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– A polgármesteri programban külön fejezetet szántunk a városrészek
közösségi tereinek megújítására.
A sétáló belváros megteremtése
a Zöldváros keretében már javában zajlik. Ezzel párhuzamosan
olyan beruházások történnek meg
hamarosan, amelyek minden vá-

rosrészben megteremtik az aktív
kikapcsolódás, tartalmas időtöltés
lehetőségét. A Petőfi lakótelepen
streetballpálya, a Kossuthvárosban
futókör lesz. A Honvéd pályán – a
fenntartó önkormányzati cégnek köszönhetően – eddig is folyamatosak
voltak a fejlesztések, két éve például

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

Folytatás a 2. oldalon

Megérkezett az önkormányzat számlájára az a 307 millió forint,
amiből hamarosan megkezdődhet a Vasas pálya felújítása. Az
Európai Uniós pályázaton elnyert támogatást nemrégiben elutalta a Magyar Államkincstár, így a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, előreláthatólag kora nyáron megkezdődnek a
munkálatok, és a tervek szerint jövő tavasszal birtokba vehetik a város lakói az új létesítményt – tudtuk meg Csányi József
polgármestertől.
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Folytatás az 1. oldalról

egy új, teljes értékű kosárlabdapálya
épült. Erre teszi fel a pontot az elmúlt 5 év egyik legszebb beruházása, ami több okból különösen közel
áll a szívemhez. Egyrészt, mivel évekig foglalkoztam itt kutyakiképzéssel, sok szép emlék fűz ehhez a helyhez. Másrészt elvi kérdésnek érzem,
hogy ez a város szégyenfoltjává züllött, szebb időket látott komplexuma
visszakapja régi rangját – mondta el
Csányi József.

2019. április 5.

A polgármestertől megtudtuk
azt is, hogy az életveszélyes épületek elbontása után egy sport- és
szabadidőközpont épül, ami nemcsak a környék, hanem az egész
város lakosságának szolgálatába
áll. A park területére tervezett játszóterek, fitnesz-, kosárlabda- és
futópálya, a kerítéssel bekerített
és térfigyelő kamerákkal is ellátott
zöldfelületek nullától 99 éves korig
minden korosztálynak alternatívát

nyújtanak a kikapcsolódásra. Az új
sportpark területén több helyiséget, közöttük egy szolgálati lakást
is kap a polgárőrség. Fizikai jelenlétük mellett több térfigyelő kamera támogatja majd a környék közbiztonságát. Ahogy Csányi József
fogalmazott: többé nem fordulhat
elő, hogy például elhagyott ingatlanokba beköltözők zaklassák a park
látogatóit. Emellett a projekt keretében fasort telepítenek a Liget

utca teljes hosszában, a Béla király
utcán új, közvilágítással ellátott
zebra épül. A Roma Önkormányzattal fenntartott jó kapcsolatnak
köszönhetően a Vasas pálya és az
Alpári út közötti terület rendben
tartására is figyelmet fordítanak.
Ezt egy új játszótér, kondipálya
és közösségi kertek is támogatják
majd. A Vasas pálya megújulásával
a Bankfalu eddig elhanyagolt része
kel új életre.

KÖRKÉRDÉS: Mi a véleménye a Vasas pálya megújulásáról?
Hamarosan teljesen átalakul a korábbi Vasas pálya. Az elhagyatott, lepusztult épületek helyét a tervek szerint dinamikus
sport
életre lehetőséget kínáló szabadidőközpont veszi át. A
tervezett sportparkban futópálya, fitnesz, játszóterek és kosárpálya is helyet kap. A változás a városlakók szerint örömteli,
mert a pálya mostani állapota elszomorító és közbiztonsági
szempontból sem éppen ideális. A megkérdezettek egyöntetűen üdvözlik a fejlesztést.
ra is ügyelni fognak. Szerintem
lesz rá igény, és sok sportolni
vágyó használja majd a leendő
szabadidőközpontot.
Tóth Csaba (32): – Fontosnak tartom a pálya teljes körű
felújítását, hasznosítását. Pedagógusként egy olyan csoportot is
tanítok, amelyben a diákok a testnevelési szak alapjaival ismerkednek meg. Az új sportkomplexum

