésére
buzdítják. Tervei között szerepel,
hogy 2019 elején a fedett pályás
magyar bajnokságon az egészséges versenyzők között is elindul,

amit jó felkészülésnek tekint a jövő
évi dubai világbajnokságra. Egy sikeres esztendő egyúttal a 2020-as
tokiói paralimpiai részvételét is
megalapozhatja.

Félegyházi thai bokszosok
sikere a TEK Budo Gálán
November 17-én ismét megrendezte a Terrorelhárítási központ
a TEK BUDO- és Küzdősportgálát. A BM rendészeti szervei, az
Országgyűlési Őrség, a NAV, és az Országos Mentőszolgálat sportolói küzdöttek meg. A kiskunfélegyházi Harcművészeti Sportegyesület edzője, Nagy Krisztián a Nemzeti Védelmi Szolgálat
Színeiben indult, míg a kiskunfélegyházi Farkas Zsolt a Kiskunfélegyháza Hivatásos Tűzoltóságát képviselte.

Felnőtt Csepel városi kerékpár akció 42900 Ft-tól
Kibővült árukészlettel, minőségi
kiegészítők széles választéka.
Adventi akciókról érdeklődj üzletünkben
vagy Facebook-oldalunkon.
Kiskunfélegyháza, Halasi út 2. Telefon: +36-70/209-5747
Minden kedves ügyfelének
kellemes ünnepeket
és Boldog Új Évet
kíván a Nor-Bike!

Nagy Krisztián első meccsén nehezen érezte a távolságot, amit már a
második menetben levetkőzött magáról. A második menet elején két
pontos balegyenestől az ellenfele
orrának a vére is eleredt, így egyhangú pontozással győzött. Második mérkőzésen egy balhorogtól ellenfele szemöldöke felrepedt, így a
mérkőzésnek vége is lett nagyjából
30 másodperc után. Ezt követően
a TEK versenyzőjével vívott döntőt. Egy igazi, 3 menetes adok-kapok meccs után sajnos nem Nagy
Krisztián kezét emelték a magasba,
így II. helyezést ért el a TEK BUDO
gálán.
Farkas Zsolt első meccsén az
első menetben a szokásos hátsó
balegyenesével földre ültette ellenfelét, a második menetben pedig
egyhangú pontozással győzelmet
aratott. Három mérkőzést követően

ismét ringbe lépett a legendás Rácz
Dénessel. Zsolti az első menet elején nagyon jól érezte a távolságot,
és szépen válaszolt a támadásokra.
Egy fejre kapott térdrúgás miatt
be kellett fejezni az összecsapást.
Farkas Zsolt III. helyezést ért el a
rangos versenyen.
Felkészítők: Czakó Ervin, Volentér András, Sándor Ferenc.
Legközelebb a KHSE harcosai
a kecskeméti Hírös Harcosok Viadalán mérkőznek meg, december
8-án.
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Éremeső a szenior úszó OB-n Bronzérem a ma
gyar bajnokságon

Kiválóan szerepeltek a Kiskun
Vízi- és Szabadidő Sportegyesület
versenyzői a novemberi VII. Fedettpályás Nyílt Szenior Úszó Országos Bajnokságon, Hódmezővásárhelyen. Egyéni számokban
kilenc ezüst és négy bronzérmet
nyertek. A legeredményesebb versenyző Sebők János hét ezüst és
egy bronzérmet szerzett. Ónodi
László és Urbán Tamás egy-egy
ezüst, illetve egy-egy bronzéremmel lett gazdagabb. Mellettük
Farkas Júlia egy bronzot nyert.
A váltókban is jól teljesítettek a

csapatok, hiszen az idősebb korosztályban a 4x50 méteres vegyes váltóban a harmadik helyen
végzett az Ónodi László, Sebők
János, Terbe Ákos és Provics
András alkotta négyes. A fiatalabbak is kitettek magukért, ők a
második helyet szerezték meg. A
csapat tagjai: Urbán Tamás, Kun
Zoltán, Szabó Csaba és Tóth
János. Jól szerepelt még a mix
4x50 méteres gyorsváltó is, ők
ezüstöt nyertek. Csapattagok: Kalotai Zsuzsanna, Füzesi Zsófia,
Urbán Tamás és Provics András.

