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új esztendőt kíván a Félegyházi Közlöny csapata!

Fotó: Lukács Tibor

„Szeressük embertársunkat: 
vagy azért mert jó, vagy azért, 
hogy jó legyen.” Szent Ágoston
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Ünnepi szemétszállítás
A Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. 
tájékoztatja a lakosságot, hogy december 
25-én, kedden és 26-án, szerdán nem szál-

lítják el a szemetet a városban. A december 
25-én, keddre eső munkát 24-én, míg a de-
cember 26-ára esőt 27-én pótolják. A január 

1-jei, keddi szállítást január 2-án, szerdán 
végzik el. Kérik, hogy az edényzeteket reggel 
6 órára helyezzék ki az ingatlan elé. Áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag boldog új évet kívánnak az FVNP Kft. 
munkatársai.

Hivatalosan is megkezdte működé-
sét Kiskunfélegyházán az Egész-
ségfejlesztési Iroda. Célja, hogy 
a kiskunfélegyházi járásban zajló 
népegészségügyi folyamatokat tá-
mogassa. A célok közé tartozik 
a szív-érrendszeri és daganatos 
betegségek prevenciójának tá-
mogatása, a korai és elkerülhető 
halálozás csökkentése, a mentális 
egészség elérése és megőrzése. 
Jelenleg a polgármesteri hivatal 
udvarában egy könnyen megköze-
líthető irodában, a későbbiekben 
pedig a megújuló rendelőintézet 
épületében lesz méltó helye az 
alapellátás szolgáltatásait bőví-
tendő EFI irodának. Az iroda szol-
gáltatásait a félegyháziakon kívül 
a vonzáskörzethez tartozó telepü-
lések lakói is igénybe vehetik. Mű-
ködésének megkezdését november 
28-án a városháza dísztermében 
jelentették be, ehhez kapcsolódó 
előadásokkal egybekötve. Az ösz-
szejövetelen jelen voltak az intéz-
ményvezetők, az egészségügyi dol-
gozók és az új iroda munkatársai is.

Az alakuló összejövetelen kö-
szöntőjében Csányi József pol-
gármester elmondta, hogy örül 
annak, hogy ilyen sokan jöttek el 
a megnyitóra, mert ez tükrözi azt, 
hogy mekkora igény van az egész-

ségre, és jól látható, hogy nem 
csak a betegek gyógyítására kell 
energiát és pénzt fordítani, hanem 
a megelőzésre is.

– Kiskunfélegyháza önkormány-
zata, mint projektgazda, felismer-
ve a feladat fontosságát és hasz-
nosságát, 2017-ben pályázatot 
nyújtott be az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program ke-
retében az „EFI iroda létrehozá-
sa a Kiskunfélegyházi járásban” 
címmel. A kérelem meghallgatás-
ra talált és csaknem 100 millió 
forint támogatást kapott a város 
a megvalósításhoz – mondta el a 
polgármester.

Az új iroda tevékenységi köré-
be tartozik az életmódváltó és 
egészségfejlesztési programok 
támogatása, megvalósítása, part-
nerhálózat működtetése az önkor-
mányzatok, egészségügyi, szociá-
lis intézmények, civil szervezetek 
és iskolák között. Egészség-pro-
móció, életmód-tanácsadás, 
amelynek során megkönnyítik 
az egészséges életvitel mellett 
való döntést, valamint a mentális 
egészség fejlesztését célul tűzve 
ki, egyéni és populációs szintű pre-
ventív feladatokat látnak el.

Lehetőséget teremtenek a rend-
szeres testmozgás gyakorlására 

(vízitorna, jóga, Nordic Walking, 
gerinctorna, gyalogtúrák, kerék-
pározás stb.) keretében. Táplálko-
zási tanácsadással, valamint lelki 
egészségvédelemmel támogatják 
a hozzájuk fordulókat. Intézmé-
nyek, munkahelyek számára sze-
mélyiség- és képességfejlesztő, 
valamint kiégés elleni tréninget, 
továbbá stresszkezelési módsze-
reket kínálnak.

Munkatársaik sokoldalú szakmai 
végzettsége, tapasztalata, kreati-
vitása (diplomás ápoló, egészség-
ügyi szakmenedzser, pszichológus, 
védőnő, egészségtantanár, szü-
lésznő, gyásztanácsadó) biztosí-
ték a magas szintű, eredményes 
munkavégzésre.

Hosszú távú törekvés annak eléré-
se, hogy az egészség ne csupán cél 
legyen, hanem sokkal inkább eszköz 
annak érdekében, hogy a folyamato-
san emelkedő várható életévek mi-
nőséget, lehetőségeket hordozzanak 
magukban mindenki számára.

Az EFI iroda tevékenységi köre 
rugalmasan alkalmazkodik Kis-
kunfélegyháza valamint a járási 
települések, Bugac, Bugacpuszta-
háza, Gátér, Pálmonostora, Petőfi-
szállás lakosságának igényeihez 
– mondta el lapunknak Tóth Ka-
talin irodavezető.

Megalakult a kiskunfélegyházi 
Egészségfejlesztési Iroda

Megnyerte
Dr. Körtvélyessy András fő-
igazgató-helyettes adta át 
Sutka Ferenc szegedi vál-
lalkozónak azt a két sport-
relikviát, amit az interneten 
árvereztek el az Egészségért 
Közalapítvány a Kórházért 
javára. 

Eredetileg három tárgy került 
kalapács alá, amiből egyet már 
korábban átvett a nyertes. Most 
a dr. Kemény Dénes szövetségi 
kapitány által fémjelzett há-
romszoros olimpiai bajnok vízi-
labdacsapat szinte valamennyi 
játékosa kézjegyével ellátott 
vízilabda, és a dr. Réczi Lász-
ló, félegyházi birkózó világbaj-
nok által felajánlott különleges 
palackú bor került méltó tulaj-
donosához. A vízilabdát egyéb-
ként dr. Kemény Dénes, Biros 
Péter, Kásás Tamás, Benedek 
Tibor, Fodor Rajmund, dr. 
Kiss Gergő, Szécsi Zoltán, dr. 
Molnár Tamás, Kósz Zoltán, 
dr. Steimecz Barnabás és Var-
ga Zsolt írták alá. 

A jótékonysági licit révén 
egyébként felajánlásokból ösz-
szesen 177 ezer forint gyűlt 
össze. Az Egészségért Közala-
pítvány a Kórházért legfőbb cél-
ja, hogy a rendelkezésére álló 
pénzügyi lehetőségeket felhasz-
nálva gyarapítsa a félegyházi 
városi kórház eszközparkját, és 
támogassa a szakdolgozók kép-
zését. A jótékonysági árverésből 
befolyó összeg az ő számlájukra 
folyt be, és úgy remélik, hogy 
segítségével gyarapítani tudják 
a tervezett kardiológiai rehabili-
tációs kezelő berendezését.
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Beruházásokban gazdag évet tudhat maga mögött Kiskunfél-
egyháza. Ennek apropóján az aktuális fejlesztésekről kérdez-
tük a lakosokat. Sokak tetszését elnyerte az új óvoda és a 
parkoló. Emellett nagy várakozás előzi meg a központot érintő 
Zöld város programot.

Csányi Nikolett (29): – Csalá-
dos anyukaként látom a pozitív 
fejlődést a városban. Megépült 
az új óvoda, ami komfortos, mo-
dern körülményeket teremt a fél-
egyházi gyermekeknek. A parkoló 
építését is kiemelném, segíti a 
közlekedést, valamint a környezet 
is megszépült körülötte. Várom a 
Zöld város program elkészültét, 
parkosabb környezetben a gyer-
mekeimmel eltöltött közös séták 
még kényelmesebben telhetnek.

Kovács Ágostonné (79): – 
Kiskunfélegyházán élek, több mint 
50 éve. Nagyon szépnek látom a 
várost, a közintézményekkel sokat 
törődtek az elmúlt időszakban. A 
központban lakok és nap, mint 
nap figyelemmel kísérem, ahogy 
takarítják és rendben tartják az 
utcákat, járdákat. Tiszta és rende-
zett a belváros. Az autós forgalom 
elég nagy, remélem erre is megol-
dást találnak. Mindenesetre az új 
parkoló átadásával javult valame-
lyest a közlekedés. A Zöld város 

program megvalósításához sok 
sikert kívánok!

Rádi András (81): – A város-
sal és a városvezetéssel egyaránt 
elégedett vagyok. Nemcsak be-
szélnek a fejlesztésekről, hanem 
meg is valósítják azokat. Folya-
matos híreket, tájékoztatást ka-
punk a programok alakulásáról, 
próbálnak mindenre odafigyelni. 
A forgalmasabb utak egy részének 
újraaszfaltozása mellett család-
segítő lépések, úgy, mint óvoda 
és iskolaétkeztetésre irányuló 
beruházások történtek. A kör-
nyezetemben élő, nem tősgyöke-
res félegyháziaknak is tetszik a 
város, ami egyfajta elismerésnek 
is tekinthető. Legszembetűnőbb 
fejlődésnek talán az új parkoló a 

hozzákapcsolódó régmúltat idéző 
városkép, valamint az új óvoda 
tekinthető. Annak idején alapító-
ja voltam a „Szép Félegyházáért” 
körnek, a mai napig odafigyelünk 
az apróbb dolgokra, amelyek által 
szebbé tesszük környezetünket 
nemcsak saját magunk, hanem 
mások számára is.

Ajtai Erika (30): – Viszonylag 
közel lakom az új óvodához, így 
nyomon követtem az építését. 
Várom a központ felújítását, ez 
a beruházás időszerűvé vált. Egy 
modernebb zöldövezet várhatólag 
szebbé varázsolja környezetünket. 
Összességében minden fejlesz-
téssel elégedett vagyok, ami az itt 
élők javát szolgálja.

KÖRKÉRDÉS: Mi tetszett a legjobban az idei városfejlesztések közül?

Megkezdték a Zöld város kivitelezési munkálatait
December 10-én megkezdődtek, és várhatólag 
2019 október végéig be is fejeződnek a Félegy-
háza Újjáépül TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004 
azonosító számú, Zöld város kialakítása című 
projekt tényleges kivitelezési munkái. A munka-
területet átadták a kivitelező részére. A megva-
lósítás során forgalmi korlátozások várhatóak. 
A kivitelező ezúton is elnézést kér a munkálatok 
során jelentkező esetleges kellemetlenségekért, 
és kéri a lakosság türelmét. A munkák előzetes 
ütemezése az alábbiak szerint alakul. A tervtől az 
időjárási viszonyoktól függvényében lehet eltérés.

Főtér (Béke tér, Templomkert, Petőfi tér, Fe-
kete Pál sétány) 2019.01.06. – 2019.07.30.

Elvégzendő feladatok: Faápolás és fakivágás, 
közműkiváltás, öntözőrendszer és burkolatépí-
tési munkák, bútorzatelhelyezés.

Növénytelepítés, faültetés 2019 október
Szent János tér – 2019.01.06. – 2019.06.30.
Elvégzendő feladatok: Faápolás és fakivágás, 

öntözőrendszer és burkolatépítési munkák, 
bútorzatelhelyezés.

Növénytelepítés, faültetés 2019 október
Béke téri piac – 2019.02.01. – 2019.05.30.
Elvégzendő feladatok: Piaccsarnok tető- és 

burkolatfelújítás, kapuk cseréje, elektromos 
munkák.

Kossuth utca (szakaszos munkavégzés) 
2019.01.06. – 2019.10.30.

Elvégzendő feladatok: Faápolás és fakivágás, 
közműkiváltás, öntözőrendszer és burkolatépí-
tési munkák, bútorzatelhelyezés.

Növénytelepítés, faültetés 2019 október
Hősök parkja (szakaszos munkavégzés) 

2018.12.10. – 2019.08.31.
Elvégzendő feladatok: Faápolás és fakivágás, 

közműkiváltás, öntözőrendszer és burkolatépí-
tési munkák, bútorzatelhelyezés.

Növénytelepítés, faültetés 2019 október
Korond utcai játszótér (szakaszos munka-

végzés) 2018.12.17. – 2019.05.30.
Elvégzendő feladatok: Faápolás és fakivágás, 

közműkiváltás, öntözőrendszer, játszótéri ele-
mek, kerítés- és burkolatépítési munkák.

Növénytelepítés, faültetés 2019 október
Horváth-Dózsa utcai játszótér  

(szakaszos munkavégzés) 2018.12.17. 
– 2019.10.15.

Elvégzendő feladatok: Faápolás és fakivágás, 

öntözőrendszer, játszótéri elemek, kerítés- és 
burkolatépítési munkák.

Növénytelepítés, faültetés 2019 október
Mártírok úti pihenőpark – 2018.12.17. – 

2019. 10.15.
Elvégzendő feladatok: Faápolás és fakivágás, 

öntözőrendszer és burkolatépítési munkák, 
bútorzatelhelyezés.

Növénytelepítés, faültetés 2019 október
Szalai Gyula Park – 2019.06.01. – 2019. 

06.30.
Elvégzendő feladatok: Öntözőrendszer és 

közműkiváltás, építési munkák.
Az üggyel kapcsolatban felmerült kérdé-

sekben Hartyáni Gyula projektmenedzser 
nyújt felvilágosítást a 20/456-7501-es 
telefonszámon.
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Közmeghallgatás, romáknak
December 3-án, a városháza 
dísztermében tartott közmeg-
hallgatást a Roma Kisebbségi 
önkormányzat. Az összejövete-
len Buza Flórián elnök tartott 
rövid beszámolót, akinek a fel-
merülő kérdések megválaszo-
lásában segített Csányi József 
polgármester és a város tiszt-
ségviselői is. Timafalvi László, 
a városi rendőrkapitányság ve-
zetője a közbiztonság alakulá-
sáról adott tájékoztatót.

– Önkormányzatunk hosszú 
évek óta nem tudott megvaló-
sítani annyi programot, mint az 
idei évben. Mintegy száz gyere-
ket tudtunk elvinni a Balatonra, 
kétszer voltunk nyári táborban 
Lakiteleken. 21 kulturális prog-
ramot szerveztünk. Volt egy kis 

visszaesés akkor, amikor a Csillag 
Központot nem mi üzemeltettük, 
januártól azonban visszakaptunk 
minden lehetőséget, és kézbe 
fogjuk venni a dolgokat. Lenyírjuk 

a füvet, locsoljuk, konténereket 
helyezünk ki, és rendet teszünk 
környezetünkben éppúgy, mint a 
Délibáb utcában – mondta beszá-
molójában Buza Flórián.

A rendezvényen jelenlévők kö-
zül többen panaszkodtak arra, 
hogy a környéken, az üres tel-
keken illegális szemétlerakók 
alakultak ki, és a rágcsálók, pat-
kányok is elszaporodtak. Ez ellen 
tenni kellene valamit. Csányi Jó-
zsef erre a felvetésre válaszolva 
elmondta, hogy nem ismeretlen 
a probléma, azonban nagyon ne-
héz a megszüntetése. Ezeknek 
az ingatlanoknak ugyanis több, 
néha több tucatnyi tulajdonosa 
van. Az ő feladatuk lenne az ál-
datlan állapotok megszüntetése. 
Sokszor azt sem lehet eldönte-
ni, hogy kit lehetne felszólítani 
arra, hogy tegyen rendet, és irtsa 
a rágcsálókat. Mindenesetre az 
önkormányzat keresi a megol-
dást. A Délibáb utcában már 
megfelelő számú szeméttárolót 
telepítettek, és az ott élők fele-
lőssége is az, hogy a hulladékot 
ezekben helyezzék el. 

24 település kapott programozható robotot
Bács-Kiskun megye 4. számú választó-
kerülete 24 településének 38 iskolája 
gazdagodott olyan robottal, amelyek se-
gítségével játszva tanulhatják a diákok 
a programozás és a robotika alapjait. Az 
eszközök ünnepélyes átadását december 
6-án Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc 
Művelődési központban tartották. 

Az Alpha 1 PRO típusú programozható robotok 
ajándékozását Lezsák Sándor országgyűlé-
si képviselő kezdeményezte. Az eszközök be-
szerzését az önkormányzatok és vállalkozók 
adományai, valamint az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Lakitelek Népfőiskola tá-
mogatása tette lehetővé.

Az átadáson megjelent polgármestereket, in-
tézményvezetőket és diákokat Csányi József, 
Kiskunfélegyháza polgármestere üdvözölte. 
Köszönetet mondott Lezsák Sándornak, hogy 
felkarolta azt a gondolatot, hogy a 21. század-
ba belépvén a fiataloknak olyan tudást bizto-
sítsunk, amelynek birtokában büszkén tudják 
azt mondani, hogy ők már találkoztak a jövő 
technológiájával.

Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a 
kezdeményezés kitalálója a robotok bemutatója 
és átadása előtt így szólt: – A tudás hatalom, az 
ismeretek nélküli ember pedig kiszolgáltatott. 
Ezért pedagógusként, apaként és nagyapaként 
is tudom, hogy mindent meg kell tenni annak 
érdekében, hogy a fiatalok tudása minél szín-
vonalasabb legyen. Ehhez pedig lehetőségek, 
eszközök kellenek.

Az átadási ünnepségen elhangzott az is, 
hogy a robotokat annak a jótékonysági vacso-
rának, illetve borárverésnek a bevételéből vá-
sárolták, amelyet a közelmúltban rendeztek a 
Lakitelek Népfőiskola Lakodalmas Házában, 

Szent Márton 
napjának ha-
gyományához 
visszanyúlva. 
A jótékonysági 
esemény célja 
az volt, hogy 
Kiskunfélegy-
háza és környé-
ke valamennyi 
általános és 
középiskolája 
rendelkezhes-
sen egy-egy 
olyan robottal, 
amely a mai 
fiatalság szá-
mára újszerű 
ismereteket ad 
a robotika vilá-
gában. Az ado-
mányozóknak 
köszönhetően 
Ágasegyháza, 
Bócsa, Bugac, 
Bugacpuszta-
háza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Fülöpszállás, 
Gátér, Izsák, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kis-
kunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunszál-
lás, Lakitelek, Móricgát, Nyárlőrinc, Orgovány, 
Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank, Tiszaalpár, 
Tiszaug települések iskolái vehettek át egy-egy 
robotot.

Lezsák Sándor azt is bejelentette, hogy az 
összegyűlt támogatásokból arra is futja, hogy 
a Lakitelek Népfőiskola Neumann János Kol-
légiumot indítson, amelynek keretében a fi-
atalok negyedévente a csúcstechnológiákkal 
ismerkedhetnek.

Orbán Szabolcs a robotokat forgalmazó 
cég képviselője filmekkel és a robotok látvá-
nyos bemutatójával illusztrálta, hogy mire is 
képesek ezek az eszközök. Elmondta, hogy a 
robotok elterjedése megállíthatatlan. Egyre 
gyorsabban gyűrűznek be a hétköznapi éle-
tünkbe. De nem kell megijednünk tőlük, hanem 
az előnyüket kell kihasználni. Ám, ahhoz, hogy 
a mai fiatalok megfeleljenek a jövő kihívásai-
nak, nyitottá kell válniuk az informatika iránt. 
Ebben segítenek ezek a robotok, amelyek 
programozásának csak a diákok kreativitása 
szab határt.
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Névadójukra 
emlékeztek 
a termé
szetjárók
A Kiskun Természetbarát SE 
Rockenbauer Pál gyalogtúra 
szakosztálya idén is megem-
lékezett névadójáról halálának 
31. évfordulóján a közelszőlői 
pihenőparkban, a népszerű ter-
mészetjáró emléktáblájánál. A 
megemlékezésen Bozó Lajos, 
az egyesület elnöke köszöntötte 
a megjelent túratársakat, majd 
Meizl Ferenc, a Platán utcai 
Általános Iskola volt igazgató-
ja, a Madárbarát Klub vezető-
je idézte fel a nemzetközi hírű 
természetfilmes életútjának 
főbb állomásait. Az összejövetel 
koszorúzással, mécsesek elhe-
lyezésével és megemlékezéssel 
folytatódott.

Növekszik a fény a város adventi koszorúján
A városháza adventi koszorú-
ján, az ünnepi fénybe öltözött 
környezetben hétről hétre több 
gyertya lángja lobban fel. Az 
elsőt december elsején gyúj-
totta meg Csányi József pol-
gármester és Rónaszéki Gá-
bor plébános. A rendezvényen 
a Kiskun Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei és tanárai 
teremtették meg az ünnepváró 
hangulatot.