Kócsó István (32): – A mostani Vasas pálya rosszhírűvé vált,
az épületek sem mutatnak szép
látványt. Aki arrafelé él, az látja, milyen alakok fordulnak meg
ott. Kíváncsi vagyok, milyen lesz
most, hogy újfent arra fogják
használni ami az eredeti funkciója is volt: sportolásra. Az pedig
külön öröm, hogy a közbiztonság-

az ő javukat is szolgálja majd. A
sportolási lehetőségek kibővülnek a városban, a rendszeres
testmozgással hozzájárulhatunk
egészségünk megőrzéséhez. A
tervek szerint fitnesz-, kosárpálya
is lesz a park területén. A környék
közbiztonságának javítása e dinamikusan fejlődő, épülő városrész
javát szolgálja.

Gerecs Attila (54): – A korábbi Vasas pálya területe az elmúlt
években teljesen elhagyatottá
vált. Az egyesületi sportélet ottani
megszűnésével rövid időn belül
teljesen lepusztult az addig meglévő infrastruktúra, a veszélyes
és romos épületek a környékbeli
városképre sem voltak pozitív

hatással. Ráfért már a területre
a modernizáció. Azt látom, hogy
egyre több a sportoló, mozogni
vágyó, a megújuló sportpark pedig lehetőséget teremt a kikapcsolódásra. Annak is örülök, hogy
a megóvására is gondoltak, ezt a
célt szolgálja majd a kiépített kamerarendszer és a polgárőrség
jelenléte.
Gondi József (45): – Véleményem szerint sok fiatal szeretne
sportolni, ehhez megfelelő teret
nyújt a megújuló Vasas pálya. Remélhetőleg nagy igény lesz a parkban kialakított fitnesz-, kosárlabda-, futópályára és játszóterekre.
Családosok és minden korosztály
számára hasznos lesz. Ha tehetem, én is kipróbálom majd.
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Megoldódnak a piac környéki
parkolási problémák

Engedélyezte az illetékes miniszter, hogy a magyar állam tulajdonában lévő Oskola utca 4/B címen
található ingatlant megvásárolja
a félegyházi önkormányzat. Ezzel

egy 1600 négyzetméteres parkoló
kialakítására nyílik meg a lehetőség a piac szomszédságában,
ami jó eséllyel hosszú időre meg
tudja oldani a piacnapok jelen-

legi parkolási anomáliáit – tájékoztatta lapunkat Csányi József
polgármester.
– Még 2016 októberében kezdeményeztük a közgazdasági szak-
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középiskola bejáratával szemben
található, állami tulajdonban
lévő terület megvásárlását, amire most lehetőséget kaptunk. Az
adásvétellel körülbelül akkora területhez jut a város, mint amekkora a buszpályaudvarral szemben, a Tőzsér-ház lebontása után
tavaly épített parkoló, ahol 39
férőhelyet sikerült kialakítani. Az
Oskola utcai telket az épületek lebontása után más koncepció szerint tervezzük parkolóvá alakítani:
itt kevesebb zöldfelület mellett a
lehető legtöbb férőhely lesz a cél.
Úgy gondoljuk, hogy 40-50 jármű
elhelyezésére nyílik itt lehetőség.
Reményeink szerint már az
ősszel, a Zöldváros átadásával
egyidejűleg használatba is veheti
a város lakossága. Ennek érdekében egyelőre zúzottköves lesz
a terület, és a következő évek
feladata lesz a csapadékvíz elvezetése, a közvilágítás kiépítése
és a térkövezés. Ezek után nyeri
el végleges, belvároshoz méltó
megjelenését a terület. Addig is
itt kérjük majd elhelyezni a piacon értékesítő árusok áruszállító járműveit. Ettől azt reméljük,
hogy a piacra gépkocsival érkező
vásárlók a jelenlegi gyakorlatnál
lényegesen könnyebben találnak majd szabad parkolóhelyet
a belvárosban – foglalta össze a
polgármester.