Eredményes birkózó
diákolimpia
A Magyar Diáksport
Szövetség és a Magyar Birkózó Szövetség közös szervezésében
leány
országos
birkózó
diákolimpiát tartottak
novemberben
a Kiskunfélegyházi
Városi
Sportcsarnokban. A verseny
lebonyolításában és
megvalósításában
oroszlánrészt vállalt
a
Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület, illetve
a félegyházi önkormányzat. Két
korosztályban 60 egyesület 180
versenyzője mérte össze tudását.
A hazai csapat nyolc taggal vágott
neki a küzdelmeknek. Mindenki
remek formában küzdött, nagyon
szép sikereket értek el a lányok.
Ebben az évben közülük legkiválóbban Szabó Szonja teljesített,
aki 13 éves, de a 14-15 évesek
között tavasszal győzni tudott a
Magyar Bajnokságon, majd a válogatókon kivívta a Serdülő Európa-bajnokságon való indulás jogát,
ahol a középmezőnyben végzett.
Tanulásban is az élen jár, ugyanis
megkapta a Jó tanuló – Jó sportoló
kitüntetést a tanév végén.
Ősszel tovább fejlődve, egy súly-

Tovább gyarapította érmei számát
a Kiskunfélegyházi HTK Ökölvívó
Szakosztályának színeiben Buza
Barbara. A kétszeres diákolimpiai győztes és korosztályos magyar bajnok bokszoló legutóbb
Kaposváron lépett ringbe, ahol a
leány serdülő magyar bajnokság
60 kilogrammos súlycsoportjában

bronzérmet
szerzett. Az
elődöntő
során a későbbi győztessel szemben pontozással maradt alul. A felkészülésben Ramocsa Sándor vezetőedző
és Gondi János szakosztályvezető
segítette.

Sikeres év

Rendkívül eredményesen alakult
az idei esztendő a Kiskunfélegyházi Birkózó SE ifjú tehetségének,
Czakó Zoltánnak, ugyanis olyan
sikersorozatot ért el, amilyen még
senkinek nem ment ezt megelőzően. Korosztályában – ahol a 10-11
évesek versenyeznek – a tavaszi
szezonban kötött- és szabadfogásban is megnyerte a Magyar Bajnokságot az 58 kg-osok között. Ezek
az eredmények további motivációt
adtak az amúgy is szorgalmas fiúnak, és az őszi szezont sem adta
alább. A diákolimpiai bajnokságokon szintén győzni tudott mindkét
fogásnemben, immár az 54 kg-os
súlycsoportban. A négy legnagyobb verseny megnyerése mellett
az iskolában is kiválóan megállja

a helyét. Mióta birkózik, sorozatban szerzi az ötösöket. Szép eredményekkel büszkélkedhet Bátyai
Dorián is, aki ugyanezeken a bajnokságokon egy ezüst- és három
bronzérmet tudott szerezni az év
folyamán. Mindkét fiatalember a
Batthyány Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Edzők: Ván Jenő, Szabó József és Kelemen András.

Idegenben nyert a KKC

csoporttal feljebb lépve feltette a
koronát az idei sikereire. Hazai pályán szerezte meg pályafutása második diákolimpiai bajnoki címét a
46 kg-os súlycsoportban. Ezüstéremből kettő jutott a hazaiaknak:
a 37 kg-os Nagy Zita és a nagyon
szépen fejlődő Tapodi Zsófia állhatott a dobogó második fokára
a diák korcsoportban, 65 kg-ban.
Kiss Henrietta bronzérmet ért el
harcos, tehetséges birkózással 56
kg-ban, míg a serdülő 66 kg-osok
között Kiss Viktória negyedik lett.
Ketten lettek ötödikek: Bene Ivett
a 34 kg és Páli Éva a 43 kg-osok
között. Tapodi Rebeka 7. lett az
50 kg-os súlycsoportban. Edzők:
Ván Jenő, Szabó József és Kelemen András.