Csányi József ünnepváró gondola-
tokkal köszöntötte a jelenlévőket. 
Mint mondta: – Az advent a hitet, 
reményt és szeretetet jelképezi. Az 
adventi koszorún egy-egy gyertyát 
gyújtunk azért, hogy próbatételein-
ket megerősítsük magunkban. Az 
első gyertya a hitet jelképezi. Azt 
gondolom, hogy 2014-ben, amikor 
fordulat érkezett a város életébe, 
akkor a hit volt a legerősebb ben-
nünk. Hittünk abban, hogy az Al-
föld közepén jobb sorsra érdemes 
ez a város, és tudunk változtatni 
életén. Szerencsére ma már látha-
tóak is a kedvező változások, és a 
java még csak most következik.

Rónaszéki Gábor plébános egy 
karácsonyhoz kötődő írásból idé-
zett: – Aki a karácsonyt pénzért 
akarja megvenni, az nem méltó 
rá. A karácsonyt nem szatyrokba, 
dobozokba, vagy díszcsomagolás-

ba gyömöszöljük. A karácsony egy 
gyermek, aki éppen akkora, hogy 
mindenki átölelhesse. Csak aki ki-
tárja a szívét és a lelkét, hogy be-
fogadja őt, az viheti haza.

A karácsonyi várakozás jegyé-
ben, december 8-án is sokan gyűl-
tek össze a városháza előtti téren, 
ahol a Batthyány Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la fúvósai és kórusa adott adventi 
műsort. A második gyertyát Hat-
vani Zsófia református lelkésznő 
és Csányi József polgármester 
gyújtotta meg.

A gyertyagyújtás előtt Hatvani 
Zsófia köszöntőjében az örömöt 

emelte a központba. Így szólt er-
ről: – Nagyon nagy szükségünk van 
az örömre. Ez olyan alapvető dolog 
az életünkben, ami nélkül nincs 
igazi élet. Persze vannak nehéz 
időszakok, de annyira jó lenne vá-
gyunkat, az igazi öröm lehetőségét 
megragadni. Valóban sok öröm-
forrás van az életünkben. Így, az 
év végén végig is számláljuk, hogy 
mi mindenért lehetünk hálásak, 
akár a családunk, akár a lakókör-
nyezetünk irányába. Olyan sok jó 
lehetőségünk van. Örülhetünk al-
kotásunknak, a munkánknak. Van 
számtalan izgalmas kaland, olyan 
sok-sok szépség van a világban, 

kapcsolatainkban, aminek nagyon 
lehet örülni.

Mégis azt látom, hogy nagyon 
sok szomorú arc van körülöttünk. 
Sokszor vagyunk bánatosak, és 
nem az öröm sugárzik rólunk. 
Vannak rabló tényezői is az éle-
tünknek, ilyen például a múltunk. 
Vannak olyan emberek, akik a 
múltba ragadtak. Sokszor átéljük 
azt, hogy olyan sok fájdalom kí-
sér bennünket évekig, évtizedekig, 
hogy nagyon nehéz megbocsátani, 
kiengesztelődni, ápolni a kapcsola-
tainkat. Sok-sok sebet hordozunk. 
Vannak rossz döntéseink, amiknek 
a gyümölcsét sokszor már utólag 
szakítjuk le, és már nem tudjuk 
hogyan helyrehozni. Sokszor szo-
rongunk a jelen miatt is, munkánk, 
vagy éppen egészségünk miatt. 
Ez a rengeteg félelem, hogy mi 
lesz velem, ahogy múlik az idő, ki-
szolgáltatott vagyok, és mi lesz a 
halállal.

Mindezeknek a kérdéseknek 
a megválaszolására Pál apostol 
azon leveléből idézett a lelkésznő, 
amelyet Szent Pál a börtönében 
írt, mégis tele volt a szeretet fogal-
mával. Többek között úgy fogalma-
zott, hogy az igazi öröm nem kö-
rülményfüggő, az nem tőlünk jön. 
Lehet keresni, lehet hajszolni, de 
igazából a Szentlélek gyümölcse, 
egy ajándék.

A városi sport-
csarnokban vár-
ták a félegyházi 
gyerekek a Mi-
kulást december 
6-án. A nagy-
szakállú meg-
érkezése előtt, 
Sünkarácsony 
címmel a Kis-
kalász zenekar 
koncerttel szó-
rakoztatta a kö-
zönséget. A kel-
lemes délután 
végén nemcsak 
cukorkákkal, ha-
nem kaláccsal 
és kakaóval is 
kedveskedtek a 
gyermekeknek.

Koncertet és édességet 
hozott a város Mikulása
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Segítenek 
a rászo
rulókon
Az MSZP országosan meg-
hirdetett karitatív akciójá-
hoz a félegyházi szervezet 
is csatlakozott. Az akció 
sikerességéről, részletei-
ről sajtótájékoztatón szá-
moltak be december 6-án. 
Horváth Tamás, a helyi 
szervezet elnöke elmondta, 
hogy a kiskunfélegyháziak, 
idősek és fiatalok egyaránt 
szívesen ajándékoztak. 

Elsősorban tartós élelmiszere-
ket, ruházatot és játékokat. En-
nek köszönhetően, több mint 
80 családot tudnak támogatni 
az átmeneti szállón, illetve a 
többgyermekes családok köré-
ben karácsony előtt. A párt jó-
tékonysági ételosztásán pedig 
150 embert látnak vendégül.

Horváth Tamás arról is 
szólt, hogy a helyi szocialista 
közösség életében nem új ke-
letű a nehéz sorban élők se-
gítése. A piacra rendszeresen 
járók számára már ismerős 
lehet a jótékonysági célból 
létrehozott stand, másoknak 
a Családok Átmeneti Otthoná-
ban lebonyolított gyermekna-
pi, karácsonyi rendezvények. 
Mindezek jelentősége azon túl, 
hogy számos családnak nyújt 
kisebb-nagyobb támogatást, a 
közösségteremtő ereje is je-
lentős. – Azzal a tapasztalat-
tal vágunk neki minden egyes 
jótékonysági kezdeményezés-
nek, hogy az önkéntes segí-
tők, az adományozók számára 
hasonló örömet okoz a prog-
ramban való részvétel éppúgy, 
mint azoknak, akik az adomá-
nyokban részesülnek. 

De nem csak az utcai akci-
ókkal, karácsonyi jótékonysá-
gi rendezvényekkel teszünk 
azért, hogy Félegyháza min-
den polgára számára valódi, 
gondoskodó otthont, szülővá-
rost jelentsen a város. Véle-
ményünk szerint a város jövő 
évi költségvetésének kialakítá-
sakor is elsőbbséget kell élvez-
nie a szociális ellátó rendszer 
kiszélesítésének, a rászoruló 
családok, az alacsony jöve-
delmű idős emberek szá-
mára juttatott támogatások 
emelésének. 

Az életet feláldozó szeretet 
A Jobbik kiskunfélegyházi szerve-
zete 10 éve szervezi meg a Petőfi 
téren a keresztállítási ünnepséget 
advent első vasárnapján. Idén a 
keresztet Hajagos Gyula és Ró-
naszéki Gábor atyák áldották 
meg. Ünnepi beszédet mondott 

a szervezet helyi elnöke, Kollár 
László. A műsorban közreműkö-
dött Sövény Tibor előadóművész, 
Kiss Ákos Jenő és Toldi Níla 
énekesek.

Kollár László a főtéri keresztállí-
tás hagyományáról beszélt, amely 

számára „az illő és üdvös” érték-
rend fenntartását jelképezi.

A kereszt megáldása előtt Haja-
gos Gyula plébános a kereszt szim-
bolikájáról szólt, amely – mint fo-
galmazott – az Isten szeretetéről, 
az életét feláldozó szeretetről szól.

Rénszarvasszán, fagyöngy kapuval
Példaértékű összefogással 
készült el a főtér idei fő lát-
ványossága, a szánkót húzó 
rénszarvas. Az ötletgazdától, 
Keresztes Tündétől, az önkor-
mányzat kulturális referen-
sétől tudjuk, hogy az előké-
születeket még a nyár végén 
kezdték el.

– A gyönyörű formájú szánkó dr. 
Kiss Ákos Csabáé, aki annak 
ellenére szeretettel őrizte, hogy 
meglehetősen leromlott állapot-
ban volt. Kérésemre szívesen 

odaadta a városnak. Ódor László, a Szociális 
és Közfoglalkoztatási Osztály vezetője pedig 
felvállalta, hogy közfoglalkoztatott csapatá-
val felújítják a régiséget. Ezt követően Lantos 
Szabolcs 60 méternyi fényfüzérrel feldíszítette, 
majd Kis-Fekete Vilmosék segítségével műfű-
vel borított dobogóra került. A kivilágított szán-
kó a rénszarvas figurával lett teljes, amit a vá-
rosüzemeltetési osztály vásárolt meg – mondta 
el Keresztes Tünde.

A rénszarvasos szánkó mellett egyébként egy 
fagyöngykaput is felállítottak a szervezők. A ha-
gyomány szerint, ha a fagyöngy alatt két személy 
összetalálkozik, meg kell csókolniuk egymást a 
megbocsátás és a szeretet gesztusaként. 

Aradon jártak a Zenebarátok

Aradon járt a Kiskunfélegyházi 
Zenebarátok kórusa a nagy múltú 
és ma is sikeres, a magyar kul-
turális életben szerteágazó tevé-

kenységű aradi Kölcsey Egyesület 
meghívására, december 9-én. 
Adventi Hangversenyt szerveztek 
a Kultúrpalota újonnan restau-

rált, kiváló akusztikájáról híres 
hangversenytermében, amit ez-
zel a programmal bocsátottak 
az aradi magyar közösség ren-
delkezésére. A 800 embert be-
fogadó terem zsúfolásig megtelt 
érdeklődőkkel, a helyi magyar-
ság és kultúra képviselőivel, akik 
körében nagy megtiszteltetést 
jelentett a félegyháziaknak egye-
düli anyaországi meghívottként 
részt venni más helybéli kórusok 
és zenekar mellett ezen a rangos 
eseményen. A Zenebarátok ha-
talmas sikert és odaadó gondos-
kodást, információban gazdag 
városvezetést, baráti és bőséges 
vendéglátást élhettek át, amiért 
hálásak a Kölcsey Egyesületnek. 
A félegyházi városvezetőket is 
köszönet illeti az utazás anyagi 
támogatásáért. 
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 – 12 éve vagyok képviselő. Ez idő alatt sok 
mindent megéltem, sok mindent láttam, de 
most érzem azt, hogy ténylegesen tenni tudok 
a választókörzetemért, a választópolgárokért, 
a városért – fogalmazott az elmúlt időszakot 
értékelve Bense Zoltán, a polgármester mun-
káját segítő frakció vezetője.

– Mi változott meg elsősorban?
– Öt-hat évvel ezelőtt erkölcsi, 

morális mélyponton volt Kiskunfél-
egyháza, és sokan gondolták úgy, 
hogy menthetetlenül és véglegesen 
megrekedt ebben a reménytelen 
helyzetben. A közéletet napi szin-
ten botrányok tarkították, mindent 
áthatott és meghatározott az akko-
ri helyi vezetők diktatórikus stílusa. 
Tehetség helyett a személyes érdek 
volt a mérce, a dolgok nem a város 
érdeke, hanem az összefonódások 
mentén dőltek el. Akkoriban sokan 
érezték úgy, hogy nem jó félegyhá-
zinak lenni. Én is. De folyamatosan 
küzdöttem azért, hogy ez megvál-
tozzon. Voltak, akik a családjukat, 
egzisztenciájukat is kockára téve 
próbáltak megálljt parancsolni az 
ámokfutásnak, szembe fordulva a 
városvezetéssel, amely embereken 
akart uralkodni a hivatalban és az 
intézményekben, és csak a saját 
hasznát tartotta szem előtt. Ez 
változott meg mindenek előtt az 
utóbbi négy évben. Kézzelfogható a 
különbség a nagy dolgokban: városi 
fejlesztésekben, nyertes projektek-
ben, gazdasági gyarapodásban… 
De olyan hétköznapi részletekben 

is, mint hogy teltházas rendezvé-
nyeink vannak. Egyáltalán: vannak 
igazi, nem látszatrendezvények. 
Vagy említhetem akár a főtéri ka-
rácsonyfa példáját is, aminek az 
egykori és mai példányáról készült 
fotót egymás mellé téve így fogal-
mazott a város jelenleg legnagyobb 
rádiója: „amikor ordít a különbség”.

– Miben „ordít” még a 
különbség?

– Hálistennek mindenben. Négy 
évvel ezelőtt a választópolgárok 
új irányt szabtak a városnak. En-
nek következményeként állhatott 

össze az a csapat – polgármester, 
képviselők, városházi dolgozók, 
civilek… – amely egyrészt nemze-
ti, másrészt várospolitikai alapon 
köteleződött el amellett, hogy ki-
mozdítsa Félegyházát az apátiából. 
Büszke vagyok arra, hogy az utóbbi 
négy esztendő teljes békében, bot-

rányok, személyeskedések nélkül 
telt el. Sok mindent elértünk, de 
természetesen tisztában vagyok 
azzal, hogy rengeteg elmaradást 
kell még pótolni. Nem félünk a fel-
adattól. Bár voltak próbálkozások, 
ezt a csapatot nem lehetett eltérí-
teni az úttól, amelyen most Félegy-
háza halad. Nagy segítség ebben az 
országgyűlési képviselőnk, Lezsák 
Sándor higgadtsága, és a folya-
matos kormányzati támogatás. 
Így tudtunk elérni olyan, a város 
méretéhez képest hatalmas ered-
ményeket, mint a sportcsarnok 

terheinek megváltása, vagy a több 
milliárd forintnyi megítélt fejlesz-
tési támogatás. És ez csak az érem 
egyik oldala. Mert legalább ennyire 
fontosak az apró dolgok is.

– Úgy, mint például a közös 
ünneplés öröme?

– Elmondhatatlanul jó érzés azt 
látni, hogy évről évre, alkalomról 
alkalomra többen tisztelik meg 
jelenlétükkel a városi programo-
kat, eseményeket, ünnepeket. Azt 
hiszem, az emberek egyszerűen 
megérzik, hogy mennyi törődés, 
önzetlenség, szeretet van ezekben. 
A város, az intézmények ugyanis 
tele vannak olyan jó szakemberek-
kel, akik munkaidőn és munkaköri 
kötelességükön túl tényleg tenni 
akarnak az itt élőkért. Jó példa 
erre a főtér idei ékessége, a szánkó 
a rénszarvassal, ami gyorsan Fél-
egyháza és a gyerekek kedvencé-
vé vált. Ezt a látványosságot nyár 
vége óta készíti elő egy egész csa-
pat. Hónapokba telt ugyanis, amíg 
ötletelések közepette, rengeteg 
kreatív megoldással mutatós és 
biztonságos dekoráció lett a ki-
selejtezett szánkóból. Ezért senki 
nem kapott egyetlen plusz forintot 
sem. A közreműködők fizetsége a 
fényképezkedő családok és a cso-
dálattól csillogó gyermekszemek. 

Ezek azok a példák, amelyek mi-
att politikától függetlenül minden-
kinek éreznie kell, hogy ez a város 
most bizonyítani szeretne. Önma-
gának, a lakosoknak, a környező 
településeknek, a közelebb és távo-
labb fekvő városoknak. Félegyháza 
meg akarja mutatni azt, hogy lehet 
várost és közösséget építeni min-
denki örömére és hasznára.

Amikor ordít a különbség

Egyedi 
ajándék 
a fa alá
November 30-án nyitotta meg 
hagyományos adventi kiállítá-
sát és vásárát a Holló László 
Képzőművész Kör a Petőfi 
téri műterem-galériájában. 
A festmények, grafikák és 
kerámiák mellett ezúttal – a 
Wesel Hugo Fotókör tagjainak 
jóvoltából – fotókból is válo-
gathat az egyedi, művészi ér-
tékkel bíró ajándékot kereső 
közönség. A tárlat december 
23-áig minden nap várja a 
látogatókat.
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Agrárképzési centrummá válhat a Mezgé
A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnáziumot a térség központjává 
lehet alakítani – mondta az agrárminisz-
ter december 4-én, amikor Lezsák Sán-
dor országgyűlési képviselővel, Csányi 
József polgármesterrel és az intézmény 
igazgatójával, Rózsa Pállal végigjárták a 
tangazdaságot, a húsüzemet és az iskola 
épületeit. 

Dr. Nagy István földművelésügyi miniszter 
hozzátette, hogy tapasztalati meggyőzték ar-
ról, hogy az iskola és az oktatói gárda egyaránt 
méltó arra, hogy ezt az intézményt 21. száza-
divá fejlesszék. Ennek a részleteiről egyeztet-
tek december 3-án.

Az agrárminiszter a sajtótájékoztatón ki-
fejtette: – A mezőgazdaság fontos stratégiai 
ágazat, ám ahhoz, hogy a magyar agrárium a 
21. századi kihívásokhoz felzárkózzon, gene-
rációváltásra, utánpótlásra, a legújabb isme-
retek átadására van szükség. Ehhez azonban 
fejleszteni kell a képzés bázisául szolgáló 
Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakképző Iskolát. A többmilliárdos 
fejlesztési koncepció elkészült. Ez a szakmai 
dokumentum meghatározza azt a fejlesztési 
irányt, amely lehetővé teszi, hogy az iskolát 
a térség meghatározó agrárképzési központ-
jává, bemutató mezőgazdasági szakközépis-
kolává alakítsuk. Megállapodtunk abban, hogy 
ezt a fejlesztési koncepciót a kormány elé visz-
szük. Abban reménykedem, hogy a jövő évben 
a végleges döntés is megszülethet. A további 
eredményes képzéshez ugyanis elengedhe-
tetlen a precíziós mezőgazdasághoz köthető 

megújuló technikák bevezetése. Joggal várják 
el a diákok, hogy a képzés során a legújabb is-
mereteket kapják – tette hozzá dr. Nagy István.

Rózsa Pál, az iskola igazgatója a fejlesztési 
koncepció részleteiről elmondta, a tangazda-
ságban egy gyakorlati kollégiumot, főzőkonyhát 
és egy fedeles lovardát szeretnének kialakítani. 
Modern sertéstenyésztő és hízómarha telepet 
is építenek. Kiemelt céljuk a mangalicaágazat 
fejlesztése és a húsipari tanüzem higiéniai fej-
lesztése, valamint a régi géppark megújítása. 
Az iskolában pedig elengedhetetlen a kollégi-

um felújítása és bővítése. De vágyuk egy saját 
konyha kialakítása is – összegezte terveiket az 
igazgató.

– A város is teljes odaadással támogatja a 
fejlesztési tervek megvalósítását. 

– Félegyháza az ország közepén van. Debre-
centől Bajáig mindenfelől érkeznek ide diákok. 
A környezetünkben, a régióban tapasztalhatjuk 
azt, hogy azok a szakemberek, akik itt végez-
tek, azok biztonsággal tudnak elhelyezkedni, 
könnyen találnak munkát, sőt, keresettek is – 
mondta Csányi József polgármester.

A meleg nyárutó és a hosszú ősz már a szőlőszüret idején is 
jó borral kecsegtetett, de most, az első fejtések idején látszik 
igazán, hogy valóban jeles évjáratok születtek. Érdemes tehát 
csemegézni belőlük, amelyhez cikkünkből azt is megtudhatják, 
hogy milyen bort ajánl a szakember az ünnepi menükhöz.

Korábban már beszámoltunk arról, 
hogy a szokatlanul hamar megkez-
dett szüret ellenére is viszonylag 
magas cukorfokú mustok keletkez-
tek, ami már akkor kiemelkedő mi-
nőségű borokat ígért. De az újbor 
első bemutatkozása mégis a kará-
csony, s ez az ünnep valóban igazi 
rangos alkalom a kóstolásra.

– A könnyebb boroknál már 
megtörténtek az első fejtések. A 
cabernet rozéja láthatóan már ké-
szen van, de a testesebb borokra 
valóban várni kell karácsonyig 
– mondta el Selb László, a Selb 
Családi Pince Bt. ügyvezetője, hoz-
zátéve, hogy a korábban sejthető 
magas minőséget igazoltan hozzák 
az idei borok.