Döntött a testület a városi kitüntetésekről
25 napirendi pontot tárgyalt meg március 27-i, szerdai ülésén
a félegyházi képviselő-testület. A városatyák egyebek mellett
az egyházak 2019. évi támogatásáról, az Oskola utcai, parkolónak szánt ingatlan hasznosításáról és az önkormányzat által
adományozható városi kitüntetésekre és Elismerő Oklevélre
beérkezett javaslatok elbírálásáról hoztak határozatot.
A képviselő-testület döntése értelmében a Római Katolikus Plébánia és a Római Katolikus Főplébánia 800-800 ezer, az Egyesült
Protestáns Egyház és a Baptista
Egyház 500-500 ezer forint támogatásban részesül a 2019-es évre.
Február 28-áig lehetett javaslatot tenni a városi kitüntetésekre és Elismerő Oklevélre. A
beérkezett javaslatokról zárt ülésen döntött a testület. A város
ezekkel az elismerésekkel szeretné kifejezni nagyrabecsülését
azoknak a félegyháziaknak, akik
a helyi közösség szolgálatában, a
város jó hírének öregbítésében,
fejlődésének
elősegítésében,
valamint a nevelés-oktatás, az
egészségügy és szociális ellátás,

a közszolgálat, a város közbiztonságának védelme, a sport, a
művészetek és a tudomány terén
kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki. Döntés
született a különböző kitüntető

címek, díjak és Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete
Elismerő Oklevele odaítéléséről,
amelyek átadására a Városalapítók Napja alkalmából rendezett
ünnepségen kerül sor.
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Pillanatképek Félegyháza újjászületéséről
Projekt kétmilliárd forintból

Épülnek az ülőfalak

A Zöldváros építési munkálatai számos helyszínen zajlanak
a városban. Köszönet a félegyháziaknak a megértésért és a
türelemért

A megújuló főtéren sok és változatos ülőalkalmatosság között többek
között ülőfalak is lesznek. Ezek mészkőburkolatot kapnak majd, az
ülőfelületüket pedig fából alakítják ki

Szépül a Hősök parkja

Az egészségmegőrzés szolgálatában

A Hősök parkjában az Ismeretlen Katona szobrának környezetébe új
padok és utcabútorok kerülnek, valamint korszerű térburkolat és új
közvilágítás lesz

Félegyháza új, korszerű egészségügyi szolgáltató központja az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés fontos színtere lesz a térség lakói
számára

Egységes főtér

Változatos zöldfelületek

A K&H bank előtti zsákutca megszűnik, és ez a rész is kapcsolódik az
egységes főtérhez

A Zöldváros projekt nyomán a belváros teljes zöldfelülete átalakul.
A fák gyógyító metszést, szükség szerint egyénre szabott kezelést
kapnak

2019. április 5.
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Pillanatképek Félegyháza újjászületéséről
Méltóságteljesen

Megkezdődtek az útépítések

Az Ótemplom környéke a város egyik legrégebbi épületéhez méltó
arculatot kap, amire a korona az októberben, Hollandiából érkező óriási
ámbrafák, platánok és aranyalmafa elültetésével kerül fel

A Móravárosban kezdődtek el az idei városi útépítési munkák. Ebben
az évben városszerte több mint 3 kilométer új út, 2,5 kilométer járda
és 600 méter kerékpárút épül. Az önkormányzati forrásból 2019-ben
megvalósuló beruházások összértéke 1,5 milliárd forint

Minden hasznosul

Egyenlő esélyekkel

A Hősök parkjában tárolják a város területén folyó építkezések során
kinyert humuszt, amit később tápanyagokkal feljavítva forgatnak vis�sza Félegyháza új virágoskertjeibe

A Korond utcán – gondolva a leendő egészségügyi központot felkereső kismamákra, mozgásukban korlátozottakra is – az átlagosnál
szélesebb járda egy szintbe kerül a díszburkolattal kirakott úttesttel,
mintegy sétányformát adva az felújított területnek