Első idegenbeli sikerét aratta újjáalakulását követően a Kiskunfélegyházi KC a felnőtt férfi kosárlabda-bajnokság NB II. keleti
csoportjában. A Gyulai Color elleni
mérkőzés végig szorosan alakult,
az első negyed végén még a KKC
vezetett, majd a nagyszünetben és
a harmadik negyed végén a hazaiaknál volt az előny, két ponttal. Az
utolsó felvonás a KKC-nek sikerült

jobban, az állást megfordítva a
szezonban másodszor győzött.
Férfi NBII. Keleti csoport 7.
ford., 11. 24.
Gyulai Color KE – Kiskunfélegyházi KC 83-89 (20-22, 2016, 25-25, 18-26)
KKC: Bindics 8/3, Marsa 0, Gál
26/3, Chiovini 30/15, Tápai 9,
Markolt 2, Győri 0, Bitó 0, Losonczy 14/6, Nemcsók -, Csatlós 0.

Szenzációs győzelem
Fölényes, 5-1-es győzelmet ért el
Tolnán, így fellépett a tabella második helyére az Astra-Herbária
Kiskunfélegyháza FC a női futsal
NB I-ben. Mindkét együttes ellentétes előjelekkel várta az ös�szecsapást, hiszen legutóbb a Tolna-Mözs 3-0-ra legyőzte a tavalyi
bajnok Hajdúböszörményt, míg az
Astra 6-2-es vereséget szenvedett
ugyancsak a Hajdúböszörménytől.
Ősszel már találkozott egymással
az Astra és a Tolna, akkor 2-2-es
döntetlen született. A mostani találkozón bő tíz percet követően
már az Astránál volt az előny, a Tol-

na még egyenlített, de ezt követően
már csak vendéggólok születtek. A
bajnokságot a Szekszárd FC vezeti,
amely épp az Astrával találkozik
legközelebb december 2-án, a félegyházi sportcsarnokban.
Női Futsal NB I. 8. ford., 11.
25.
WSH Tolna-Mözs – Astra-Herbária Kiskunfélegyháza
FC 1-5 (1-2)
Gólszerzők: Szalkai Kitti 14.
p. ill. Gál Tímea 11. p., Szabó
Boglárka 16. p., Krascsenics
Petra 25. p., 27. p., Gelb Mónika
27. p.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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Történeti érdekességek
A város legrégebbi közgyűjteménye, a félegyházi levéltár a
település önálló közigazgatási
életével szoros összefüggésben
alakult meg. Mikor a város vezetői
felismerték, hogy a kötelezettségek nyilvántartása és a jogok bizonyíthatósága céljából érdemes
megőrizni bizonyos iratokat, gondoskodtak azok biztonságos fennmaradásáról is.
Az 1700-as években még archívumnak nevezték a becses iratok
megőrzésére szolgáló intézményt,
a következő évszázadban lett a
neve levéltár, az itt dolgozó tisztviselőt pedig levéltárnoknak hívták.
Az intézmény sokáig a város egyik
hivatalának számított, fontosságát bizonyítja, hogy pl. az 1885ös tisztújítás során a hivataláról

leköszönő polgármester a levéltár
kulcsát és a város pecsétjét, mint
hatalmi jelvényeket adta át a választási bizottságnak.
A levéltár közigazgatásban betöltött fontos szerepét mutatja,
hogy a mindenkori városháza
épületében működött. Jelenlegi
helyét, a polgármesteri hivatal
Kazinczy utcai szárnyának második emeletén már a városháza
1905-ös tervrajzán ilyen célra
szánták. A félegyházi levéltár
többnyire ma is azokat a termeket, szobákat használja, amelyeket a városháza 1911-es felavatásakor megkapott, a raktári
bútorzat, állványzat is teljesen
korabeli, azaz már több mint 100
éves. Elődeink számoltak azzal,
hogy ha a levéltári raktár megtelik