A szakember emlékeztetett, 

hogy Kiskunfélegyháza szőlőterü-
letein a legnagyobb mennyiségben 
cserszegi fűszeres borszőlőt ter-
melnek, mellette az olaszrizling 
szintén a fehér, a kékfrankos és a 
cabernet savignon pedig a vörös 
borok képviselője.

A zömében fajtatiszta borok 
mellett a kettő vagy több fajtát 
tartalmazó küvék is megtalálhatók 
a kínálatban. Ilyen például a váro-
sunk szülötteinek nevével fémjel-
zett, és a Selb Családi Pincészet 
által neves eseményekre készült 
Petőfi Bora – a fenti két száraz 
fehér borból –, és a Móra küvé, 
amely a két vörösborból tevődik 
össze.

S ha amellett döntünk, hogy az 
ünnepi menü mellé a mi vidékün-

kön termett borfajtát fogyasztunk, 
akkor érdemes figyelembe venni, 
hogy mely ételekhez milyen borok 
párosíthatók.

– A borok megítélése szubjektív, 
hiszen mindenkinek más az ízlé-
se, de amellett, hogy sok minden 
lehetséges, nem minden javasolt 
– szögezte le a borász. – Ha ki-
fejezetten a karácsonyi ételsort 
nézzük, sok család asztalán van 
jelen ilyenkor a halászlé, amely-
hez a vörösbor helyett sokkal in-
kább a rozé illik. A sült halakhoz 
szintén könnyű rozét kínálunk, 
ugyanakkor a harcsapaprikás 
mellé a vörösbor ajánlott. A téli 
időszak a vadas ételek szezonja 
is, ezek, és a pörköltek testes vö-
rösbort kívánnak meg. A desszer-
tekhez viszont nem kifejezetten 
javasoltak a száraz homoki fajták, 
melléjük más vidékek fehér cse-
megeborait szervírozzunk – taná-
csolta Selb László.

A borok mértékletes fogyasz-

tása az élvezeti értékeken felül 
az egészségre is jótékony hatás-
sal bír, napi egy-két deciliter jó 
minőségű bor kedvezően hat az 
emésztésre és az érrendszerre. S 
bár az alföldi homokos területek 
jellemzően szegényebbek, Félegy-
házán a kötöttebb talajok maga-
sabb ásványianyag-tartalommal is 
rendelkezhetnek, amely az itteni 
borokban is megjelenik.

 K. G.

Helyi borok az ünnepi asztalon
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Akit a jóisten is tűzoltónak teremtett
Kiemelkedő Társadalmi Sze-
repvállalásáért Díjat vehetett 
át az idei Megyei Príma Díj gá-
lán a félegyházi Simó Mihály 
tűzoltó főtörzsőrmester, a Kis-
kunfélegyházi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság tűzoltója. 

A szerény, csendes, 41 éves férfivel 
szabadnapján beszélgettünk. Meg-
fontolt szavai, lényéből áradó ha-
tározottsága a hétköznap csöndes 
eseménytelenségén át is biztonsá-
got sugároz. Míg ő nagy szeretettel 
beszél hivatásáról és családjáról, 
én arra gondolok: ilyen, ha egy em-
ber a helyén van. Mert az bizonyos, 
hogy Simó Mihályt a jóisten is tűz-
oltónak teremtette. Pedig nem volt 
számára egyenes az út idáig. 

Mihály Erdélyből származik, 
1999-ben jött Félegyházára. Elő-
ször kertészetben helyezkedett el 
segédmunkásként, dolgozott az 
Ótemplom plébániájának gondno-
kaként, és volt raktáros is. Közben 
leérettségizett, mert olyan hivatás-
ra vágyott, ahol nap, mint nap em-
bereken segíthet. 2007-ben jelent-
kezett tűzoltónak, 2010-ben került 
állományba. S bár egy álom vált 
akkor valóra, az első éles bevetések 
kitörölhetetlen nyomot hagytak a 
lelkében. Például amikor vonat üt-
között személyautóval Félegyháza 
határában. Az édesapa a baleset 
következtében azonnal meghalt, a 
10 éves kislány kiszabadításáért 
pedig három órán át küzdöttek a 
tűzoltók, közöttük Simó Mihály. 

Szerencsére sikerrel jártak. De a 
gyerek ijedt tekintete egy életre be-
leivódott az emlékezetükbe. 

– Szerintem ezen a pályán a 
legfontosabb alapfeltétel az igény 
arra, hogy önzetlenül segíteni tud-
junk a bajbajutottakon. Jó látni 
az emberek bizalmát, hiszen sok-
szor úgy várnak bennünket, mint 
a messiást. De sajnos nem min-
dig járunk sikerrel. Ott és akkor 
persze nem engedhetjük meg ma-
gunknak, hogy az érzelmek vezé-
reljenek, cselekedni kell, mégpedig 
hideg fejjel. Riasztásnál mindent 
elfelejtünk. Amíg akció van, nem 
fázunk, nincs melegünk, nem fáj 
a fejünk… A saját problémánkat 
eltompítja az adrenalin. Amikor 
viszont visszafelé tartunk a lakta-
nyába, mindent elárul a hangulat. 
Ha sikerrel jártunk, olyan a kocsi, 
mint egy méhkas: mindenki fel van 
dobódva. Ellenkező esetben vágni 

lehet a csöndet. Ami megtöri, az 
egy-egy telefonhívás a családnak: 
Jól vagytok? Minden rendben? A 
gyerekek?

Simó Mihályt is szerető család 
várja haza: felesége és 10 éves 
kislánya, a Constiban tanuló, el-
méletben és sportban is jeleskedő 
Nóra. Ők jelentik az otthont, a biz-
tos hátteret. Feléjük száll az első 
gondolat bevetés után. 

A tűzoltó második családja a 
csapat, amellyel dolgozik. A mun-
katársak, vagy sokkal inkább sors-
társak, akikkel közösen élik meg 
a sokszor megrázó, testet-lelket 
próbára tevő helyzeteket. A feltétel 
nélküli bizalomra épülő jó együtt-
működés náluk a szó legszorosabb 
értelében élet-halál kérdése. Az 
átéltek megbeszélése és feldolgo-
zása pedig a lelki egészség megőr-
zésének záloga. 

Nem csoda, hogy a tűzoltók kö-

zött sokszor szövődik életre szóló 
barátság. Ahogy Mihály meséli, a 
civil életben is bármikor számít-
hatnak egymásra. Az együtt töltött 
24 órás szolgálatok és a közös be-
vetések jó alapot adnak ehhez. 

Simó Mihály szerint vannak bát-
rak, és még bátrabbak. A tűzoltók 
között a tekintélyt nem lehet kikö-
vetelni, csak kiérdemelni. Ebből 
adódóan mindenki tudja, hogy hol 
a helye, hogy kitől kell mérlegelés 
nélkül elfogadnia az utasítást. A 
feladatot is annak függvényében 
osztják ki, hogy ki miben erős. S 
mivel nincs két egyforma eset, 
egyszer az egyik, máskor a másik 
erénye értékelődik fel. 

A kitüntetett tűzoltó főtörzsőr-
mester például kétségtelenül erős 
a gyors helyzetfelismerésben és 
cselekvésben. Bizonyította ezt 
többek között a 2012-es buga-
ci erdőtűzben, amikor egy héten 
át harcolt társaival a lángokkal. 
Helytállásáért akkor előléptetést 
kapott. Idén Az év tűzoltója címet 
adományozta számára a félegy-
házi önkormányzat azért a lélek-
jelenlétért, amiről szabadnapján 
egy magántársaságban tett tanú-
bizonyságot, és amivel megmen-
tette egy asszony életét. Most 
pedig a Kiemelkedő Társadalmi 
Szerepvállalásáért Díjjal ismerték 
el munkáját. Mindez – fogalmazott 
a kitüntetett – abban erősíti meg, 
hogy ott van, ahol lennie kell. Nem 
is vágyik annál többre, mint ami 
már az övé.  T. T.

Egyedülálló élményben lehet 
része annak, aki megláto-
gatja Smídt Róbert szőgyényi 
fafaragóművész kiállítását 
a Hattyúházban. A fák emlé-
keznek című tárlat december 
7-én nyílt meg a Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtárban. 

Köszöntőt mondott Rosta Fe-
renc alpolgármester, aki méltatta 
az alkotó művész érzékenységét a 
megformálandó anyag iránt, vala-
mint azt, hogy a művészet iránti 
kifinomultsága párosult a magyar 
történelem ismeretével. Ez olyan 
szintézis lett, amely párját ritkít-
ja. A méltató szavak után Smídt 
Róbert mutatta be fő művét, a 
Himnuszt, ami egy 10 négyzetmé-
teres, tölgyfába faragott táblakép, 
1100 év magyar történelmét fog-
lalva magában. A kiállítás január 
2-áig látogatható. 

Fába vésett 
történelem
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Már csak néhány nap, és el-
érkezik az év talán legnép-
szerűbb ünnepe, a karácsony. 
Csillogó fények veszik körül a 
korán sötétbe burkolózó vá-
rost, s a díszes lámpások alatt 
meleg kabátba bújt emberek 

sietnek. A karácsonyfaárusok, 
a fenyőillat, a forralt bor, a fű-
szerek olyan hangulatot terem-
tenek, amivel csak a karácsony 
ajándékoz meg bennünket. A 
most kezdődő advent a vára-
kozás időszaka, amely lehető-

séget ad arra is, hogy átgon-
doljuk, számunkra miről szól 
a karácsony. A készülődés, a 
bevásárlás, az ajándékok, a fé-
nyek és illatok mind fontosak, 
de az ünnep igazi hangulatát 
nem a kellékek adják, hanem 

az a tartalom, amellyel mind-
ezt megtöltjük.

Az advent négy vasárnapja, s 
a koszorún meggyújtott gyertyák 
a hit, remény, öröm, szeretet 
szimbólumai. Jelentésükről, a 
fogalmak és az ünnepvárás kap-
csolatáról városunk egy-egy lel-
készével beszélgettünk, hogy ál-
taluk is megismerve a várakozás 
állomásait, közelebb kerülhes-
sünk a karácsony örömhíréhez.

KARÁCSONYRA VÁRVA

Advent harmadik vasárnapja – Az öröm
Advent közepe van, a várakozás időszaka, amelyben minden 
meggyújtott gyertya közelebb visz bennünket az ünnephez. A vá-
rakozás többször jelen van életünkben, várjuk a nyaralást, ami 
ugyan lassan jön el, de azután gyorsan eltelik. Várjuk gyerme-
künk születését, majd amikor megszületett – annak reményében, 
hogy később könnyebb lesz – várjuk, hogy felnőjön. Amikor pedig 
felnőtt, azt várjuk, hogy eljöjjön hozzánk. A várva várt pillanatok 
elérkeznek, de el is múlnak, s közben magukkal rántják azokat 
az érzéseket, amelyekért érdemes volt várni rájuk. Az öröm, és 
olykor a szeretet is múlandónak tűnik, de csak addig, amíg en-
gedjük, hogy a körülmények határozzák meg érzéseinket, s amíg 
meg nem találjuk valódi, kiapaszthatatlan forrásukat.

Az advent négy vasárnapja, s a 
koszorún meggyújtott gyertyák a 
hit, remény, öröm, szeretet szim-
bólumai. Jelentésükről, a fogalmak 
és az ünnepvárás kapcsolatáról 
városunk egy-egy lelkészével be-
szélgettünk, hogy általuk is meg-
ismerve a várakozás állomásait, 
közelebb kerülhessünk a karácsony 
örömhíréhez.

Örömteli pillanatok. Hangzik sok-
szor, és tűnik is sokszor úgy, mintha 
ezek valóban csak pillanatok len-
nének a munkával és rohanással 
eltöltött, elfoglalt életünkben. Ha 
hangulatunk valóban ezektől a pil-
lanatoktól függ, akkor tényleg rövid 
ideig tart örömünk. Hatvani Zsófia 
református lelkésznő arról a való-
di örömforrásról beszélt nekünk, 
amely nem múlandó érzéseket táp-
lál, és nem függ személyektől, vagy 
körülményektől.

– Örömforrások nélkül nem tu-
dunk élni. A családunk, a munkánk, 
az alkotási lehetőségeink, s számos 
dolog biztosít számunkra örömet, 
mégis oly sokszor látunk megke-
seredett, szomorú arcokat, akiket 
valami megfoszt az örömtől. Öröm-
rabló tényezők származhatnak a 
múltunkból, ahol megsebződtünk, 
s amelyből oly sok fájdalmat cipe-
lünk a hátunkon: a meg nem bocsá-
tás fájdalmát, vagy utólag tévesnek 
bizonyult utak, rossz döntések kö-
vetkezményeit. De itt van a jelen 
örömrabló tényezője, a sokszor 
hétköznapi dolgok miatti aggodal-
maskodás: mit eszünk, mit iszunk, 

miben ruházkodunk, de aggódha-
tunk az egészségünk, vagy családi 
problémáink miatt is. A jövőtől való 
félelem is fojtogat bennünket: ho-
gyan alakul majd az egészségem, ki 
kísér el életem utolsó szakaszában, 
és persze ott van a haláltól való fé-
lelmünk is.

A félelem, a sok fájdalom, az ag-
godalmaskodás megtámadhat ben-
nünket, de mindezek felett győzni 
lehet azzal, hogy azokat a terheket, 
amelyeket én nem tudok viselni, 
odaadhatom valakinek, aki gondot 
visel rám, és olyan biztonságot, 
olyan kapcsolatot, olyan közös-
séget ad, amelyben a valódi öröm 
meg tud születni. Az adventben 
egy olyan ember példáján keresz-
tül szeretnék bátorítani mindenkit, 
aki – bár semmi oka nem volt az 
örömre –, mégis egy nagyon fon-
tos újszövetségi részt írt róla. A 
Filippi levél Pál apostol börtönben 
töltött évei alatt keletkezett, miköz-
ben rossz életkilátások, szenvedés, 
nélkülözés, küzdelmek vették körül. 
Elsőre nem is tűnik józan dolognak, 
hogy ilyen körülmények között be-
szél az örömről. De vajon örömeink 
függenek a körülményektől?

„Örüljetek az Úrban mindenkor!” 
Olvashatjuk a negyedik fejezet igéi 
között. Pál apostol azért tudott 
megpróbáltatásai ellenére is örülni, 
mert megtalálta az öröm valódi for-
rását, amely nem eszközöktől, vagy 
egy másik embertől függ, hanem az 
Úr Jézus Krisztussal való kapcso-
latból fakad.

„… Mert ő Isten formájában lévén 
nem tekintette zsákmánynak, hogy 
egyenlő Istennel, hanem megüresí-
tette önmagát, szolgai formát vett 
fel, emberekhez hasonlóvá lett” – 
írja Pál apostol a második fejezet-
ben Jézusról. Ez az, ami karácsony-
kor hatalmas örömre adhat okot: 
a Mindenható Isten korlátok közé 
szorítva magát úgy dönt, hogy kicsi 
gyermekként a Földre jön miattunk, 
értünk, hogy megmutassa azt a 
szeretetet, azt a stabil kapcsolatot, 
az örömnek azt a forrását, amelyre 
a szívünk mélyén mindnyájunknak 
szüksége van. Eljött, majd átkozott 
halált halt a kereszten azért, hogy 
összekösse az eget a földdel, és 
hogy ezáltal kapcsolatunk lehessen 
az öröm forrásával.

Pál arról is beszél, hogy nincs 
olyan erő, és történés, ami ezt az 
örömet elpusztíthatná, hiszen a 
börtönben, nyomorúságos körül-
ményei között is elviselhető volt 
számára a sok megpróbáltatás. Ha 
csak magunkra, vagy a körülmé-
nyeinkre fókuszálunk, akkor biztos, 
hogy elcsüggedünk, el kezdünk fél-
ni, rettegni és aggodalmaskodni. De 
Pál apostol is felnézett az Úr Jézus 
Krisztusra, akiben benne van a szív 
öröme és az élet forrása, és ami 
nem egy olyan külső örömforrás, 
amit el lehet veszíteni.

Életünkben folyamatos vesz-
teségeket élünk meg. Nem csak 
szeretteinket, kapcsolatainkat, de 

fiatalságunkat, készségeinket, ké-
pességeinket és az egészségünket 
is elveszítjük egyszer. De Isten je-
lenléte örökkévaló, a belőle fakadó 
forrást nem lehet elveszíteni, s a 
Jézussal kialakított meghitt, ben-
sőséges kapcsolat olyan biztonsá-
got ad, amelyben a körülmények 
fölé tudunk emelkedni.

Vannak pozitív beállítottságú, 
optimista, vagy jó humorérzékű 
emberek, de a valódi öröm nem 
azt jelenti, hogy minden körülmény 
között tudunk nevetni, hanem azt, 
hogy bármi jöhet, bennem ott van 
a békesség, ott van a derű, mert 
tudom, hogy Isten, aki szeret, ke-
zében tartja az életemet. Ő velem 
marad, hatalmas, irgalmas és bár-
mit megtesz, hiszen csodákra is 
képes a benne bízókért. Megbo-
csájt, újból és újból tiszta lapot ka-
pok, és egész életemben bízhatok 
benne.

Saját forrásaink végesek, de ha 
engedem, hogy az életemet, szíve-
met betöltse Isten s a Szentlélek 
jelenléte, akkor ő olyan természet-
feletti dolgot teremt bennem, ami 
a körülmények ellenére is örömöt, 
stabilitást és biztonságot ad.

Az Úr Jézus Krisztussal való 
kapcsolat tehát a kulcs, és a vele 
való élő közösségből származhat 
az igazi öröm. Az az öröm, ami 
nem múlik el, ami túlmutat rajtam, 
és Istennek az ajándéka lehet az 
életünkben. K. G.
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Számomra a karácsony jelenti az év 
egyetlen, igazi ünnepét. Persze, szeretem 
én a névnapi, születésnapi köszöntése-
ket, családi és baráti összejöveteleket is, 
de a karácsony az más. Oka van ennek a 
karácsony-rajongásomnak. 

Gyermekkoromban Pálmonostorán édes-
anyám egy büfét – később presszót – veze-
tett. Én már ötödikesként segítettem munká-
jában, néhány év múlva önállóan is nyitottam 
az üzletet, kiszolgáltam, mértem a fagylaltot, 
takarítottam. Szerettem én ezt, és örömmel 
is csináltam, igaz, néha-néha a hétvégeken, 
ünnepnapokon felmerült bennem a gondolat, 
hogy de jó lenne otthon a szüleimmel tölteni 
a teljes hétvégét, a húsvétot, szilvesztert. 

Erre azonban akkoriban nem kerülhetett sor, 
hiszen édesapám körzeti megbízott rendőrként 
dolgozott a községben, így neki is legtöbbször 
munkával teltek azok a napok, amelyek mások-
nak a pihenését, vigadozását szolgálták. 

Az évnek egyetlen időszaka volt, amikor 
lecsendesedett a világ, nem volt dolga a 
szüleimnek, ez volt a karácsony. Erre min-
den évben biztonsággal lehetett számítani, 
együtt ebédeltünk, vacsoráztunk, beszélget-
tünk és fesztelenül játszottunk. Persze, hogy 
fontos volt a Jézuska megjövetele is, hiszen 

tőle kaptam az 
első könyvemet, 
a Kisgyerme-
kek, nagy mese-
könyvét, amiből 
édesanyám – 
amikor csak ide-
je engedte – fel-
olvasott nekem. 

Be kell vallanom, hogy a karácsony-sze-
retetem nem elsősorban vallási kötődésű. 
Nem is lehetett az, hiszen édesapám mun-
kája okán templomba sem nagyon járhat-
tunk. Édesanyám és keresztanyám titokban 
vittek el megkeresztelni, a misékre pedig 
a szomszéd Mamával jártunk el öcsémmel 
együtt.

A karácsony mégis a legszentebb ünnep 
maradt számomra, aminek okán a mai napig 
ragaszkodom ahhoz, hogy családommal, gyer-
mekeimmel és unokáimmal ekkor egy békés 
napot, estét töltsünk együtt. 

Az angyalkák persze minden évben szorgos-
kodnak, és hoznak ajándékot, de bennem még 
mindig a Kisgyermekek nagy mesekönyvének 
történetei idéződnek fel tündérekkel, varázs-
lókkal és sok-sok csodával együtt.