Robbanásszerű fejlődés

Város, ahol jó élni

Városszerte 3,7 milliárd forint összértékben zajlanak, vagy kezdődnek
el hamarosan a Félegyházán megvalósuló európai uniós beruházások

A tavaszi napsütés a kivitelezéssel járó kellemetlenségek dacára is
az átalakuló főtéren marasztalja a járókelőt. Most talán még nehéz
elképzelni, de néhány hónap múlva ez lesz a megye egyik legszebb és
legkorszerűbb városközpontja
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Ingyenes étkeztetés a tavaszi szünetben
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
szünidei gyermekétkeztetés keretében a
2018/19-s tanévre vonatkozólag a tavaszi
szünet munkanapjaira a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, kiskunfélegyházi lakóhellyel rendelkező kiskorú gyerekek részére déli meleg
főétkezést biztosít 5 hónapos kortól.
A jelenlegi tanév tavaszi szünetében 2 munkanapon (április 18. és április 23.) biztosítja az
önkormányzat az arra jogosult gyermekek térítésmentes ebédjét. Amennyiben a gyermek a
szünidő e napjai alatt óvodai, bölcsődei ellátásban részesül, részére a fenti gyermekétkeztetés
párhuzamosan nem vehető igénybe.
Az étkeztetés igénylését az arra jogosult
szülőknek már előzetesen megküldött nyomtatványon keresztül lehet benyújtani a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Szociális és

Közfoglalkoztatási Osztály Szociális Csoportjához (I. emelet 47.). A nyilatkozat kitöltésében
a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény nyújt segítséget Kiskunfélegyházán, a Hunyadi u. 6. szám alatt.

A szünidei étkeztetést a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Középiskolája, Szakiskolája,
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma konyhája
végzi, amelynek címe Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34 szám.

Tájékoztató az Európai Parlament
tagjainak 2019. évi választásáról
A köztársasági elnök 2019.
május 26-án, vasárnapra tűzte ki az európai parlament tagjainak 2019. évi választását.
A Nemzeti Választási Iroda
2019. április 5-éig értesítő megküldésével tájékoztatja a választópolgárokat szavazóköri névjegyzékbe vételükről.
Amennyiben az értesítőt nem
kapja meg, vagy az elvesztette, a
Helyi Választási Irodától kérheti
annak pótlását. A választópolgárok a részükre megküldött Értesítőn feltüntetett szavazókörben
szavazhatnak, 6 órától 19 óráig.
Felhívom a tisztelt választópolgárok figyelmét, hogy a Kiskunfélegyházán működő szavazóköröknél néhány esetben módosult
a szavazókörök címe, illetve a
szavazóhelyiség elnevezése. A 13.
szavazókört visszahelyezték a korábbi helyére, a Móra F. utcai Óvodába (Móra F. u. 2/a.).
A 16. és 17. szavazóköröket a
volt Bankfalui Általános Iskola
épületéből áthelyezték a Bankfalui Óvoda épületébe – (Tegez u.
25.).
E változások miatt a szavazás
előtt a Nemzeti Választási Iroda
által kiküldött értesítőn mindenképpen győződjenek meg arról,
hogy a lakcímük szerinti szavazókör címe megváltozott-e!
A települési szintű lakóhellyel

rendelkező, valamint az átjelentkezés útján szavazó választópolgárok továbbra is a 12. számú
szavazókörben (Kossuth u. 9.,
Móra F. Gimnázium) élhetnek
választójogukkal.

SZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS
KÉRELMEK BENYÚJTÁSA:
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a kérelmeket benyújthatják személyesen
a lakóhely vagy tartózkodási hely
szerint illetékes Helyi Választási Irodánál, levélben (postacím:
Helyi Választási Iroda, 6100
Kiskunfélegyháza, Kossuth u.
1.), elektronikus azonosítást követően (ügyfélkapun keresztül)
elektronikusan vagy elektronikus
azonosítás nélkül elektronikusan
a választások hivatalos honlapján
( www.valasztas.hu) is a lakóhely
szerinti Helyi Választási Irodához.
Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb

2019. május 10-én, 16 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe
vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen.
A fogyatékossággal élő választópolgár 2019. május 17-én, 16
óráig igényelheti a Braille-írással
ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a
mozgóurnás szavazás során.
Akadálymentes szavazóhelyiségbe való áthelyezési kérelmet
legkésőbb 2019. május 22-én, 16
óráig be kell nyújtania.
Átjelentkezés iránti kérelem
benyújtható: legkésőbb 2019.
május 22-én, 16 óráig.

Mozgóurna iránti kérelem
– A Helyi Választási Irodához
– levélben vagy elektronikus
azonosítás nélkül elektronikus
úton (www.valasztas.hu oldalon)
legkésőbb 2019. május 22-én, 16
óráig

– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus
úton (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb 2019. május 24-én, 16
óráig,
– 2019. május 24-én, 16 órát
követően elektronikus azonosítással elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) legkésőbb 2019.
május 26-án, 12 óráig
- Az illetékes szavazatszámláló
bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem
rendelkező személy általi kézbesítéssel 2019. május 26-án, legkésőbb 12 óráig.
Külképviseleti névjegyzékbe való
felvételre irányuló kérelemnek
legkésőbb 2019. május 17-én, 16
óráig kell megérkeznie.
További felvilágosításért forduljanak bizalommal a Helyi Választási
Irodához, amelynek elérhetőségei:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1., I. em. 30. szoba
(Jegyzői Titkárság)
Vezetője: Dr. Faragó Zsolt jegyző
Tel.: 76/562-015
Fax: 76/462-252
e-mail:
jegyzo@kiskunfelegyhaza.hu
Dr. Faragó Zsolt
a Helyi Választási Iroda
vezetője
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Pályázati kiírás Huszka József emléktáblájára
2007-ben Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata díszpolgárává választotta Huszka Józsefet, a város szülöttét. A legutóbbi
települési utcanév revízió során 2017. május 25-én a 101/2017-es határozattal a dr.
Holló és a Pázmány utcák kezdeténél lévő
teresedés Huszka József nevét vette fel.
A Huszka József Hagyományőrző Egyesület pályázatot ír ki az ezen a területen lévő – jelenleg
pedagógiai célú – középület falán emléktábla
elhelyezésére. A felület mérete kb. 5 x 12 m. Az
emléktáblának tükröznie kell a névadó életútját, annak főbb elemeit illetve meg kell jelenítenie az alábbi kötelező elemeket:
– minimális vízszintes méret 1200 mm, függőleges mérete a tartalom arányában a pályázó
által lesz méretezve
– alapanyaga réz, bronz vagy nemes kő, ezek
kombinációja
– Huszka József mellkép portréja dombormű
formájában
– az alábbi életmű ismertető szöveg:
Huszka József
1854 – 1934
Rajztanár, néprajzkutató, műgyűjtő. Munkásságának eredményeként ősi templomaink
és freskóik maradtak fenn, gyűjtő munkájának eredménye a Magyar Néprajzi Múzeum
gyűjteménye.
Élete fő alkotása a Magyar Turáni Ornamentika Története. 2007 óta városunk díszpolgára.
– Az emléktábla feletti szabad homlokzati felületre falfestmény készül. A festménynek
tükröznie kell Huszka József életútját, így
vagy valamely általa gyűjtött népi motívumot,
erdélyi freskót, stb. kell megjelenítenie és az

A LEADÁS MÓDJA:
Papíralapon az egyesület postacímére: 6100
Kiskunfélegyháza, Esze Tamás u. 1. vagy e-levélben: ijasz1971@gmail.com
HATÁRIDŐK:
– a pályamunkák beadási határideje 2019. május 31.
– az elbírálás határideje 2019. június 31.
– a kivitelezés tervezett befejezési határideje az
emléktábla tekintetében 2019. október 31.,
kihelyezés és a freskó elkészítése az épület
rekonstrukciója után
– felavatás: az épület rekonstrukciójának elkészülése után, 2020-21-ben
A beérkezett pályaművekből kiállítási anyag készül, amit a látogatók véleményezhetnek és ez
a vélemény a végső kiválasztásba is bele fog
számítani.