Városi Mikulásünnepség
Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzatának szervezésében tarják meg a
városi Mikulás-ünnepséget. A rendezvény december
6-án, csütörtökön
17 órakor kezdődik
a Kiskunfélegyházi
Városi Sportcsarnokban. Sünkarácsony címmel a Kiskalász zenekar ad koncertet. A télapó
kaláccsal és kakaóval kedveskedik a gyermekeknek. A rendezvény ingyenes.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Csáki Lukács József
(anyja neve: Fekete Natália), Szalóki
Hunor Csaba (Nagy Judit), Besze Martina (Szabó Bettina), Vas Mira Liliána
(Horváth Anett), Kocsis Olivér (Tőzsér
Klaudia), Rompos Márk (Kazi Bianka),
Kertesi Elizabet (Mina Song), Petrovics
Britani Piroska (Petrovics Tina), Csáki
Lukács József (Fekete Natália), Forgó
Zalán (Géri Beáta), Szatmári Hanna
Zoé (Kis Szabina)
MEGHALTAK: Tarjányi Jánosné Oláh
Irén, Nagy Sándor József, Tóth Margit, Vereb István, Biró István, Kurucz
Istvánné Sinkó Katalin, Szabó Jánosné

Páli Mária, Juhász István, Nagy Mihály,
Tóth Ferencné Móré Terézia – Kiskunfélegyháza, Jankovics János, Menyhárt
Mártonné Orosz Julianna, dr. Zéhonyi
Ákos Vilmosné Rádai Márta, Földházi
Sándor György – Kecskemét, Szórát
Istvánné Revák Edit, Almási Ferenc –
Lakitelek, Kocsis István – Lajosmizse,
Balázs Mihályné Pádár Borbála – Kenderes, Csathó Imréné Jurászik Ilona
– Izsák, Bartus Mihály – Tiszaalpár,
Kucsora Imréné Rácz Mária Magdolna
– Pálmonostora, Bori László – Bugac,
Baán József Endréné Kovács Ilona Mária – Helvécia
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Péter Annamária – Vári Ferenc, Fehér Zsuzsanna Klára – Benkovics István

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

iratokkal, az igencsak megterheli
az épületet. Ezért a raktár padozata a tervek szerint „20 vaggon”
súlyt képes gond nélkül megtar-

tani, ez négyzetméterenként 800
kg-os terhelést jelent.
A levéltár mára elérte befogadóképessége határát, az idők során
átvett több mint 900 iratfolyóméternyi anyaggal polcai, szekrényei
megteltek. Korábban (különösen
a második világháború utáni papírhiány miatt) sajnos történtek
szakszerűtlen selejtezések, pótolhatatlan veszteséget okozva így a
történeti értékű dokumentumok
között.
Az 1950-es évek centralizációs törekvései a levéltárakat sem
kerülték el, így került Félegyháza
város maradandó iratanyaga – az
őrzési hely változatlanul hagyásával – először a Kecskeméti Állami
Levéltár, később a megyei levéltár
felügyelete, fennhatósága alá. Jelenleg a Magyar Nemzeti Levéltár
Bács-Kiskun Megyei Levéltárának
részlegeként,
fióklevéltáraként
működik.
Ónodi Márta

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben
a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Ízisz: 2 hónapos, drapp-fehér
szuka, egy manccsal az orrán
2. Lotti: 2 hónapos, drapp, sima
szőrű szuka
3. Netti: 2 hónapos, fekete-fehér,
szuka
4. William: 2 hónapos, fekete-fehér, zoknis kan
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák után
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/331-1634 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

AJÁNLATUNK A MIKULÁS ZSÁKJÁBÓL!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:

HP EliteBook 8440p: Intel Core-i7 620M, 4 GB mem.,
320 GB HDD, webcam, 14,1” kijelző
br. ár: 54.990 Ft
Dell Latitude E6230: Intel Core-i5 3320, 4 GB mem.,
320 GB HDD, DVD, 13” kijelző, 1/2 év gar.
br. ár: 59.990 Ft

Új notebook:

Dell Inspiron 3567: Core-i3 6006U, 4 GB mem., 1 TB HDD, webcam,
Windows 10, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.
br. ár: 146.990 Ft
Acer Aspire 3: Intel N3350, 4 GB mem, 500 GB HDD, webcam,
15,6”-os kijelző, Windows 10, 24 hónap gar.
br. ár: 99.900 Ft
A gépek bekapcsolás után azonnal használhatók!