  Hájas Sándor

A fotókon szereplő  
adventi koszorút  
a Boszorkánykéz  

Virágajándék üzlet  
ajánlotta fel

Advent negyedik vasárnapja – A szeretet
Amikor meggyújtjuk a negyedik gyertyát, már nagyon közel va-
gyunk a karácsonyhoz, amit nem véletlen hívunk a szeretet ün-
nepének. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta...” (János 3:16). Ez a szeretet az, amelyet ha megértünk, 
akkor mi is igaz szeretettel tudunk fordulni mások felé. A szere-
tetről Ivanics Zoltán, a Sarlós Boldogasszony Főplébánia káplán-
ja beszélt nekünk.

– A szeretetről sokszor úgy véle-
kedünk, mint ahogy a romantikus 
filmekben látjuk, és azt gondoljuk, 
hogy ez a boldog szeretet. A való-
ságban azonban ez sokkal árnyal-
tabb, és nem annyira szavakban, 
inkább tevékenyen, valamilyen 
cselekedetben mutatkozik meg. 
Abban, amit másokért teszek. 
Számunkra, keresztényeknek na-
gyon jó példa a mennyei atya, aki 
szeretetét abban fejezte ki, hogy 
egyszülött fiát küldte el hozzánk. A 
szeretetünk akkor lehet valódi, ha 
olyan, mint amit Isten is gyakorol 
felénk: feltétel nélküli, és magában 
hordozza a megbocsátást. Ha vé-
gignézzük a családban, a munka-
helyünkön, a lakóközösségünkben, 
hogy vajon mi képesek vagyunk-e 
erre a szeretetre, akkor rádöbben-
hetünk, hogy önző viselkedésünk 
és sértettségünk gyakran vet ár-
nyékot kapcsolatainkra.

De vajon lemondással, bocsánat-
kéréssel, elengedéssel teszünk-e 
kapcsolataink helyreállításáért, 
vagy büszkeségből hagyjuk őket 
veszni? Fel kell tudnunk fedezni a 
másikban, hogy ő is Isten teremt-
ménye, s Istennek terve van velünk, 
még ezekben a nehéz kapcsolatok-
ban is. Nem nagy szavakra, hanem 
tettekre van szükség. Nekünk az 
a dolgunk itt a Földön, hogy Isten 
szeretetét próbáljuk továbbadni 
az embereknek. Azt a szeretetet, 
amit mi is megtapasztalunk tőle. 
Ám, ha nem szeretem Istent, ak-
kor embertársaimat sem tudom 
szeretni, és ha nem szeretem az 
embertársaimat, akkor Istent sem 
tudom szeretni.

Ezt úgy tudjuk megérteni, ha 
elfogadjuk, hogy Isten kisgyer-
mekként jött el közénk. Egy kis-
gyermekkel való találkozás pedig 
mindig örömteli. S ha ilyenkor gon-

dolatban ellátogatunk Betlehembe, 
és lélekben megpróbálunk talál-
kozni a kis Jézussal, akkor ugyan-
ez a szeretetkapcsolat alakulhat 
ki bennünk, és akkor valóban ne-
vezhetjük a karácsonyt a szeretet 
ünnepének. Azonban arra kell tö-
rekednünk, hogy ez a betlehemi 
látogatás ne csak a karácsonyi 

időszakban töltse be a lelkünket, 
hanem váljék egy olyan misszió-
vá, amelyben ennek a találkozás-
nak az örömét visszük tovább. 
Ezáltal egész életünk a szeretet 
ünnepe lehet, amelyben Isten vég-
telen szeretetét mutatjuk meg az 
embereknek.

 K. G.

Az én karácsonyom

Kálnay Adél: Kérdés
Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?
Sétálni télen kigombolt kabátban,
szalonnát szúrni fagyos ágra,
nem vadászni nyúlra, fácánra.
Koldus kezébe kenyeret nyomni,
csábítók között hűnek maradni,
házad kapuját kitárni,
hadd jöjjön hozzád akárki.
Kisgyerek könnyét letörölni,
senkivel soha nem pörölni,
dermedt verébért hajolni porka hóba,
más baját sosem hozni szóba.
Békét, nyugalmat, szépséget akarni,
adni, adni, mindig csak adni.
Tökéletesre lelni egy madár dalában…
Lehet-e jónak lenni egy rossz világban?
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Fejlesztésekben gazdag év 
Fórumon köszöntötte Szamosi Endre a 4. körzet lakosait novem-
ber 30-án, a Batthyány iskolában. Az önkormányzati képviselő 
naponta találkozik az itt élőkkel, amikor megbeszélik a városrész 
teendőit, és egyéb tennivalókat is egyeztetnek. Mégis szüksé-
gesnek tartja, hogy az év végéhez közeledve legyen egy összeg-
ző összejövetel, amikor mindenki elmondhatja véleményét. A fó-
rumon felmerült kérdések megválaszolásában segítségére volt 
Csányi József polgármester, dr. Faragó Zsolt jegyző, valamint az 
önkormányzati tisztségviselők is.

– Egy képviselőnek kétféle feladata 
van. Az önkormányzatban szavaza-
taival segíteni a döntések helyes-
ségét, a körzetben pedig a lakókkal 
egyeztetve fejlesztések megvalósí-
tása, az aktuális gondok megoldá-
sa – kezdte mondandóját Szamosi 
Endre, majd egy képzeletbeli sétá-
ra hívta hallgatóságát. Először a 
Kossuth utcát járták végig, ahol a 
megújult kirakatportállal bíró hi-
vatal körül új járdaburkolaton sé-
tálhattak, majd megtekinthették a 
buszváró körül megépült térkőbur-
kolatot, az új padokat. 

Mindenki láthatta, hogy a bok-
rok, virágok gondozása, folya-
matos volt, de az útburkolatot is 
felújították, felfestették a felező-
vonalat. A falevél összetakarítása 
pedig gőzerővel folyik.

Következett a Korona utca, ahol 
eltávolították a törött beton kuka-
tárolót, megnyesték a platánfákat. 
A Kazinczy udvarban az árkád 
alatti járda három méter hosszan 
térburkolatot kapott, megállni ti-
los táblát helyeztek ki, a veszélyes 
fűzfát kivágták, a felpúposodott 
járdákat visszamelegítéssel ki-
egyengették, a konténereket pedig 
áthelyezték. Friss homok került a 
játszótérre, a rozsdásodó vaskor-

látokat eltávolították. A Kazinczy 
utcában az ivókút környékét virág-
ágyások és két új kőkorsó díszíti. 
Az árkád mindkét oldalán a bokrok 
és fák felnyesése szükségessé vált, 
mert zavarta a kilátást, baleset-
veszélyes volt. Az ittlévő parkolók 
fűfogas lapjait is vissza kellett he-
lyezni négy parkolóban, mert a fák 
gyökerei felemelték, veszélyeztet-
ték a parkoló autók állagát. Kiépült 
az elektromos töltőállomás, az 
ostornyeles világítótestek elforga-
tása pedig folyamatban van.

A Zrínyi utcában a nagy me-
leg miatt az aszfalt több helyen 
is beszívódott, javításra szorult a 
kátyúzás után is. Egy lakó kérésére 
zúzott követ terítettek az útpadka 
mellé, a kanyar szélesítése és javí-
tása a tervek között szerepel.

A Damjanich utcában a refor-
mátus templom járdaburkolata 
elkészült, valamint az előtte lévő 
két üzlethelyiség elé zúzottkő ke-
rült. A Daru és a Damjanich utcai 
közben az ott lévő trafó környéke 
illegális szemétlerakóvá vált. Bár a 
szemetet rendszeresen elszállítot-
ták, és tiltó táblát is kihelyeztek, 
ennek ellenére a probléma nem 
szűnt meg teljesen. Éppen ezért 
térfigyelő kamera telepítését ter-

vezik. A közben közlekedő kerék-
párosok dolgát pedig azzal fogják 
segíteni, hogy zúzott kővel borítják 
a nyomvonalat.

A Széchenyi utcában a Móra 
Gimnázium oldalában felfestették 
a parkolókat, megszépült a Kulacs 
vendéglő környéke, ahol a parkolá-
si gondok megoldását a tulajdonos 
felvállalta. Az Eötvös utca végén 
negyven méter hosszú új járda 
épült.

A Szent István téren is felfestet-
ték a parkolók helyeit, a virágbolt 
előtt is kialakítottak egy parkolóö-
bölt. A Martinovics utca mindkét 
oldalán közmunkások segítségével 
műszeres beméréssel kimélyítet-
ték a vízelvezető árkokat.

A jövő évi tervek között említet-
te Szamosi Endre a Kossuth utca 
21-23. előtti járda burkolását, az 
ott lévő betonterasz bontását. Új 
játszóeszközök, tornaeszközök 
kerülhetnek a Kazinczy udvarba, 
ahol egy focizásra alkalmas teret 
is szeretnének kialakítani. Tovább 
fejlesztik a közvilágítást, és ösz-
tönzik az önerős járdaépítést – ön-
kormányzati támogatással.

A képviselői beszámoló után 
Csányi József polgármester ismer-
tette a város helyzetét, fejlesztési 
terveit. Többek között elmondta: 
a városvezetés négy éve, a lakos-
sági igények figyelembevételével 
dolgozta ki városfejlesztési tervét. 
A tervben megfogalmazott célok 
90 százaléka mára már megva-
lósult. A fejlesztések természete-
sen folytatódnak. Az egészségügy 
területén szeretnék elérni, hogy a 
kórházba visszakerüljön több aktív 

ágyas ellátás. A volt SZTK épüle-
tének felújítása jövő év nyarán 
befejeződik, ami jelentős javulást 
hoz az ellátásban. Többek között 
ide költöznek a háziorvosi ren-
delők, az ügyeleti ellátás, de itt kap 
helyet a működését nemrégiben 
megkezdő Egészségfejlesztő Iroda 
is. Az épület környéke, a Korond 
utca is megújul, valamint megfele-
lő számú parkoló épül. Szólt arról 
is, hogy az iskolák gondozására is 
figyelmet fordítottak, több intéz-
ményben teljesen felújították a 
vizesblokkokat. A városban 26 ön-
kormányzati intézményen helyez-
tek el napelemeket (köztük isko-
lákra is), ami éves szinten mintegy 
10 millió forintos megtakarítást 
jelent a városnak. Beszámolt arról 
is, hogy a város 307 millió forintot 
kapott a volt Vasas-pálya felújítá-
sára, ahol a polgárőrség székhe-
lyét is kialakítják. végezetül szólt 
arról, hogy a város célkitűzései 
közé tartozik, hogy 2025 végén 
már ne legyen aszfaltozatlan út 
Kiskunfélegyházán.

A felszólalók a fórumon a köz-
lekedési gondok megoldását, az 
őszi falevelek összegyűjtését, több 
utcában a járdaépítést szorgal-
mazták, valamint jelezték, hogy a 
városközpontban elszaporodott 
galambok egyre több problémát 
okoznak.

A közlekedési renddel kapcso-
latosan a polgármester elmond-
ta, hogy vége a türelmi időszak-
nak. Aki szabálytalanul parkol, 
vagy indokolatlanul akadályozza a 
közlekedést, szigorúan büntetik. 
Ellenőr zést végeznek a közterü-
let-felügyelők és a rendőrök egy-
aránt. A rendőrséggel egyeztetve 
máris megemelkedett a rendőri 
jelenlét és az ellenőrzés.

A felmerült problémákra minden 
kérdésfelvető megnyugtató választ 
kapott, ami azt jelenti, hogy a kör-
nyezetében jelzett problémát rövid 
időn belül orvosolják.
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– Önkormányzati képviselőként 
nagyon fontos számomra, hogy a 
körzetemben történteket értékel-
jük, összegezzük. Ezért lényeges 
– az év végéhez közeledve – egy 
lakossági fórumot szervezni, ahol 
a körzetemben élők is segítenek az 
értékelésben és a jövő év legfon-
tosabb terveinek megfogalmazá-
sában – mondta Gyenes Attila, a 
3-as számú választókörzet önkor-
mányzati képviselője. A december 
3-án megtartott összejövetelen 
Csányi József polgármester, dr. 
Faragó Zsolt jegyző, valamint a 
városháza több vezető tisztségvi-
selője is jelen volt, hogy megvála-
szolják a felmerülő kérdéseket.

Beszámolójában Gyenes Attila 
elmondta, hogy körzetében mintegy 
2500 ember él, és a mindennapi 
problémák megoldásában legtöb-
ben segítőkészek. Ennek köszönhe-
tő, hogy idén sok járda épült meg 
az ott lakók önerős beruházásával, 
amihez minden esetben az önkor-
mányzat is hozzátette a támoga-
tást. Több utcában is fejlesztették a 
közvilágítást, volt ahol a teljes ve-
zetékrendszert kicserélték. A csa-
padékelvezető rendszer kiépült, de 
vannak még kritikus pontok, ahol 
nehezen folyik el a víz, ennek megol-
dása a jövő év feladata. Fontos volt 
a játszóterek karbantartása, amit 
mindenütt meg is tettek. A Majsai 
úti játszótéren valamennyi köztéri 
játékot felújították és újrafestették. 

A közbiztonsággal kapcsolato-
san a képviselő elmondta, hogy 
sajnálatos módon a térségben 
több betörés volt, ami eddig nem 
volt jellemző. Egyeztettek a ren-
dőrséggel, és az ő ellenőrzésük-
nek, fokozottabb odafigyelésüknek 
köszönhetően ezek a problémák 
mára megszűntek. 

Nemrégiben épült meg, és so-
kak megelégedésére jól műkö-
dik a Horváth Zoltán és a Dózsa 
György utca közötti kondipark, 
amit óvodások és iskolások szüle-
ikkel együtt közösen használnak. A 
park állagának megóvása érdeké-
ben térfigyelő kamera kihelyezését 
tervezik. 

A körzetben kiemelkedő beru-
házás volt a PG tornacsarnoká-
nak megépítése, a bölcsőde mel-
léképületének javítása, az óvoda 
fejlesztése és a Dózsa iskola 
kazáncseréje. 

A jövő évi tervek között legfon-
tosabbnak tartotta a közvilágítás 
további fejlesztését, a biztonság-
technikai rendszer kiépítését, az 
út- és járdahálózat felújítását, va-
lamint a nagyméretű fák gondozá-
sát és növények telepítését. 

A fórumon Csányi József polgár-
mester többek között beszámolt a 
város fejlesztési terveiről, köztük 
a Zöld város programról. Arról is 
szólt, hogy az önkormányzat cél-
ja, hogy minden körzet egyformán 
fejlődjön, így a 3-as választókörzet 

igényeit is igyekeznek megvalósí-
tani. Természetesen ezeknek a fel-
adatoknak van egy fontossági sor-
rendje, és ütemezése függ a város 
anyagi teherbírásától is. 

A polgármester beszámolt a volt 
SZTK épületének felújításáról is, 
amely ismét egészségügyi célokat 
szolgál. Itt kapnak rendelőt a há-
ziorvosok, a fogászat, ide költözik 
a védőnői szolgálat és a kiskunfél-
egyházi Egészségfejlesztési Iroda 
is. Parkolók épülnek az intézmény 
udvarán éppúgy, mint a Korond 
utcában.

Gyuricza Gergő fejlesztési 
csoportvezető az Attila utcai koc-
ka játszótér fejlesztési, átalakítási 
terveit mutatta be, látványtervek-
kel illusztrálva. Bemutatójához 
többen is hozzászóltak. Elismer-
ve, hogy a terv szép és látványos, 
azt kérték, hogy a tömbházak 
közötti gépkocsi-közlekedést is 
oldják meg. Gyuricza Gergő a fel-
merült kérdések kapcsán elmond-
ta, hogy ez ma még csak terv, a 
részleteket szeretnék egyeztetni 
az ott élőkkel is. 

Közösen értékelték az évet

Adventi, ünnepváró programot szervezett a 
Nyugdíjas Klubok Egyesülete a Szakmaközi 
Művelődési Házban Karácsony Palócföldön 
címmel, november 30-án. Az ünnepi össze-
jövetelen Lesták Sándorné teremtette meg 
az alaphangulatot egy karácsonyi verssel, 

majd Balla László alpolgármester köszön-
tötte a szépkorúakat, és kívánt mindenkinek 
áldott ünnepeket. Mátyus Imréné a paló-
cokról, a palóc ünnepi szokásokról tartott 
rövid tájékoztatót. Ezt követően a nyugdíjas 
klubok vették át a színpadot előadásokkal 

idézve a lucázási szokásokat, a karácsonyi 
ostyahordást, a pásztorok vesszőhordását 
és kántálását, a regölési hagyományokat. 
Egy palóc betlehemest is bemutattak, majd 
a Betlehem-kiállítást nyitotta meg Keresz-
tes Tünde kulturális referens. Zárszóként 
Juhász István egyesületi elnök köszönte 
meg a fellépőknek a szívmelengető produk-
ciókat, és kívánt mindenkinek szép, öröm-
teli ünnepet.

Ünnepváró nyugdíjasok
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A sérült madarak megmentője
Udvardi István szerény, vissza-
húzódó, segítőkész személyi-
ség. Sokan ismerik Félegyhá-
zán úgy is, mint számítógépes, 
rádiós, fotós és videós szak-
embert, aki széles látóköré-
vel, szorgalommal kiérlelt tu-
dásával minden alkalommal 
készségesen áll a közösségek 
rendelkezésére. Szenvedélye 
az állatvédelem. Önkéntes-
ként, mindenféle viszonzás 
nélkül rengeteg időt, ener-
giát fordít a sérült madarak 
megmentésére.

– Kiskunfélegyházán születtem, 
beszédhibám miatt csendes, visz-
szahúzódó gyerek voltam. Korán 
kiderült viszont, hogy jó műszaki 
érzékkel rendelkezem: hároméve-
sen már befűztem a Tesla B90-es 
orsós magnót és szinte mindent 
szétszereltem. Később, tinédzser-
koromban megtanultam összerak-
ni is – kezdi a bemutatkozást.

István – vagy, ahogy barátai 
ismerik: Udi – a Platán suliban, 
Meizl Ferenc igazgató csillagász 
szakkörén kezdett el igazán magá-
ra találni. 

– Szinte minden héten más ta-
lálmánnyal jelentem meg. Volt ezek 
között Sokol rádió, elektro-konst-
ruktor játék, sodrott, szigetelt 
vezetékből készült ruhaszárító 
zsinór, walkman hangfalak felhasz-
nálásával kézi kapcsolású telefon-
központ is. Építettünk rádióadót, 
ami bár meglehetősen kis ható-
távolságú volt, de működött. Ez 
volt a FECSILL Rádió. A fotózás is 
érdekelt, kaptam egy Beirette VSN 
fényképezőgépet, azzal kezdtem el 
fotózni. Otthon, saját fotólaborban 
dolgoztam ki a fekete-fehér képe-
ket kezdetben szülői felügyelettel, 
később a barátaimmal. 

Udi a Kossuth szakmunkáskép-
zőben folytatta tanulmányait, ahol 
osztályfőnöke, Ipacs Lászlóné 
felismerte átlag feletti számítás-
technikai érzékét, és versenyekre 
küldte. Kiemelkedően állt helyt 
a megyei és országos tudáspró-
bákon is csakúgy, mint fizikából, 
Mátyus Imréné felkészítésével. 
Sokak Commodore és IBM XT szá-
mítógépét javította, önkéntesen 
segített a számítástechnikai esz-
közök üzembehelyezésében töb-
bek között a tűzoltóságon, amiért 
cserébe tiszteletbeli tűzoltó lett. 
A következő nagy szerelem, a vi-
deózás, nagybátyja kamerájával 
érkezett meg az életébe. Így került 
kapcsolatba a helyi televízióval és 

sajtóval, dolgozott többek között 
a Félegyházi Hírlapnál és a Sirius 
Rádiónál. Kipróbálta magát a ver-
senyszférában volt karbantartó, 
de bármit dolgozott is főállásban, 
segítségére bárki számíthatott ki-
hívást jelentő műszaki problémá-
jának megoldásában.

Azt, hogy Udi talált rá a madár-
mentésre, vagy az „kereste meg” 
őt, nem lehet tudni. Mindeneset-
re mostanra számos bajbajutott, 
beteg, sérült példány köszönheti 
életét a találkozásnak.