emléktáblával egységes tartalmi kapcsolatban kell állnia.
A pályamunkának a terv papír vagy digitális
alapú látványán kívül tartalmaznia kell a felhasznált anyagok pontos megjelölését, részletrajzokat, különösen a portré és a falfestmény
tekintetében. Amennyiben a pályázatra tervet
benyújtó vállalja a megvalósítást – részben
vagy egészben – a pályaműhöz csatoltan adja
meg a fizikai megvalósítás becsült bekerülési
költségeit, bruttó összegben.

A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI:
– Rosta Ferenc alpolgármester, volt gimnáziumi igazgató, tanár
– Gulyás László vándormuzsikus, Huszka József HSE egyesületi tag
– Rátkai Zsuzsanna festőművész
– Szecskó Péter grafikusművész, illusztrátor
– Nyers Csaba szakács, rézdomborító, a
Magyar Turáni Ornamentika Történetének
reprint kiadója
A győztes pályaművet a zsűri ítélete alapján a
HJHS Egyesület netto 100 ezer forint jutalommal díjazza, amit a hatályos adóügyi jogszabályoknak megfelelően juttat a győztesnek.
Németh László elnök
Makány Mátyás alelnök
Kollár László titkár

Tájékoztató a bírósági
ülnökök megválasztásáról
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII.
törvény 216. § (2) bekezdése alapján a köztársasági elnök a
bírósági ülnökök megválasztását március 7-e és április 30-a
közé tűzte ki.
A Kiskunfélegyházi Járásbíróságra 2019-ben 6 fő fiatalkorúak
büntető ügyében eljáró bírósági
ülnök megválasztására kerül sor
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
április 25-i ülésén. Az ülnökök
megbízatása 4 évre szól.
Ülnöknek az a 30. életévét
betöltött magyar állampolgár
választható meg, aki nem áll a
cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, büntetlen
előéletű, nem áll közügyektől

eltiltás hatálya alatt, nem tagja egyetlen pártnak sem és nem
folytat politikai tevékenységet. A
vonatkozó törvény rendelkezése
szerint fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
pedagógus, pszichológus, vagy
a család, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi
igazgatás keretében az ellátottak
gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását,
nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül

szolgáló, egyetemi vagy főiskolai
végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.
A fiatalkorúak büntető ügyeiben
eljáró bíróság pedagógus ülnökeit
a bíróság illetékességi területén
működő alapfokú és középfokú
nevelési-oktatási
intézmények
tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba
már nem tartozó pedagógust is
jelölhetnek.
A fiatalkorúak büntető ügyében
eljáró bíróság nem pedagógus
ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk
szerinti érdekképviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. §
(5) bekezdés c) pontja szerinti

munkakörben foglalkoztató, vagy
korábban foglalkoztató szervezetek jelölik. Egy jelölt kizárólag
egy bírósághoz választható meg
ülnökké.
A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatvány,
valamint az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán
(Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
I. em. 30.) rendelkezésre áll, illetve letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról.
Jelöltet állítani legkésőbb április 15-én, hétfőn 16 óráig lehet.
A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bírósági ülnöknek jelölést április 15-én, 16 óráig a
Kiskunfélegyházi Polgármesteri
Hivatal Jegyzői Titkárságán lehet
bejelenteni.
A szükséges nyomtatványok felsorolását is tartalmazó részletes
tájékoztató megtalálható a www.
kiskunfelegyhaza.hu és a www.
felegyhazikozlony.hu oldalakon.
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„Aki(k)től” a harang szól – 1. rész