– Ez a szerelem is kiskoromban 
kezdődött. Az Attila utcai gólyafé-
szeknél mindig meg kellett állni, 
hogy lássam a kis gólyákat. Meg-
határozó emlékem, amikor óvodás 
koromban a parkerdőben találtunk 
egy leesett fészket és abban egy 
élő „sasfiókát” (valamilyen raga-
dozó fióka lehetett), amit az óvó-
néni értesítésére elszállítottak a 
nemzeti park munkatársai. Később 
is nagy rajongója voltam a termé-
szetnek: sokat túráztam, kirándul-
tam, gyönyörködtem a tájban és 
az állatokban. A billegető cankó 
sebesült madár trükkjének mindig 
bedőltem, sikerült elcsalnia a fész-
kétől, pedig szerettem volna le-
fényképezni. Madárhanggyűjtéssel 
is próbálkoztam kartonból készült, 
parabolára szerelt kondenzátor-
mikrofonnal és egy hordozható 
BRG MK-29 JUNO kazettás mag-
nóval, de komolyabban az utóbbi 
egy-két évben kezdtem el foglal-
kozni madárvédelemmel. Azzal ke-
resett meg Meizl Ferenc, a Madár-

barát Klub vezetője, hogy szeretne 
egy webkamerás odút csinálni a 
Platán iskola számára, és ehhez 
segítséget kért tőlem. Természete-
sen csatlakoztam a klubhoz és at-
tól kezdve együtt dolgozunk. Általa 
tagja lettem a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület 
Bács-Kiskun Megyei Csoportjának 
is. A kutyamenhelyek önkéntese-
ként – akiknek védenceik fuvaro-
zásában szoktam segíteni – egy-
szer öt vörösróka-kölyköt kellett 
Pestre vinni az Állatmentő Sereg-
hez, akiktől később az első ma-
dármentős fuvarkérést is kaptam 
– idézi fel István.

– Tavaly júniusban egy tartó-
san sérült, röpképtelen Dézi nevű 
dolmányos varjút szállítottam 
Békéssámsonról Szentesre. Kide-
rült, hogy Szentesen hamarosan 
madármentő állomás nyílik egy 
régi óvodaépületben, a hortobágyi 
Madárkórház Alapítvány egyik 
önkéntese, Nagy Tímea vezeté-
sével. Bekapcsolódtam a munká-
ba, kiépítettem a mikrohullámú 
internetet, saját szerszámokkal 
és a Pomázról érkezett önkén-
tes gyerekekkel közösen röptéket 
építettünk. Augusztusban vizs-
gáztam alapfokú madármentés-
ből a Hortobágyon, de ezzel még 
nem ér véget a tanulás, továbbra 
is sokat kell gyakorolnom ahhoz, 
hogy akár a helyszínen sürgősségi 
intenzív ellátást tudjak nyújtani. 
Madármentő önkéntesként első-
sorban a sérült, beteg madarak, 
vagy rászoruló fiókák felkutatá-

sában, befogásában, elsősegély-
nyújtásban és mentési szállítás-
ban, a madármentő állomáson 
ápolásban, etetésben, röpteépí-
tésben, karbantartásban veszek 
részt. Madárbarátként és az MME 
7-es csoportjának tagjaként ma-
dárvédelemmel, elsősorban a 
gyermekek szemléletformálásá-
ban, madárbarát rendezvények 
lebonyolításában, madárodúk 
készítésében, kihelyezésében, 
odú-adatbázisban történő regiszt-
rálásban, gólyagyűrűzésen, téli 
madáretetésben, szinkronszám-
lálásokban, madarakra veszé-
lyes villanyoszlopok és áramütött 
madarak bejelentésében veszek 
részt. Hamarosan a külterületen 
webkamerás madárodútelepet 
szeretnék üzemeltetni, az ehhez 
szükséges informatikai hálózatot 
már kiépítettem.

Nagy öröm számomra, amikor 
a kihelyezett odúkat elfoglalják a 
madarak és az ellenőrzések során 
madárfiókákkal találkozom. Jó ér-
zés télen a madáretetőket és itató-
kat látogató madarakkal foglalkoz-
ni, vagy megelőzni egy áramütést. 
Volt például, hogy Bokroson egy 
fiatal fehér gólyapár a középfe-
szültségű trafós oszlopon kezdett 
el fészket építeni, kukoricaszárat, 
ágakat szórt a biztosítékokra és a 
trafóhoz, amivel sajnos zárlatot is 
okoztak. Volt olyan ág, ami füstölve 
ért földet. A bejelentés a szentesi 
madármentő állomásra érkezett. 
Kimentem és hihetetlen látvány 
fogadott. Felhívtuk az áramszol-
gáltatót, amelynek munkatársi át-
meneti megoldásként leszedték az 
ágakat. Megegyeztem velük, hogy 
ha sikerül gólyafészek-magasítót 
szereznem, akkor ők soron kívül 
felszerelik azt bármely közeli kis-
feszültségű oszlopra. Izsákon ta-
láltam gólyakosarat, Molnár Lász-
ló természetvédelmi őrrel közösen 
fészekalapot építettünk, amihez a 
leszedett ágakat is felhasználtuk, 
az áramszolgáltató szakemberei 
pedig felszerelték az általunk kivá-
lasztott helyre.

Udi életírta történeteinek se 
szeri se száma. Van, hogy öt-nyolc 
kilométert fut terepen egy töröttlá-
bú nagy kócsag, vagy szárnysérült 
fehér gólya után, sokszor kalandos 
akadályokat leküzdve, mire sikerül 
befogni. Máskor apró, árva ma-
dárfiókát nevel nagy odafigyeléssel 
és türelemmel, hogy egy napon 
visszaengedje a természetbe. Azt 
mondja, ez a pillanat minden fára-
dozásért kárpótolja.
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Kigyúrták a mézeskalács tésztát
Kis odafigyeléssel a kellemest a hasznossal összekötve, az 
ünnepek alatt is megőrizhetjük alakunkat. Ezt vallja Nemcsok 
Dorina (25), aki amellett, hogy vitaminboltot üzemeltet és akro-
batikus rock and roll-t oktat, az egészséges karácsonyi ételek 
elkészítésére is odafigyel. Párjával, Harmai Tiborral (24) ilyenkor 
azért a süteményeket sem vetik meg és a nagymama főztjét sem 
hagyják ki a menüből.

Amint azt már sokan tapasztalták, 
nehéz összeegyeztetni az egészsé-
ges életmódot az ünnepi fogások-
kal. Ha nem figyelünk oda, akkor 
a nem kívánt kilók is könnyedén 
felszaladhatnak, amelyek leküzdé-
se a későbbiek során bosszúságot 
okozhat. Megfelelő körültekintés-
sel természetesen egyensúlyban 
tartható az ünnepi menü és az 
egészséges életvitel – tette hozzá 
Dorina.

– Hogyan készültök az 
ünnepekre?

– Egész évben igyekszünk odafi-
gyelni az egészséges, tudatos táp-
lálkozásra, mivel a testépítésben 
hobbi szinten is fontos a kinézet, 
az izomzat tónusossága és a vi-
szonylag kevés zsírréteg. Noha, 
ez nem jelenti azt, hogy soha nem 
eszünk csokit, vagy süteményeket, 
de amikor lehetőségünk van rá, 
akkor én sütök egészséges alap-
anyagokból. Ugyanolyan finom sü-
tit készítek, mint a kevésbé egész-
séges társaik és sokszor nem is 

tart a megvalósításuk 10 percnél 
tovább. A karácsony természete-
sen a kiadós ebédekről, vacsorák-
ról, valamint az utánuk következő 
desszertekről szól. A szülők és a 
nagyszülők imádnak sürögni-fo-
rogni a konyhában és természete-
sen ilyenkor mi is eszünk a klasz-
szikus ételekből, hiszen szeretettel 
tálalják elénk.

– Milyen ételek kerülnek az 
asztalra?

– Hetekkel karácsony előtt el-
készítem az ünnepi süteménye-
ket, a mézeskalácsot és a bejglit. 
Reform lisztet használok, ami dié-
tába, életmódváltásba is beilleszt-
hető, sokszor még finomabb is, 
mint a hagyományos társai. Előnye, 
hogy mire odaülünk a karácsonyi 
asztalhoz, már nem vagyunk kié-
hezve a karácsonyi süteményekre, 
hiszen már hetek óta ezt esszük, 
így kordában tartjuk étvágyunkat.

– Hogyan tartjátok magato-
kat formában az ünnepek alatt?

– A sport mindkettőnk életé-
ben nagyon fontos, mentálisan 
és fizikailag is. Kikapcsol, és nem 
csak fizikai, hanem szellemi síkon 
is fittebbek és egészségesebbek 
vagyunk tőle. A látványos fejlő-
dés – amit ezzel a sportággal el 
lehet érni – hihetetlen önbizal-
mat és magabiztosságot ad. Ez 
mindkettőnknek rendkívül fontos, 
igyekszünk fenntartani, az ünne-
pek alatt két napnál többet nem 
hagyunk ki az edzésekből. A kará-
csony ettől függetlenül a családról 
és az irántuk érzett szeretetről, 
háláról szól. Szerencsére nálunk 
még megvan ennek a hagyomá-
nya, így mi csak élvezzük a szere-
tetteljes légkört, ami körbe vesz. 
Inkább eggyel kiengedjük az övet 
a nadrágon.

Mézeskalácsból épült édes város
Idén ötödik alkalommal kér-
te a mézeskalácsok ügyes kezű 
készítőit a Kiskun Múzeum és 
baráti köre, hogy karácsony 
előtt építsék meg az édes me-
sevárost. Erre a felhívásra most 
minden eddiginél több, 56 házi-
asszony és közösség készített 
szebbnél szebb mézeskalács 
alkotást, amelyeket mindenki 
megtekinthet a Petőfi Sándor 
Emlékházban. A kiállításon tom-
bolajegyeket is lehet vásárolni. 
A bevételt a Százszorszép Óvo-
dának fejlesztő és szabadidős 
játékok vásárlására, a KAPOCS 
Szociális és Gyermekvédelmi 
Intézménynek művészetterápi-
ás eszközök beszerzésére, vala-
mint a Kiskun Múzeum gyermek-
programjainak megvalósítására 
ajánlják fel. Az édes alkotásokat 
december 22-én, a városháza 
előtt, a negyedik adventi gyertya 
meggyújtása után sorsolják ki. 

Gárdonyi 
vetélkedő
A Pálmonostorai Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában negyedik 
alkalommal rendezték meg a Mi 
Gárdonyink vetélkedőt. A ver-
senyen részt vevő 7 csapatot, 
Le zsák Sándor, a Magyar Or-
szággyűlés alelnöke és Zsám-
boki Anna, a Kecskeméti Tan-
kerületi Központ igazgatónője 
köszöntötte. Mészáros Mártá-
val, a Kiskun Múzeum igazga-
tójával a zsűrizés feladatait is 
elvállalták. A versenyre az író 
életrajzából és az Egri csillagok 
című regényből kellett készülni.

A feladatokat összeállította 
és a vetélkedőt levezette: Győri-
né Farkas Anna és Cseszkóné 
Csernák Anita. Munkájukat 
segítette és támogatta az iskola 
tantestülete.

Az idén a vándorkupát a bu-
gaci Rigó József ÁMK Általá-
nos Iskolája nyerte.

II. helyezett lett a Kiskunfél-
egyházi József Attila Általános 
Iskola Platán Utcai Tagintézmé-
nye, a III. helyezéssel járó díj a 
Pálmonostorai Gárdonyi Géza 
Általános Iskola csapatát illette.
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A városháza dísztermében kö-
szöntötték Kapus Bélát 90. 
születésnapján. A legendás 
kórusvezető, a félegyházi kó-
ruskultúra megteremtőjének, 
a város díszpolgárának ün-
neplésére volt tanítványai, a 
kórustagok, és természetesen 
szeretett családtagjai töltöt-
ték meg a termet. Az általa 
alapított Zenebarátok Kórusa 
hangulatos dalcsokorral emel-
te az ünnepi hangulatot, de 
hozzászólással, virágcsokorral 
köszöntötték egykori diákjai, 
kórustagjai és iskolájának, a 
Móra Gimnáziumnak a képvise-
lői is. Hosszú, eredményes, a 
város hírnevét is öregbítő mun-
kásságát Csányi József polgár-
mester méltatta köszöntésén, 
felidézve élete legfontosabb 
állomásait.

 
Kapus Béla 1928. november 28-
án született Kiskunfélegyházán. 
A szerény körülmények közt élő 
szülők mind a hat gyermeküket 
taníttatták: először kántortanítói 
oklevelet, majd az énektanári, ké-
sőbb pedagógiai bölcsész diplomát 
szerzett. 1951-től az egykor híres 
Tanítóképző tanára és a fiúkol-
légium nevelőtanára lett. Innen 
ment nyugdíjba 1989-ben. Köz-
ben 1958-tól 2004-ig a Móra Fe-
renc Gimnázium énektanáraként 
tevékenykedett, miközben a Móra 
Ferenc Gimnázium Örökös Tanára 
kitüntető címet is megkapta.

Kapus tanár úr az országosan 
ismert és elismert kiskunfélegy-
házi kóruskultúra megteremtője. 
1948-tól négy évtizeden át ve-
zette a Városi Petőfi Daloskört, 
megszervezte a városi pedagógus 

énekkart, irányította a Félegyházi 
Helyőrségi Kórust. 25 évig vezette 
a Közgazdasági Szakközépiskola 
kórusát, ottani munkáját kétszeres 
nívódíjjal ismerték el. A Magyar 
Rádió zenei felvételein is számos 
alkalommal szerepelt a vegyes-
karral és a Móra Gimnázium női 
karával. 1995-ben megalapította 
a Zenebarátok Kórusát, amelyet 
2003-ig vezetett. Szívéhez legkö-
zelebb az Ifjúsági Vegyeskar állt, 
amit több mint fél évszázadig ve-
zetett sikerről sikerre, miközben 
1977-ben az Országos Kórustalál-
kozó nagydíját is elnyerték. 

Nevéhez kötődik többek között a 
Tavaszi hangverseny, vagy a Móra 
Gimnáziumban meghonosított Mu-

zsika ünnepe hagyománya. Előbbi-
re a magyar zeneművészet leghí-
resebb egyéniségeit hozta el, akik 
fellépésükkel örök élményt adtak a 
félegyháziaknak. Simándy József, 
az egyik legnagyobb magyar ope-
raénekes mondotta egyik itteni fel-
lépésén – „Kapus Béla csodát mű-
velt ebben az alföldi kisvárosban”. 

Ezt a csodát igyekeztek elismer-
ni a mindenkori városvezetők is. 
A számos elismerés és kitüntetés 
koronája az 1999-ben megkapott 
Magyar Köztársasági Ezüst Ér-
demkereszt, valamint A Kiskunfé-
legyháza Város Díszpolgára cím, 
amelyet 2004-ben vehetett át. 
Szolgálatával sok ezer félegyházi 
diák és felnőtt szívébe oltotta Ko-

dály Zoltán szellemében a közös 
éneklés, a zene szeretetét. Vezérlő 
eszméje, ars poeticája szerint az 
ének, a zene által hozzásegíteni 
tanítványait a teljes, a boldogabb 
élethez. Ennek jegyében már több, 
mint 60 esztendeje szervezi az 
operalátogatásokat diákoknak és 
felnőtteknek a Fővárosi Operaház-
ba, illetve az Erkel Színházba.

Hihetetlen energiával, lelkese-
déssel, meg nem alkuvással vé-
gezte munkáját egész életében. 
Ehhez az erőt egy erős kötelékek-
kel bíró családból, és istenhitéből 
nyerte. Szerető felesége, gyerme-
kei és rajongásig szeretett unokái 
máig legfőbb erőforrásai. Minde-
zeknek köszönhetően Kapus Béla 
ének-zene tanár, kórusvezető kar-
nagy egy boldog ember. Áldja meg 
a Jóisten! – zárta köszöntőjét a 
polgármester.

Az ünnepelt meghatottan fogad-
ta a köszöntő szavakat és az aján-
dékokat. Felidézte munkásságának 
számára legkedvesebb pillanatait, 
köszönetet mondott családjának, 
a városnak, hogy szeretettel emlé-
keztek meg róla. Büszkén mesélte 
el azt a történetet, hogy amikor a 
városban unokájával sétált, a gyer-
mek megkérdezte tőle – nagyapa, 
te miért viselsz kalapot, ha min-
dig leveszed? Tudod, kicsim azért, 
mert minden kedves ismerősöm-
mel üdvözöljük egymást – hang-
zott a magyarázat. 

90 éves a félegyházi 
kóruskultúra megteremtője

Ezüst diploma a Kicsinyek Kórusának
Szép sikert ért el Budapesten 
a Kiskunfélegyházi Batthyány 
Lajos Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Kicsi-
nyek Kórusa. Ezüst diplomát 
kapott a Nagyné Mészáros 
Erika tanárnő vezette ének-
kar, a KÓTA által VIII. alkalom-
mal szervezett Kodály Zoltán 
Magyar Kórusversenyen. Az 
énekkar műsorában zongorán 
közreműködött Pocskai Ro-
land, a Batthyány Művészeti 
Iskola zongoratanára.

A Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsége 
november 15-18. között rendezte 
meg a magyar kórusok országos 

minősítő rendszerének legmaga-
sabb szintű versenyét, amelyen 
11 kategóriában 27 énekkar, ösz-
szesen 1255 kórusénekes lépett 
kórusdobogóra a Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnázium díszter-

mében. E rangos megméretteté-
sen azok a hazai és határon túli 
magyar énekkarok vehettek részt, 
amelyek 2015. december 1. és 
2018. augusztus 31. között az 
„Éneklő Magyarország ” kategó-

ria kórusminősítésen Gálakórus, 
Fesztiválkórus vagy Hangverseny-
kórus minősítést szereztek, illetve 
az Éneklő Ifjúság minősítőn lega-
lább Arany diplomával minősítést 
nyertek. A Kicsinyek Kórusa idén 
áprilisban kapta meg a legma-
gasabb elismerést, az Év kórusa 
címet, ami lehetőséget adott a 
versenyen való szereplésre.

A kiváló szakemberekből álló 
öttagú nemzetközi zsűri kiemelte 
a Kicsinyek Kórusa kiváló hang-
zásminőségét, a lelkes énekesek 
gyönyörű szövegmondását, tiszta 
intonálását. Köszönetet mondott a 
közreműködő kórusoknak és kar-
vezetőiknek a verseny rendkívül 
magas színvonaláért.

Fotó: Nagy István
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Út a hajléktalanszállóra és vissza

Karácsony közeledtével mintha befogadóbbak lennénk a nem szok-
ványos emberi sorsokra, és engedékenyebbek gondosan felépített 
előítéleteink ledöntésében. Jó alkalom ez arra, hogy felismerjük: az 
élet nem fehér és fekete, hogy a jó és rossz olykor átértékelődhet, 
vagy, hogy a társadalom perifériájára sokféle út vezethet. 

Imre Félegyházán él. Jelenleg a 
hajléktalanszálló lakója, regge-
lente munkába jár, éjszakánként 
pedig egy szebb jövőről álmodik. 

Megtisztelte lapunkat azzal, hogy 
– teljes nevét titokban tartva – el-
mesélte történetét. 

A boldog családi élet rende-

zett anyagiakkal társult, a sze-
relemből kötött házasságot egy 
lánygyermek születése is megko-
ronázta. Imre élete rendes, hét-
köznapi sorsnak indult. A kihí-
vás néhány év után, felesége két 
spontán vetélésével érkezett meg. 
Az asszony nem tudta feldolgozni 
a veszteséget: egyre mélyebb és 
mélyebb depresszióba süllyedt, 
amit gyógyszer- és alkoholfüg-
gősége árnyalt tovább. Nem volt 
többé megállás a lejtőn: leszáza-
lékolták, elhanyagolta családját, 
az evés rabja lett… Imre próbált 
helytállni a munkahelyén és az 
otthoni teendőkben is, de ez egy-
re nehezebben ment. A súlyosbo-
dó anyagi problémákat végsőkig 
fokozta az asszony új függősége: 
internetes vásárlásainak már a 

családi ingóságok és ingatlan is 
az áldozatává vált. Ekkor döntött 
úgy Imre, hogy kilép a rombo-
ló kapcsolatból. S mert nem volt 
hová mennie, a hajléktalanszálló-
ra költözött. 

Jelenleg is zajlik a válás, de az 
asszony lakcímét nem ismerve 
lassan haladnak a hivatalos dol-
gok. Imre egy félegyházi intézmény 
karbantartó gondnokaként a haj-
léktalanszálló fizetős szobáját ve-
szi igénybe. Mint mondja, a körül-
ményekhez képest jól él, nem kell 
nélkülöznie semmiben. Már alig 
várja a karácsonyt, amit minden-
nél jobban szeretett lányáékkal tölt 
majd. Reményteljes szívvel tekint 
az új esztendő elé is, amely talán 
teljesíti legfőbb vágyát: egy saját 
albérletet.  V. B. 

Tel.: 53/352-143, 20/590-3629
www.pallagiteam.hu

Már 1995 óta

SZŐNYEG MOSODA

KARÁCSONYI AKCIÓ!

Mindenféle szőnyeg tisztítása
háztól-házig szállítással.

Padlószőnyegek bútorkárpit 
tisztítása a helyszínen.

A Batthyány 
utcai zöldséges 

munkatársai 
ezúton is köszönik 

vásárlóik egész 
éves hűségét, 

és egyben kelle-
mes ünnepeket 

és boldog új évet 
kívánnak meg-
lévő és leendő 

vevőiknek.

Üdvösségünk, égi ország
Interaktív bábos, betlehemes já-
tékot rendeznek Üdvösségünk, 
égi ország címmel december 
23-án, vasárnap 11 órakor az 
Aranyalma Népmesepontban 
(Szakmaközi Művelődési Ház) 
Kiskunfélegyházán, a Szent Já-
nos tér 3. szám alatt. A Magyar 
Versmondók Egyesülete és a 

Zanotta-Art Művészeti Egye-
sület előadása ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött. Jelentkezni 
december 20-án, csütörtökön 
14 óráig lehet a kiskunfelegy-
haza@nepmesepont.hu e-ma-
il címen. További információ 
kérhető a 06/70 360 6100-as 
telefonszámon. 

Hirdetés
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Téli szép világ
A természetben mindennek van célja, értelme, 
beillesztettsége. Itt semmi nem létezik önma-
gának, önmagában. Időben és térben is minden 
része a rendnek. A tél már a tavaszért van. A 
tél a megcsendesedés, a megpihenés, a kitartó 
rákészülés, a túlélés ideje a természetben még 
akkor is, ha időnként ez különös pompával pá-
rosul. Általában hajlamosak vagyunk a telet ko-
pár jelzővel illetni, pedig gyakran ilyenkor látható 

a növények egyedi struktúrája, szerkezete, formája, textúrája, 
amit a nyári szín- és virágözön máskor jobbára elfed, vagy túlli-
citál. A téli növények a maguk nyers, kendőzetlen valóságukban 
olyan elesetten őszinték, hogy már-már észrevétlen maradva 
megyünk el mellettük. Pedig mindegyik egy kis csodás darabja 
a természetnek.

A csörgőfák nyári virágdísze bár 
igazán pompás, de, amikor olyan 
sok szép nyári virág díszlik körü-
löttünk, őket észre sem vesszük. 
Ősszel narancssárga, kissé meg-
ritkult lombjuk igazán megkapó. 
Ilyenkor vesszük észre, hogy gir-
be-gurba törzsük, kócos koronájuk 
milyen művészlelket rejt. Lassú 
növekedésűek, de ahogy korosod-
nak, úgy válnak mind szebbé és 
szebbé.

A téli színek nem harsányak, 
mégis nagyon megkapóak. A par-
kerdő szélén több narancseper fa 
is található, amely télre ledobja 
hatalmas sárga terméseit, ezek 
gyönyörű mintás szőnyegként 
szinte hívogatják az arra sétálót. 
De nagyon szép tud lenni egy kis 
almafa is a rajta maradt, szinte 
mindennel dacoló kis aranyal-
mákkal. Már csak az ezüst tányér 
hiányzik. A téli színek gyakran 
amolyan nem igazi színek, mint 
például a tollborzfű vagy a lam-
pionvirág egészen különleges ter-
mése. Olyan kifakultak, leginkább 

pasztell és földszíntónusokat fog-
lalnak magukban. Igazi szépségük 
más, élénkebb árnyalatú növények-
kel mutat jól.

Mint például a kertekben kétnyá-
ri virágként ültetett díszkáposzta, 
vagy a számos évelő tűzeső egyike. 
Ez utóbbi késő ősszel kezd el virá-
gozni, és csak virágzik és virágzik. 
A kemény mínuszok után megráz-
za magát, és mint ha mi sem tör-
tént volna – virul tovább.

Aztán persze vannak virágok, 
amelyeket a kemény téli hideg le-
tarol, de ezek is sokszor utolsó le-
heletükig kitartva, még így decem-
berben is pompáznak. Bizonyos 
krizantémfélék csak novemberben 
kezdenek el virágozni, de gyakran 
még a hó alól is kikandikálnak. A 
mályva melegkedvelő növény, szin-
te hihetetlen, hogy így december-
ben még nyílik az egyik társasház 
udvarán. Mellette a canna levelei 
már az első keményebb hideg ha-
tására csörgőssé száradtak. A vál-
tozatos városi mikroklíma sok ér-
dekeset tartogat még számunkra.

Az első, gyakran váratlan hirte-
lenséggel jött hó nyomán csodál-
kozunk rá egy-egy szépségre, mint 
például a volt zeneiskola előtti 
park különösen szabályos koro-
nájú hársfájára. Ezeket a finoman 
összeszerkesztett ágakat nyáron 
eltakarja a lomb, de ilyenkor té-
len jól látszik, hogy milyen kecses 
fa. Aztán persze nagy ritkán igazi 
csemegébe is belefuthatunk. A 
Csongrádi út mellett található kis 
tölgyerdőcske alig észrevehető a 
város szélén. A táj egykori termé-

szetes növénytakaróját, az elegyes 
tölgy ligeterdőket idézi fel. Egy hir-
telen jött havazás, még szinte zöld 
leveleket találhat a fán, amelyek 
ilyenkor – ha rövid időre is, de – 
fehér pihekabátba öltöznek. 

Milyen nagyon jó rádöbbennünk 
ilyenkor adventben arra, hogy a 
nagy és egyetlen karácsonyi cso-
dát mennyi hétköznapi csoda ké-
szítheti a szívünkben, ha nyitottan 
vár rá.

  Nagy Ágnes
 városi főkertész

Egy a sok téli csoda közül: 
A lampionvirág termése

Az egyik félegyházi utca csörgőfáján ilyen
 gyönyörű élénk színekben köszönt el tőlünk az ősz Tölgylevél, fehér pihekabátban 
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A minket körülvevő és szolgáló tárgyakról úgy gondolkodunk, 
hogy azok ott és addig maradnak, ahová tesszük őket. Pedig ez 
koránt sincs így! A harangokról összegyűjtött sok történetet ren-
dezgetve, meglepő esetek sorozatára derült fény.

A tények röviden: 
Az újratelepített Félegyháza tör-

ténetében eddig 58 harangnak és 
a harangjátéknak volt/van önálló 
élete. Az első 210 évben ami ide-
került, itt is maradt. Csak az a ha-
rang hagyta el a várost, amit tönk-
remenetel miatt újra kellett önteni, 
vagy amit „besoroztak” az első vi-
lágháborúba. De azok is (meg-
újulva) mindig visszatértek!

Viszont az ezt követő 65 év-
ben, napjainkig – írd és mondd, 
– kilenc ép állapotú harang 
hagyta el a várost. A tizediket 
mostanra sikerült visszakönyö-
rögni egy Kölcsönadási Szerző-
dés lejárta után. A tizenegyedi-
ket – két alpolgármesterünk és 
a kerületi esperes segítségével 
– az utolsó pillanatban lehetett 
kimenteni egy magánúton meg-
hirdetett eladási tranzakcióból. 

A tények részletesebben:
1. Az Ótemplomból eltá-

vozott a 680 kg súlyú Magya-
rok Nagyasszonya harang. Az 
1916. évi rekvirálás utáni visz-
szapótlás során kapta a város 
1925-ben. Pontosan ismert 
minden mérete, adata, fotók, 
csak épp az nem, hol van. Némi 
öröm, hogy távozása után, de 
50 évvel később magánado-
mányból pótolták egy 848 kg-
os újjal.

2. Az Ótemplom Gombos 
Miklós-féle (volt) lélekharang-
ja Pálmonostorán van, egy kis 
kápolna tornyában. Jól van, 
gondos kezek vigyázzák. Helyére a 
302 éves – bajor ajándék – Szent 
József harang lépett. 

3. Az Újtemplomból is eltávozott 
a 400 kg-os Szent László harang, 
de olyan csendben, hogy a mai na-
pig nem derült ki, mikor és hová. 
Pótlása (még) nem történt meg.

4. A Kálvária volt kis harangjá-
nak nem ismert az új címe. Annyi 
biztos, hogy ebben az évezredben 
tűnt el.

5. A Csanyi úti volt külső isko-
la kis harangja szintén ismeretlen 
helyre került el a városból.

6. A Kismindszenti úti volt kül-
ső iskola kis harangja a Bugaci 
Csárdához költözött. Megvan, le-
penészedve várja sorsa jobbra for-

dulását, ha majd egyszer a csárda 
újraéled... 

7. A selymesi harmadik dűlőben 
szolgált kis harang szintén elhagy-
ta helyét, és ismeretlen helyre 
távozott.

8. A Hoffer-majori volt iskola 
kis harangja hollétéről sincs infor-
máció. Az intézmény új épületbe 

költözésekor – a borsihalmi vasúti 
megálló mellé – már nem került át 
új helyére. 

9. A kecskeméti úti volt külső 
iskola (Aranyhegy) kis harangja 
Városföldön van, a katolikus temp-
lom tornyában. A második világ-
háborúban szerzett „lőtt sebe” el-
lenére jól van.

10. A majsai úti volt külső iskola 
Szent László harangjának törté-
nete elég kalandos. „Önfeláldo-
zó” harang, az ősi kis harangunk 
helyett vonult hadba az 1916. évi 
rekviráláskor. A rajta látható vá-
roscímer és szövegrészlet (Ilyen 
harang összesen négy darab van!) 
büszkén tudatja, hogy „csináltat-
ta Kiskunfélegyháza város 1925-

ben”. Ötévi kisszállási szolgálat 
után a napokban hazatért. Egye-
lőre a Kiskun Múzeumban állítják 
ki. Később, önkormányzati döntés 
után derül majd ki, hogy helyet 
kap-e a város díszpolgárainak ne-
vét tartalmazó márványtáblán.

11. A selymesi Csordajárási 
Közbirtokosság önttette kis ha-
rang átkerül a Selymesi Gazdakör 
épülete elé. Ez a döntés a két al-
polgármesterrel közösen történt 
helyszíni szemle során született, 
látva e kis harang elhagyatott 

helyzetét, és ismerve a majdnem 
sikeres eladási magánakciót. A fel-
újításhoz az önkormányzat jövő évi 
költségvetéséből pénzt különít el.

Ez a tizenegy harang az 58 is-
mertnek a 19 százaléka, azaz 
minden ötödik harangunk „moz-
gásban” volt/van… De ha a város 
belterületén ma meglévő 15 mű-
ködő, a múzeumi 4 és a külterü-
leten összesen fellelhető 9 haran-
got nézzük, ez az arány már 40 
százalék, azaz majdnem minden 
második harangunk érintett! Az 
Ótemplom esetében említett két 
pótlás nélkül még rosszabb lenne 
a statisztika. Elgondolkodtató... 

Ilyen ütemű mozgás mellett már 

unokáinknak aligha lesz mit meg-
mutatni, és nem szólít meg „han-
gos lelkiismeretünk” sem, ahogyan 
dr. Bábel Balázs nevezi a haran-
gokat. Érdemes lenne mindezek 
okait és miértjeit is megismerni.

Az eddigiekhez képest már szin-
te üdítő a település határán belüli 
„vándorlás”.

1. A selymesi Mária-dűlői kis ha-
rang beköltözött az Újtemplomba, 
ahol miseharangként szolgál.

2. A csongrádi úti volt külső is-
kola harangja a Kiskun Múzeum-
ban lelt új otthonra, ahol kiváló 
állapotban van.

3. A kőrösi úti volt külső isko-
la kis harangja szintén a Kiskun 
Múzeumban van. Saját haranglá-
bán áll az udvaron, a szélmalom 

mellett. 
4. Az iskolanővérek móravá-

rosi harangja több éves kalo-
csai kitérő után a Bankfaluban 
szolgál tovább.

5. A Szent István verses 
zsolozsmájából vett idézettel 
feliratozott kis harang a tűz-
oltóságnak köszönheti széles-
körű ismertségét, amióta a 
laktanyájuk elé került emlék-
harang-ként. Előtte a haleszi 
harmadik dűlőben, később a 
(bugaci) Hittanyán szolgálta a 
népet.

Egyébként városunk féltve 
őrzött ősi, 1743-as kis harang-
ja idekerülésének története 
még változatosabb: a legenda 
szerint hol ajándékba kaptuk 
Jászfényszaruból, hol meg őse-
ink vásárolták saját pénzen. De 
a legendák már csak ilyenek... 
Pedig a tények ismertek.

Végezetül néhány szó az 
öreg-galambosi Trungel-Nagy 
Antal és neje öntette harang-
ról. Ennek a története nehezen 
kutatható. Eléggé ritka darab, 
mert a bajai öntőmesterének 
alig több mint 70 harangja is-

mert az országban. A helyszíni 
szemle során tapasztalt elhanya-
golt állapota miatt az a döntés 
született, hogy a felújítás után 
továbbra is maradjon a helyén. 
Ehhez az önkormányzat a jövő évi 
költségvetéséből pénzt különít el.

Örvendetes és megnyugtató a 
Kiskun Múzeum befogadókészsé-
ge a meglévő, de a funkciójukat 
elvesztő harangjaink iránt. Mivel 
ezek őseink hagyatékai, büszkén 
teszik közszemlére. Köszönet érte! 

Csak bizakodni lehet, hogy a 
még meglévő, „a helyiek bőkezűsé-
géből” megvalósult „hangszerek” a 
városukat szerető félegyháziak kö-
zös tulajdonában maradnak. 

 Szabó-Szűcs József

Költöző harangjainkról

Idegenben, némán
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Ismét sikeres évet zár a fürdő 
A vártnál jobb eredménnyel 
zárja a 2018-as évet a Félegy-
házi Termál Parkfürdő – tudtuk 
meg Kelemen József fürdőve-
zetőtől, aki azt is elmondta, 
hogy bár a nyár eleji kedve-
zőtlen időjárás országosan 
60 százalék körüli forgalom-
kiesést okozott a strandokon, 
Félegyháza közkedvelt fürdőjé-
ben alig volt érzékelhető a jú-
nius és júliusi havi csapadékos 
időjárás hatása. 

– A forgalom a tavalyi, igen ked-
vező időjárású évihez hasonlóan 
alakult. Ez is bizonyítja, hogy a 
félegyháziak értékelik a fürdő fej-
lesztésébe, minőségének javítá-
sába fektetett munkánkat. Egyre 
népszerűbb a Félegyházi Termál 
Parkfürdő a környező települések 
lakói körében is, sőt, még Buda-
pestről is érkeznek hozzánk ven-
dégek. Mind mondják, a fürdő szép 
környezete, családias hangulata, 

szolgáltatásaink sokszínűsége, 
és nem utolsó sorban jegyáraink 
tartoznak az előnyök közé, amit a 
vasútállomás közelsége is támogat 
– mondta el a fürdővezető. 

Mint ismert, idén májustól az 
önkormányzati tulajdonú Félegy-
házi Szabadidő és Sport Nonprofit 
Kft. üzemelteti a fürdőt. Kelemen 

József az év beruházásai közül 
kiemelte a strand területének, 
valamint a fürdő utcafrontjának 
virágokkal, évelő és örökzöld nö-
vényekkel történő tavaszi beülteté-
sét, a zuhanyzórendszer hibáinak 
javítását, az öltözők lengőajtajainak 
hőstop-függönyre történő cseréjét, 
a szauna padozatának felújítását, 

és az új szaunakályhát. Mindezt 
elismeréssel és örömmel fogadták 
a vendégek, akik nagyra értékelik a 
folyamatosan tiszta környezetet és 
a kiváló vízminőséget is. 

A fürdő növekvő népszerűségé-
nek köszönhetően az eddigieknél is 
több sport és szabadidős tábornak 
nyújtott helyszínt idén nyáron a 
strand parkosított területe. A ren-
dezvények sorába tartozik a pályá-
zaton elnyert és az ősz folyamán 
megrendezett rekreációs hétvége 
programja is, amelyet a Dél-alföldi 
Termál Klaszter egyesületi tagsá-
gával nyert el az intézmény. A kö-
vetkező rekreációs nap időpontja 
2019. áprilisában várható.

A fürdővezető beszámolt arról 
is, hogy sikerült megoldást találni 
a lakossági fürdőzők hétköznap 
délutánonkénti úszásigényére. A 
bérlő sportegyesületekkel történt 
megegyezésnek köszönhetően nőtt 
az úszómedencében felhasznál-
ható vízfelület, így decembertől 
kedvezményesen megvásárolható 
délutáni úszójegyet vezettek be, 
amely hétköznapokon 17.30 és 
19.30 között használható fel. 

Sportosnak mondható a Patyi 
család, amelyben a szülők kö-
zül Patyi Zoltán (47) több mint 
20 éve vezet mérkőzéseket. 
Párja, Kárpáti Beáta (45) az 
idei esztendőben fekvenyomó 
világbajnok lett 67,5 kilog-
rammban, masters 2. kate-
góriában. A három gyermekük 
közül nagyobbik lányuk, Bet-
tina (23) apja nyomdokait kö-
vetve játékvezetőnek állt, fiuk 
Zoltán (25) és lányuk Fanni 
(18) saját életüket élik. A ka-
rácsonyt közösen töltik, ezút-
tal a nagyobb gyermekek ven-
dégelik meg a szülőket.

Patyi Zoltán (47) 1996-ban kezd-
te el játékvezetői pályafutását, 
20 év bíráskodást követően 
mérkőzésellenőrnek állt. Emel-
lett Félegyházán 2010-től téli 
teremtornákat szervez. A kisebb 
sikerek után a tornák egyre nép-
szerűbbekké váltak, a csapatok 
létszámának növekedését köve-
tően a támogatók is folyamato-
san gyarapodtak. Manapság már 
4 téli tornával várják az amatőr 
csapatokat, a decemberi ver-
senyszezont a Mikulás Kupával 

kezdik, illetve a Karácsony Kupát 
is az ünnepek előtti napokban 
rendezik meg.

– Mondhatni a teremtornák a 
karácsony köré épülnek, ilyenkor 
is fújjuk a sípot. Családias hangu-
latú versenyek ezek, barátokból, 
haverokból álló amatőr együtte-
sek csapnak össze, jó hangulat-
ban. A játékvezetésbe természe-
tesen a lányom is besegít, ha tud. 
A női futsalmérkőzéseken rend-
szeresen bíráskodik, a játékve-
zetést 18 éves kora óta űzi. Elég 

jól halad, országos kerettag lett, 
NB-s női mérkőzéseket vezethet.

Zoltán párja, Kárpáti Beáta 
2014-ben kezdte el az erősítő 
edzéseket, azt követően pedig ki-
sebb versenyeken indult el. 

– Életmódot szerettem volna 
váltani, mivel túlsúllyal szen-
vedtem a gyermekek születését 
követően. 2014 decemberében 
mentem először edzőterembe, 
ahol találkoztam Tyukász Atti-
lával, aki segített a kilók leküz-
désében és azóta ő és Mogyoró 

Tibor készít fel a versenyekre. Jó 
hangulatú csapatba kerültem, a 
többiek unszolására vettem részt 
először fekvenyomó tornán Pusz-
taszabolcson, ezt követően pedig 
megmaradtam a sportágnál. Idő-
vel az eredmények is egyre jobbá 
váltak, amit betetőzött a világ-
bajnoki cím. Most arra jutottam, 
hogy nemcsak fekvenyomásban, 
hanem erőemelésben is meg-
mérettetem magam a jövő évi 
tiszakécskei EB-n. Az erőemelés 
összetett sport, – van benne fek-
venyomás, guggolás, felhúzás – 3 
számból áll. A célok gyarapodnak, 
de a karácsonyi időszakban lesz 
egy kis pihenés, a felkészülést jö-
vőre kezdem.

– Hogyan töltitek az 
ünnepeket? 

– A karácsonyt közösen ünne-
peli a család, idén a gyermekek 
készítik el a menüt. Ideáig min-
dig a szülőknél (nálunk) folyt a 
karácsony. Hagyományos ételek, 
töltött káposzta, halászlé, sültek 
kerültek az asztalra. A sport ezek-
ben a napokban kicsit háttérbe 
kerül, az év többi napján odafigye-
lünk az egészséges táplálkozásra.

 G. Z.

A játékvezetést is bírják erővel
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Transzplantáció után – Az új élet öröme
Talán emlékeznek olvasóink Réczicza Ta-
másra, akivel nyáron a sorsfordító veseátül-
tetésére várva az elérhető magasabb életmi-
nőségről, jövőbeli álmokról beszélgettünk, s 
arról, hogy a szervdonációval egy tragikus 
halál más emberek újjászületését és életét 
jelentheti. Tamás azóta esélyt kapott egy új 
életre, s most három hónappal a transzplan-
táció után terveiről beszélgettünk.
Előző cikkünket a szervdonorok tiszteletére ké-
szült emlékmű kapcsán írtuk, amelynek ünnepi 
átadójakor Tamás már az új vesével lábadozott, s 
ez az év a sikertelen riadók után mégis ajándékot 
tartogatott számára.

– Egy éve karácsonykor éppen az éjféli misére 
készültem, amikor az első riadóm volt. Akkor azt 
hittem, ez lesz a karácsonyi ajándékom, de végül 
a műtét nem jött össze, sőt később, még egy eh-
hez hasonló eset is következett. De nem csügged-
tem el, mert tudtam, hogy azokat a veséket nem 
nekem szánták. Úgy gondolom, hogy a sikeres 
műtéthez szükség van az orvos szaktudására, a 
beteg hitére, és Isten akaratára. Én megteszem az 
én részemet, bízom a sebészben és abban, hogy 
Isten a legjobbat szeretné nekem. Ez most jött el, 
szeptember 18-án. Az új vesém szépen működött 
a műtét után, a kiválasztás deciliterről deciliterre 
indult be. Óriási megkönnyebbülést jelentett, hogy 
ennyi várakozás után, vállalva a műtétet, minden 
jól ment.

De az első három nap hullámzó volt, az öröm 
és az izgalom egyszerre voltak jelen, míg szépen, 
lassan kiegyenesedtek a kérdőjelek. Boldogság 
fogott el, mert hirtelen megnyílt az élet előttem, 
hiszen ha nem kell művesekezelésre járnom, olyat 
is megtehetek, amit eddig nem. A gyermekvál-
lalástól a kötetlenebb munkavégzésig a sok le-
hetőséggel úgy éreztem, hogy enyém a világ. De 
nem megy minden zökkenőmentesen, s nekem is 
voltak nehéz napjaim. A vizelettel sok nyomelem 
kiürült, emiatt izmaim fájdalmas görcsben vol-

tak, amit csak tetézett, hogy gyógyszerallergiám 
lett, így mindenhol viszkető kiütések borították el 
testemet.

Anyut hívtam, mert akkor ott nagy szükségem 
volt rá. Együtt sírtunk, de utána szép lassan ren-
deződtek a dolgaim, s most már három hónapos 
lesz a transzplantációm. Eleinte hetente, majd 
kéthetente, most pedig már csak havonta járok 
ellenőrzésre. A szervezetem és a lelkem is elfo-
gadta a vesét, s azzal, hogy beszélek hozzá és rá-

mosolygok belülről, megerősítem a kapcsolatun-
kat. Az évemet sosem zárom negatív mérleggel, 
de ez az év azért így kerek. Az első időszakban 
vigyázni kellett a fertőzésekkel szemben, maszk-
ban jártam, de most már egyre többet mozdulok 
ki otthonról. Vonattal utazom, sétálok a főutcán, 
beülök egy teára. Azért kaptam a vesét, hogy éljek 
vele, hogy emberek közé menjek, dolgozzak, mo-
ziba járjak, nyaraljak, szerelmes legyek és boldo-
gan éljek. K. G.

Már kapható a város naptára Decembertől a Tourinform Irodá-
ban (Tel.: 76/562-039, e-mail: tou-
rinform@kiskunfelegyhaza.hu) és 
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár-
ban is (Tel.: 76/461-429, e-mail: 
psvk@psvk.hu) megvásárolható a 
2019-es Félegyházi Naptár, ame-
lyet a „Félegyháza a város, ahol 
élek” című rajzpályázat gyermek-
munkái díszítenek. 

A naptár 15x30 cm-es, heti 
beosztással, 52 színes képpel, 
amelyen megtalálhatók városunk 
nevezetes épületei, kedves utcai 
hangulatok és egyedi látásmóddal, 
sajátos nézőponttal készült gyer-
mekrajzok. Ezen az ajánlón látható 
a borító és az évszakonként válta-
kozó színvariáció, az oldaltervek. A 
naptár nem csak saját használatra, 
de ajándékozásra is jó lehetőség, 
úgy családon belül, mint intézmé-
nyekben, év végi ünnepségeken.
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Hirdetés

 

Megújult helyen és kibővült félegyházi értékesítői 
csapattal minden jelenlegi és leendő ügyfelünknek  

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN 
GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 

Köszönjük a kiskunfélegyházi és kistérségbeli tulajdonosoknak és 
vevőknek az elmúlt 10 év egyre nagyobb bizalmát az irodánk és a 
dolgozók felé! Továbbra is várjuk Önöket nagy tisztelettel az 
irodánkba: Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 2 (bejárat a Kossuth utca felől) 

                               Hétfőtől-péntekig 9-től 18 óráig 

                                         Telefon: +36 76/655-125 

 

A Lakitelek Népfőiskola hírei
Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola 

honlapján: www.nepfolakitelek.hu

Félegyházi 
csapatok 

jelentkezését is várják a 
hungarikum vetélkedőre
A Lakitelek Népfőiskola – a Magyar 
Országgyűlés, a Hungarikum Bizott-
ság és a Nemzeti Művelődési Intézet 
támogatásával – a tavalyi évet kö-
vetően újra meghirdeti vetélkedőjét 
a hungarikum mozgalom népszerű-
sítése, valamint nemzeti értékeink 
megismertetése érdekében. A játé-
kos vetélkedőre most a Kárpát-me-
dencei általános iskolák 7. és 8. osz-
tályában tanuló diákok és felkészítő 
tanáraik jelentkezhetnek.

Egy csapat 3 diákból és 1 felké-
szítő tanárból áll. Egy iskolából több 
csapat jelentkezését is várjuk, de a 
tanárok és a tanulók csak egy csa-
patban versenyezhetnek. A 7. és a 8. 
osztályos csapatok külön verseny-
ben mérik össze tudásukat. 

További részletek a Lakitelek Nép-
főiskola honlapján.

Állásajánlatok a népfőiskolán

A Népfőiskola Alapítvány munkatár-
sat keres kertész, takarító, felszol-
gáló munkakörökbe. A munkakörök 
betöltéséhez szükséges feltételek, 
valamint további információk is ol-
vashatók a népfőiskola honlapján. 
www.nepfolakitelek.hu

A GYARMATI DEZSŐ TERMÁL-
FÜRDŐ ÉS TANUSZODA TÉLI 
NYITVATARTÁSA

Hétfő: SZÜNNAP
Kedd-Péntek: 15.00 – 22.00 óráig

Szombat-Vasárnap:  
10.00 – 22.00 óráig

A Gyarmati Dezső Tanuszoda és 
Termálfürdő év végi nyitvatartá-
sáról tájékozódjon a népfőiskola 

honlapján: www.nepfolakitelek.hu

Áldott karácsonyt  
és eredményekben gazdag új  

esztendőt kíván 
a Lakitelek Népfőiskola!
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Folyamatos fejlődés a hazai sütőiparban
Tartalmas évet tudhat maga 
mögött a Félegyházi Pékség 
Kft., de terveiket és a pék-
ségnél hónapok óta tartó 
sürgés-forgást elnézve, jö-
vőre sem fognak unatkozni. 
Városunk egyik legnagyobb 
munkáltatójaként a tradíciók 
tisztelete és a hagyományos 
termékek megtartása mellett 
az ország legnagyobb és leg-
modernebb sütőüzemét építik 
jelenleg is. A lassan mögöttünk 
álló évről és a jövőbeli terve-
ikről Csikász János ügyvezető 
igazgatót kérdeztük. 

– Nem tudunk elmenni szó nélkül 
amellett, hogy idén szeptember-
ben felépült üzemük már messzi-
ről látszik, az ősz folyamán pedig 
az útról is jól látható munkálatok 
kezdődtek meg üzemüknél. 

– Valóban, idén nyáron újabb be-
ruházásba kezdtünk a pékségnél. 
Meglévő üzemünket két új csarnok-
kal bővítettük, a gyártókapacitásun-
kat és a hatékonyságunkat pedig új 
vonalakkal bővítjük. A szerencsének 
és a befektetett munkának köszön-
hetően az elmúlt években is sike-
rült elég sokat növekednünk, de azt 
érezzük, hogy van lehetőségünk fej-
lődni a hazai sütőipar piacán. Ehhez 
viszont elengedhetetlen volt az idei 
beruházás, amit várhatólag jövő ta-
vasszal fejezünk be. Akkor fog min-
den úgy működni, ahogy elterveztük. 
Nagyjából 1 éves tervezés előzte 
meg ezt a bővítést, szerettük volna, 
ha minden a helyére kerül és a le-
hető legtöbb tervünket meg tudjuk 
valósítani. Fejlesztjük a friss kenyér, 
kifli és zsemle gyártását, mellette 
pedig a péksüteménygyártó vonala-
inkat és fagyasztott kapacitásunkat 
is bővítjük.

– Ha jól láttuk, ennyi munka 
mellett az üzletekre sem jut ke-
vesebb figyelem, idén egy kis-
kunfélegyházi boltjuk újult meg. 
Jutott idő más üzletek nyitására 
is? 

– Igen, üzleteink átalakításával 
és az új lehetőségek felkutatásával 
sem álltunk meg idén. A felújítottak 
között volt idén a Dr. Holló Lajos ut-
cán található pékség is, így már az 
összes kiskunfélegyházi üzletünk a 
megújult arculattal, kibővített szol-
gáltatásokkal és kellemes belső 
térrel várja a város lakóit. Tavasz-
szal nyitottuk meg legújabb Piknik-
ségünket Cegléden, amit a vásárlók 
azonnal megszerettek. E mellett 
más városokat is sikerült elérnünk, 
ősszel adtuk át gyáli és izsáki üzle-
teinket. Izsákon régebben volt egy 

kis üzletünk, de novemberre ott is 
ki tudtunk alakítani egy igazi Piknik-
séget, ahol már helyben sült Félegy-
házi kiflivel, friss szendvicsekkel és 
krémes olasz espressoval tudunk ki-
szolgálni mindenkit. Januárban egy 
régi álmunk is beteljesedni látszik, 
régóta szerettünk volna Békéscsa-
bára is eljutni. Jelenleg is folyik az 
üzlet kialakítása, bízunk benne, hogy 
ez a bolt egy újabb mérföldkő lesz a 
Félegyházi Pékség életében. 

– Ősszel kávéfronton is válto-
zást láttunk a kiskunfélegyházi 
üzletekben. Mi volt a váltás oka? 

– Folyamatosan kutatjuk a fejlő-
dési lehetőségeket nem csak a sa-
ját termékek, de a beszállítók terén 
is. Nyár végén jött a lehetőség az 
együttműködésre az olasz Lavazza 
világmárkával. Többszöri kóstoló és 
tárgyalás után végül úgy döntöttünk, 
hogy egy ilyen minőségi váltással 
mi is csak tovább fejlődhetünk, és 
még többet adhatunk vásárlóinknak. 
Bíztunk benne, hogy ezt ők is érté-
kelni fogják. Emellett hazai családi 
vállalkozás révén szimpatikusnak 
találtuk, hogy a torinói székhelyű cé-
get 120 éve és jelenleg is a Lavazza 
család működteti. December elejére 
mindenhol lecseréltük a kávét és a 
berendezéseket. Az új, frissen őrlős 
kávéautomatáknál is érzékelhető a 

magasabb minőség, vásárlóink ré-
széről pedig pozitív visszajelzéseket 
kaptunk a váltást illetően. 

– Nyakunkon az ünnepek, régi-
módi bejgli idén is kerül a kará-
csonyi asztalokra? 

– Ha rajtunk múlik, akkor bizto-
san. A sütőiparban két kiemelten 
fontos ünnep van, a húsvét és a 
karácsony. Nálunk a karácsonyi ké-
szülődés már augusztus végén el-
kezdődik, szeretnénk mindent meg-
tenni azért, hogy a bejglik minősége 
tökéletes legyen, ezért már akkor 
próbasütéseket végzünk. Célunk, 
hogy olyan minőségi bejglit gyárt-
sunk, amelyre mindenki azt mondja: 
ennél jobbat csak a nagymamája tud 
sütni. Bár bevált receptúrák alap-
ján dolgozunk, minden évben addig 
teszteljük, hogy biztosan a legjobbat 
adjuk ki a kezünkből, olyat, amit mi 
is szívesen felvágunk szenteste a 
családnak. 

– Ennyi termék gyártásához 
elegendő mennyiségű munkaerő 
is szükséges. Önöket mennyire 
érinti a munkaerőhiány? 

– Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy 
az átlagnál jóval kisebb mértékben. 
Az elmúlt években történt beru-
házásoknál a munkakörülmények 
folyamatos fejlesztése is az egyik 
fő célunk volt. Új öltözők és étkező, 

munkaruha, a sofőröknek a járatok 
elkészültéig sofőrváró televízióval, 
csak néhány azok közül, amelyekkel 
a dolgozóink elégedettségét növelni 
szerettük volna. Ezek mellett ter-
mészetesen a folyamatos béremelé-
sekkel is azt szeretnénk elérni, hogy 
a nálunk dolgozók megtalálják a 
számításaikat. 

– Ezek alapján az idei év is kel-
lően tartalmas volt, és az év vé-
gén sem unatkoznak. 

– Mi a folyamatos fejlődésben hi-
szünk és abban, hogy mindig, min-
den téren törekednünk kell a jobbra 
és a megújulásra. Csak így látjuk 
értelmét a munkának, amit elvég-
zünk. Az elmúlt 17 évben az ország 
legnagyobb kapacitású friss pékárut 
gyártó üzemét hoztuk létre a 2001-
ben 20 fővel vegetáló kenyérgyárból. 
Felgyorsult világban élünk, a piac és 
a fogyasztási szokások folyamatos 
változásban vannak, amit saját üz-
leteinkkel és partnereinkkel együtt-
működve is szeretnénk lekövetni és 
minél szélesebb réteget kiszolgálni. 
Ehhez a pékség folyamatos fejlesz-
tése, a hatékonyság és a nálunk 
dolgozó emberek elégedettségének 
növelése elengedhetetlen. Jövő ta-
vasszal elkészülő beruházásunkkal 
az ország legmodernebb, valóban 
európai színvonalú friss pékárut 
gyártó pékségévé válunk. Bízunk 
benne, hogy ez nem csak minket tölt 
el büszkeséggel, de a várost is. 

Cégünk nevében ezúton kívánunk 
egész Kiskunfélegyházának örömte-
li ünnepeket és sikerekben gazdag, 
boldog új évet!
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 TEGYE KÉNYELMESSÉ MOBILFIZETÉSSEL!

30 mp

CSUPÁN ENNYI IDŐBE KERÜL A MOBILJÁN  
MEGVÁSÁROLNI AZ AUTÓPÁLYAMATRICÁT.

Szolgáltatásainkról és viszonteladó  
partnereinkről bővebb információ:  
www.nmzrt.hu

Vásároljon indulás előtt autópálya-
matricát okostelefonjáról gyorsan, 
egyszerűen és biztonságosan.
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Mozgalmas és izgalmas év 
van a BÁCSVÍZ Zrt. mögött. 
A nehézségek ellenére is si-
került eredményeket elérni, 
ugyanakkor továbbra sem dől-
het hátra a cég vezetése, ha 
az újabb kihívásoknak meg 
akar felelni. Egyebek mellett 
erről is beszélt Kurdi Viktor 
elnök-vezérigazgató, amikor 
2018 értékelésére kértük, 
illetve a 2019-es tervekről 
kérdeztük. 

– Milyen volt a gazdálkodásuk 
az elmúlt 12 hónapban? 

– Egy vízművállalatnál a tava-
szi és a nyári értékesítés alap-
jaiban határozza meg azt, hogy 
milyen eredménnyel tudja zárni 
az évet. Örülök annak, hogy az 
eddigi adatokból látszik: minimá-
lis előrelépés történt a víz- és a 
csatornaszolgáltatás területén is. 
Vállalkozási árbevételünk ugyan 
kevesebb lesz, mint a tavalyi, re-
kord évünkben volt, de ez sem 
veszélyezteti azt, hogy eredménye-
sen zárjuk a 2018-as esztendőt. Ez 
azt jelenti, hogy a lehetőségeinkkel 
tudtunk úgy élni, és tudtunk úgy 
gazdálkodni, hogy cégünk gazda-
sági stabilitása fennmaradt. Ez kü-
lönösen nagy eredménynek számít 
annak a tükrében, hogy 2013 óta 
a rezsicsökkentés és az ágazati ve-
zetékadó miatt évente egymilliárd 
forinttal szűkültek a lehetőségeink.

– A pozitív eredmény mellett 
mire lehetnek még büszkék 
2018-ban? 

– Az idei esztendőben is voltak 
fejlesztéseink, több beruházáson 
sikerrel vagyunk túl. Bővítettük 
az elektromosautó-flottánkat, új 
technológiákat vezettünk be. Ösz-
szességében azt látom, hogy azon 
a pályán megyünk tovább, amit 
2013-ban stratégiai irányként 
megjelöltünk. Büszkék vagyunk 
arra is, hogy ügyfélszolgálati mun-
katársaink megnyerték az orszá-
gos szakmai versenyt, ezzel is 
öregbítve cégünk jó hírét. CSR te-
vékenységünket az idei évben is az 
igazgatóság által elfogadott straté-

gia mentén gondoztuk. Társadal-
mi szerepvállalásunkban egyfajta 
súlyponteltolódás figyelhető meg a 
pénzben nem kifejezhető tevékeny-
ségek felé. Igyekszünk ezt a jövő 
évben is fenntartani, és a lehetősé-
geinkhez mérten szerepet vállalni. 
Örülök annak, hogy a munkatársa-
ink egyre szélesebb köre is nyitott 
az önkéntes tevékenységekre.

– Végeztek-e idén olyan beru-
házást, amely a kiskunfélegyhá-
ziakat érintette?

– A város önkormányzatának 
megbízásából Bankfalu település-
részen végeztünk szennyvízcsa-
tornázást. A BÁCSVÍZ Zrt. mint 
fővállalkozó, 2195 méter gerincve-
zetéket épített ki, és elkészült 1644 
méter bekötővezeték is, ami 155 
bekötést jelent. A munkával októ-
ber második felében végeztünk, 
reményeink szerint az önkormány-
zat és a lakosság megelégedésére. 
Örülünk, hogy részesei lehettünk 
ennek a fejlesztésnek, amely az ott 

élőknek jelentős életkörülmény-ja-
vulást eredményez, valamint az 
ingatlanok értékének növekedését 
is jelenti.

– Terveznek-e az ügy-
felek kényelmét szolgáló 
fejlesztéseket?

– Az elektronikus ügyfélszolgálat 
és az ezzel kapcsolatos mobil app-
likáció területén 2019 első negyed-
évében elindítunk egy teljesen új 
verziót, amelynek segítségével az 
elektronikusan intézhető ügyek és 
a beadható dokumentumoknak a 
köre jelentős mértékben bővül. Ez 
elsősorban az ügyfelek kényelmét 
segíti. Több ügytípus esetében tel-
jes körű elektronikus intézési lehe-
tőséget kívánunk a számukra biz-
tosítani. Természetesen gondolunk 
azokra az esetekre is, amikor min-
denképpen személyes jelenlétre 
van szükség, az ügyintézés lezárá-
sához. Az elektronikusan elindított 
ügyek esetében időpontfoglalási 
lehetőséget biztosítunk, így vára-

kozási idő nélkül, vagy minimális 
várakozási idővel tudnak hatéko-
nyan ügyet intézni irodáinkban.

– Milyen célokkal, illetve mi-
lyen kilátásokkal kezdik a kö-
vetkező esztendőt? 

– Fejlesztéseink közül kiemelke-
dik a laboratóriumi beruházásunk, 
amelynek kivitelezési munkái jövő 
év elején indulhatnak. Szolgálta-
tási területünk Fülöpszállással 
bővül. A részvényvásárlás megtör-
tént, jelenleg a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal en-
gedélyére várunk, hogy januártól 
megkezdhessük a víziközmű-szol-
gáltatást a településen. Gazdál-
kodási szempontból 2019 nagy 
kihívása, hogy meg tudjuk-e találni 
azokat a költségmegtakarítási il-
letve árbevétel-növelő lehetősé-
geket, amelyek a nagyobb munka-
erőköltség kitermelését biztosítják 
a számunkra. Bízom a kollektívá-
ban, tudom azt, hogy sok kreatív 
és elkötelezett munkatársunk van, 
akik ennél komplexebb, nehezebb 
feladatokat is megoldottak már a 
BÁCSVÍZ-es pályafutásuk során. 
Látom azt is, hogy az ipari aktivi-
tás – főként Kecskeméten – nagyon 
jelentős. Ebből arra következtetek, 
hogy a nagy vevőinknél nem követ-
kezik be olyan termelésváltozás, 
amely a víz- és csatornaszolgál-
tatások iránti igényt jelentősen 
csökkentené. Összességében úgy 
gondolom, hogy optimistán tekint-
hetünk a jövőbe.

Sikerült fenntartani a BÁCSVÍZ 
gazdasági stabilitását

KIS ODAFIGYELÉSSEL 
NAGY KÁROK ELŐZHETŐK MEG! 

Igaz ez a házi vízellátó rendszerekkel és vízmérők-
kel kapcsolatban is. Tájékoztatjuk, hogy a hatályos 
jogszabályok szerint a felhasználó kötelessége a 
vízmérő és a házi ivóvízhálózat rendszeres ellenőr-
zése és karbantartása, állapotának megóvása.

Télen vízmérője fagyásveszélynek van kitéve. A 
legtöbb helyen a vízmérő aknák teteje egy vasle-
mez, ami nem jó szigetelő, ezért érdemes az akná-
ban lévő csöveket és a mérőt vastag szövettel vagy 
egyéb szigetelőanyaggal betakarni.

KÉRJÜK, GONDOSKODJON AZ 
ELFAGYÁS ELLENI VÉDELEMRŐL! 

A BELSŐ VEZETÉKRENDSZER 
MEGHIBÁSODÁSA MIATT IS NAGY 

MENNYISÉGŰ VÍZ FOLYHAT EL 
ÉSZREVÉTLENÜL.

Az aknában, ahol nem fedi hőszigetelő földréteg a 
csövet, illetve ahol nincs fogyasztás huzamosabb 
ideig, az álló víz könnyen befagyhat, ezért különö-
sen a nem lakott ingatlanok, üdülők esetében kell a 
víztelenítésre és a fagytalanításra ügyelni.

JAVASOLJUK, HOGY HAVI 
RENDSZERESSÉGGEL 

ELLENŐRIZZE VÍZMÉRŐJÉT,
FIGYELJE FOGYASZTÁSÁT.

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendszeres karbantartás 
hiányából adódó többletköltségek, valamint a sza-
bálytalan, vagy előírásoknak nem megfelelő rend-
szerkialakítások miatti büntetések is a tulajdonost/
felhasználót terhelik.

Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató
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ZONGORA

MVM KONCERTEK

2019 MÜPA - BÉRLET

YULIANNA AVDEEVA | BALÁZS JÁNOS
EVGENY KISSIN | RÁNKI DEZSŐ

GRIGORY SZOKOLOV | ARCADY VOLODOS

BÉRLETVÁSÁRLÁS ÉS JEGYINFORMÁCIÓ:
AZONGORA.HU OLDALON
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December 16., vasárnap
16.00 Kiskunfélegyházi Zenebarátok 

Kórusának adventi hangversenye 
Szent István Templom

December 19., szerda
15.30 A Kiskunfélegyházi 

Zenebarátok Kórusának karácsonyi 
hangversenye a városi kórház és 

rendelőintézetben

18.00 A Kiskun Alapfokú Művészeti 
Iskola karácsonyi hangversenye
Sarlós Boldogasszony Templom

December 21., péntek
6.00-10.00 A Szent Benedek 
Iskola Kiskunfélegyházi PG 

Tagintézményének jótékonysági tea 
és zsíros kenyér osztása

Sarlós Boldogasszony Templom 

10.00 A KSZC Kiskunfélegyházi 
Közgazdasági Szakgimnáziumának

 karácsonyi műsora
Sarlós Boldogasszony Templom

11.00 A Móra Ferenc Gimnázium 
karácsonyi műsora

Szent István Templom

14.00 A Szent Benedek 
Iskola Kiskunfélegyházi PG 

Tagintézményének karácsonyi 
ünnepsége

Móra Ferenc Művelődési Központ

18.00 MÜPA HD – válogatás 
a Művészetek Palotája 

koncertfelvételeiből
Csajkovszkij: A diótörő című balett 

előadás vetítése
A belépés ingyenes.

Móra Ferenc Művelődési Központ 

December 22., szombat
12.00 Szeretet-ebéd, jótékonysági 

ételosztás
Bajcsy u. 13.

17.00 Advent negyedik 
gyertyagyújtása a városháza előtt

Hostyánszki Péter baptista 
lelkipásztor köszöntője

A Padkaporos Táncegyüttes 
Félegyházi betlehemes ünnepi 

műsora

17.30 A Petőfi Sándor Emlékházban 
kiállított Mézeskalács meseváros

házainak jótékonysági 
tombolasorsolása a városháza előtt 

December 22-23., 
szombat-vasárnap

18.00 A Kiskunfélegyházi Ifjúsági 
Fúvószenekar és a Kiskunfélegyházi 

Koncert Fúvószenekar 
hagyományos karácsonyi koncertje 

Kossuth Lajos Szakképző Iskola 
sportcsarnoka

December 24., hétfő
11.00 Jótékonysági karácsonyi 

ételosztás
Jókai utcai parkolók

December 27., csütörtök
20.00 Wellhello koncert a 

Rocktárban

December 28., péntek
19.00 Óévbúcsúztató Szilveszteri 

Operettgála 
Móra Ferenc Művelődési Központ

December 30., vasárnap
20.00 Előszilveszteri buli a 

Rocktárban, Jam Session és 
Rocktár Kvíz 

December 31., hétfő
9.30 Koszorúzási ünnepség a Petőfi 

Sándor Emlékháznál 

10.00 Irodalmi délelőtt: a 
Széljáró Balladás Együttes Petőfi 

CD-bemutatója
Petőfi Sándor Városi Könyvtár

11.00 „Zárjuk együtt az évet egy jó 
cselekedettel!

Támogassuk futva az óvodás 
gyermekeket!”

XXVII. Jótékonysági Jogging Plus 
szilveszteri futás 

Kossuth Lajos utca

A műsorváltoztatás jogát 
fenntartják!

Támogatók:
K & H

OTP Félegyházi Fiókja 
Dél-100 Kft. 

Félegyházi Pékség
Fornetti 
P & P 

Rollsped Kft. 
Szuperinfó
Rádió Smile 

Rádió 1 
Boszorkánykéz 

Vépfu Kft.

Karácsonyi készülődés 
A hétvégén már a harmadik gyertyát gyújtjuk 
meg az adventi koszorún, közeledik a szenteste. 
Addig még kigondolhatjuk, hogy karácsonykor 
szeretteinket a már megszokott, hagyományos 
finomságokkal kínáljuk, vagy esetleg valami újat 
próbálunk ki, mondjuk Jamie Oliver karácso-
nyi szakácskönyvéből. A szerző a 400 oldalas, 
vaskos kiadványban tizenhét év végletekig töké-
letesített, csodás receptjeit gyűjtötte össze, az 

előételen keresztül 
a húsokon át a vega 
és vegán fogásoktól 
a desszertekig, amelyek elsősorban angol recep-
túra szerint készülnek, de azért a nemzetközi 
kitekintés sem hiányzik.

A szeretet ünnepére készülődés része lehet, 
ha lakásunkat kézműves tárgyakkal díszítjük 
fel. A Praktika könyvek karácsonyi füzetéből az 
egyes lépések pontos leírása és a sablonok se-
gítségével 25 egyszerű, könnyen megvarrható 

dekorációt, többek között hóembert, angyalkát, 
szívet, mézeskalács emberkét vagy karácsonyfát 
alkothatunk.

Kedvenc téli olvasmányunkká válhat Tolkien 
lélekmelengető írása, amely a közelmúltban jelent 
meg magyarul Karácsonyi levelek címmel. A Gyű-
rűk Ura trilógia és A hobbit szerzője 1920 és 1943 
között minden évben Karácsony apó bőrébe bújva 
képekkel illusztrált, humorral átszőtt leveleket írt 
gyermekeinek, amelyekben mesélt nekik a házá-
ról, a barátairól, az északi-sarki eseményekről, a 
mulatságosakról és az ijesztőekről egyaránt.

Mindhárom könyv kölcsönözhető a Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtárból.

KÖNYVTÁRSAROK

Petőfi Sándor – 
Téli világ

Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.
Fuj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

A napszámos, napszámosné
Tuskót fürészel és hasít;
Daróc pólyában gyermekök
A szélvésszel versenyt visít.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Jár nagy léptekkel föl s alá
A katona az őrhelyen,
És számlálgatja lépteit;
Kínjában mást mit is tegyen?
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

A hosszulábu drótostót
Kopott gubáját cepeli;
Az orra érett paprika,
S hidegtől folynak könnyei.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Barangol a vándorszinész
Egy falutól a másikig;
Meleg ruhája nincs ugyan,
De mindazáltal éhezik.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Hát a cigány?... vacog foga
A rongyos sátorok alatt;
Kopogtat a szél és bemegy,
Bár a cigány nem szól: szabad!
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.
Fuj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

 (Pest, 1845. február.)

A Petőfi Emlékév alkal-
mából a lánglelkű költő 
versei közül válogatunk. 
Kép: Bodor Miklós.

FÉLEGYHÁZI 
ADVENT – 2018
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Első helyen a futsalcsapat
Kihasználta az eddigi éllovas 
Szekszárd FC botlását és a tabel-
la élére ugrott a 2018-as eszten-
dő utolsó bajnoki fordulójában az 
Astra-Herbária Kiskunfélegyháza 
FC a női futsal NB I-ben. Az Ast-
ra a Miskolci Vénusz otthonában 
gyűjtötte be a három pontot. A 
fordulatos találkozón előbb a házi-

gazda vezetett, majd az Astra 3-1-
re fordított. Innen 3-3-ra alakult az 
állás, ami egészen az utolsó per-
cig nem változott, ekkor Dikanová 
Dominika szerezte meg a győztes 
gólt. A bő egyhónapos téli pihenőt 
az Astra a bajnokság élén tölti.

Női Futsal NB I. 10. ford., 12. 
09.

Miskolci Vénusz – Ast-
ra-Herbária Kiskunfélegyháza 
FC 3-4 (1-3)

Gólszerzők: Gál Tímea 7. p. 
(öngól), Tirpák Zsanett 22. p., 
Molnár Enikő 25. p. ill. Godvár 
Katalin 12. p., Véninger Tünde 
16. p., Krascsenics Petra 20. p., 
Dikanová Dominika 40. p.

Második 
helyen a 
kézilabda
csapat
A Rév TSC nyerte a szu-
perrangadót, így megőrizte 
százszázalékos mérlegét a 
bajnokságban a P&P Kiskun-
félegyházi HTK ellen az NB II 
déli csoportjában. Idei utol-
só bajnoki mérkőzésén nem 
tudta megállítani a KHTK a 
listavezetőt, már a szünetben 
nyolc gól volt a különbség, 
ami a második félidőben sem 
csökkent. Veresége ellenére a 
félegyházi együttes a máso-
dik helyről folytatja a 2019-es 
esztendőt.

NB II férfi felnőtt déli 
csoport 11. ford., 12. 08.

Rév TSC – P&P Kiskunfé-
legyházi HTK 35-25 (20-12)

Nem várt nagyarányú vereséget 
szenvedett hazai környezetben a 
Kiskunfélegyházi KC felnőtt férfi 
csapata a Békéscsabai KK ellen 
az NB II. keleti csoportjának 8. 
fordulójában. Mindkét együttes a 
középmezőnyből várta a találko-
zót, a KKC a nyolcadik, míg a Bé-
késcsaba a hatodik helyen állt. A 
vendégek tovább gyarapították si-
kereik számát a pontatlanul és né-
mileg enerváltan játszó KKC ellen. 
A szünetbeli hétpontos különbség 
a harmadik negyedben húszra, ké-
sőbb pedig még tovább nőtt. 

Férfi NB II. keleti csoport 8. 
ford., 12. 09.

Kiskunfélegyházi KC – Békés-
csabai KK 66-108

Előre tekintenek
Több nemzetközi versenyen értékes tapasztalatot 
szereztek a Hideg László Boksz Egyesület tagjai 
2018-ban. A nehézségek ellenére az egyesületi el-
nök bizakodik a jövőt illetőleg. Az országos eredmé-
nyek idén elmaradtak, de a lehetőségeikhez képest 
sok nemzetközi versenyen ringbe szálltak a bok-
szolók. Elsősorban a fiatalokat várják, akik közül 
Netik Krisztián, Vidács Bence és Vidács Hanna 
idén versenyzett először. Mellettük többen letették a 
minősítő vizsgát. A felnőttek közül hárman-négyen 
készülnek rendszeresen, részükre külön technikai 
tréningeket tart Hideg László edző. A fiatal bok-
szolók egyebek között Békéscsabán és Szegeden is 
kesztyűt ragadtak idén. 

Sikeres 
asztali
teniszezők
Soltvadkerten rendezték meg 
az asztalitenisz diákolimpia 
megyei döntőjét, ahol a terüle-
ti verseny legjobbjai ragadtak 
ütőt. Kiskunfélegyházát Tar-
jányi Áron, Lombos Miklós, 
Kisjuhász Roland, Czakó Ri-
chárd és Kocsis Bálint kép-
viselte. Nagyon szép játékkal, 
szoros küzdelemben Lombos 
Miklós (Batthyány Lajos Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola) a III-IV. korcso-
portban egyéniben második 
helyen végzett, ugyanebben 
a kategóriában Tarjányi Áron 
(József Attila Általános Isko-
la) 5-6. lett. Mellettük Kocsis 
Bálint (Szent Benedek Gimná-
zium) az V-VI. korcsoportban a 
negyedik helyen zárt. Az egyé-
ni versenyek mellett a Bat-
thyány Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
csapata Lombos Miklós, Kisju-
hász Roland és Czakó Richárd 
összetételben egy hajszálnyira 
volt a végső győzelemtől, végül 
nagy csatában második lett.

Gyomaendrődön léptek szőnyegre 
a Kiskunfélegyházi Birkózó SE di-
ákcsapatának tagjai, ahol a szabad-
fogású területi döntőt rendezték 
meg. A négy lányból és nyolc fiúból 
álló alakulat minden mérkőzését 
megnyerve bejutott az országos 
döntőbe. A finálénak Miskolc adott 
otthont, ahol két győzelemmel és 
két vereséggel az ötödik helyet sze-
rezték meg. A csapat tagjai: Bene 
Ivett, Kiss Henrietta, Páli Éva, 
Tapodi Zsófia, Bárány-Almási Ta-
más, Bátyai Dorián, Borto Domi-
nik, Czakó Zoltán, Karádi Roland, 
Makra Benjámin, Makra Levente, 
Páli Gergő. Edzők: Ván Jenő, Sza-
bó József és Kelemen András.

Magabiztos
vendéggyőzelem 

Országos döntőben 
a birkózók 
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A városházával szemben lévő, 1911-ben szecessziós stílusban 
épült úgynevezett Frank-ház eredetileg takarékpénztárnak ké-
szült, erre utal a ház homlokzatán, a tetősíkban ma is látható 
kaptárt – a takarékosság jelképét – tartó két személy szobra. Az 
emeleten lakásokat, a földszinten – a takarékpénztár mellett – 
üzlethelyiségeket alakítottak ki. 

Az 1970-es években az épület vá-
rosháza felé eső sarki részében 
már élelmiszerbolt működött. Ezt, 
a már akkor is „Egyes”-nek hívott 
csemegeüzletet 1979-ben átala-
kítás miatt bezárták. A felújított, 
háromszoros alapterületűvé kibő-
vített, fővárosi színvonalú új áru-
ház 1979. december 10-én nyílt 
meg a vásárlók előtt. Az átadó 
ünnepségen megjelent az üze-
meltető Bács-Kiskun Megyei Élel-
miszer-Kiskereskedelmi Vállalat 
(BÉK) igazgatója, Sohajda Ferenc 

is. A korábban 310, immár 1000 
négyzetméteres élelmiszer- és cse-
megebolt 40 dolgozója nagy áru-
választékkal, udvarias, előzékeny 
kiszolgálással várta a lakosságot. A 
megnyitást követő érdeklődés és az 
ünnepek idején esedékes nagyobb 
bevásárlások megtették hatásukat: 
az üzlet decemberben már 5 millió 
700 ezer forintos forgalmat bonyo-
lított. A bolt vezetősége különösen 
törekedett arra, hogy a nyitási áru-
bőséget hosszabb távon is fenn tud-
ja tartani.

Bár az „Egyes” 
beváltotta a hozzá 
fűzött reménye-
ket, sajnos akadtak 
problémák is. A bolti 
tolvajok itt is elősze-
retettel működtek, 
1980 áprilisáig 36 
„szarkát” fogtak el, 
az eltulajdonítani 
szándékolt áru érté-
ke 1360 forintra rú-
gott. A felfedezetlen 
lopásból eredő kárt 
az áruház dolgozói-
nak kellett megfizet-
ni. Leggyakrabban 
kávé, szeszes ital, 
cigaretta szerepelt a 
lopott cikkek között, 
de volt, aki a haját is 
ingyen akarta meg-
növeszteni, így Bánfi-féle hajszeszt 
tulajdonított el. Akit rajtakaptak 
a tolvajláson, súlyos büntetésre 

számíthatott: egy tolvaj egy doboz 
cigaretta ellopásáért 800 forintos 
bírságot fizetett.

 Ónodi Márta
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GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyiben 
a gazda nem jelentkezik az álla-
tért, az 14 nap elteltével szaba-
don egy új gazdához juttatható.

1. Chucky: féléves, fekete-barna, 
keverék kan kölyök
2. Petya: 3 év körüli, fekete, labra-
dor jellegű keverék kan
3. Tessa: 3 év körüli, amstaff-jel-
legű, fekete-fehér szuka
4. Timó: 8 hónapos, fekete-fehér, 
keverék kan kölyök

A menhely honlapján (http://men-
helykkfhaza.hu) további képek, és 
örökbe fogadható kutyák tekinthe-
tők 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

„Ünnepi” SSD áraink:
120 GB-os Kingston SSD 3 év garanciával: Br. ár csak: 10.490 Ft!
240 GB-os A-DATA SSD 3 év garanciával: Br. ár csak: 14.990 Ft
480 GB-os Kingston SSD 3 év garanciával: Br. ár csak: 27.990 Ft

Számítógép és Notebook gyorsszerviz!

GYORS GÉPET AKARSZ KARÁCSONYRA?

NÁLUNK A MEGOLDÁS ÉS A VÁNSZORGÓ GÉPED VILLÁMGYORSSÁ VÁLIK!

ILYEN VOLT               ADATTÁROLÓ CSERE                ILYEN LESZ

Az „Egyes” bolt

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

ÚJSZÜLÖTTEK: Mári Ádám Imre 
(anyja neve: Lendiel Vitalia), Jani Zara 
(Sztojanov Nikolett), Pajkos Attila (Or-
szág Anita)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Fazekas 
Emőke – Vágó László, Mónus Eszter – 
Vaszkó Gergő

MEGHALTAK: Kis Gyula, Tarjányi 
Béla, Fazekas Antalné Parádi Piros-
ka, Török Péter, Patai Ferenc, Kassai 
Ferenc, Magosi Ottó Gábor, Juhász 
Pál Józsefné Csobán Aranka Julianna 
– Kiskunfélegyháza, Vas József – Kis-
kunmajsa, Bende Imre – Kecskemét, 
Vincze Imre – Tázlár, Radics Mária – 
Lajosmizse, Zagyi Józsefné Bene Mag-
dolna Ibolya, Késő Pál Zoltánné Kiss 
Erzsébet – Budapest

Anyakönyvi hírek

ILYEN VOLT                              