Takács Mihály

Tarjányi Gábor

Egy világhírű regény címe – E. Hemingway: Akiért a harang szól –
juttatta eszembe, hogy valaki meg is szólaltatta azt a harangot
valakiért… Ezek a megszólaltató valakik közöttünk is itt éltek,
élnek. Dr. Bábel Balázs érsek a 2004. évi ótemplomi harangszenteléskor a hűségnek jelképeként nevezte őket. Félegyháza ezen
jelképeinek szeretnék emléket állítani a ma élők és a jövő nemzedékei számára. Forrásul a megtalált írásos dokumentumok és
a visszaemlékezések szolgálnak. Jelen sorok szereplői több évtizeden át harangoztak, de voltak, vannak közöttük apáról fiúra
szálló évszázados családi jelképek.
Lássuk előbb a város belterületén egykoron működőket.
– Nemes István, az Ótemplom
második harangozója volt 1751 és
1775 között. Arról, hogy mi történt vele, nem maradt fenn írásos
anyag.
– Hiteles dokumentum van
1853-ból arról, hogy Szabó Józsefet 25 éven át, 1873-ban bekövetkezett haláláig alkalmazta a város.
A kegyuraság a fiát alkalmasnak
találta következő harangozónak,
aki azonban 4 év után abbahagyta,
népiesen szólva „szögre akasztotta a kötelet”.
– 1882-ben Fekete Jánost találták érdemesnek a posztra. Ő
szintén haláláig, 1902-ig harangozott. Fia, ifj. Fekete János már
beteg apjának is besegített, így
annak elhunyta után szintén családon belül maradt a szolgálat. Őt is
a halál választotta el ettől, 1914.
október 15-én.
– Kurucz József 1919 januárjától 1945 végéig szólaltatta meg

az Ótemplom harangjait. További
sorsáról nem tudunk.
– Az Újtemplomban 1940-ben
véglegesítették Tarjányi Istvánt
sekrestyés-harangozói munkakörben. 22 esztendei példás templomszolgálat után, 1962-ben vonult nyugdíjba.
– Tarjányi Gábor bácsi 1946tól a legnehezebb „padláslesöprős”
időkben is helytállt. Ő volt az utolsó harangozó, aki az Ótemplom
közelében álló harangozóházban
lakott. Rá már a mai 60 éven felüli
korosztály is emlékezhet. Szolgálatának az 1964 karácsonyán bekövetkezett halála vetett véget.
– Az Újtemplomban, 1962 januárjában – a próbaidő letelte
után – véglegesítették hivatalában
Takács Mihály sekrestyés-harangozót, aki a 2000. évi nyugdíjba
vonulásakor városi legenda volt.
Jellegzetes köpcös alakja, nyugodt
járása a mai fiatalok emlékébe
is bevésődött, mint gyerekkoruk
„tartozéka”.

– 1965-ben, az Ótemplom is
új harangozót választott Tarjányi Gyula személyében. Jókedvű
ember volt, mosolygós arcára bizonyára ma is sokan emlékeznek.
Őt 27 évi szolgálat után a halál választotta el szeretett hívatásától.
– A felsorolásból nem hagyhatom ki az Ótemplom mai gondnokát, harangozóját, Kis Zoltánt,
aki 2002 óta már 17 év tapasztalattal bír. Kívánjuk neki, hogy még
nagyon sokáig bim-bammozzon,
és felzárkózzon a nagy elődökhöz.
Kilencük szolgálati ideje (eddig)
összesen 232 év, a város újratelepítése óta eltelt 276 évből. Szinte
„lefedik” a város történetét.
A város külterületén egészen más helyzettel találkozunk, mint a belterületen. Itt
ugyanis nem voltak alkalmazott
harangozók. Így csak az utóbbi kb. 110 év emlékezeti anyaga
áll rendelkezésünkre. Ám ebből figyelemre méltó harangozóegyéniségek bontakoznak ki.
Ne feledjük: külterületen önként vállalt feladatról volt, van
szó, napi elköteleződéssel, legtöbbször fizetség nélkül, zivataros történelmi időkben!
– Legkorábbi emlék a felsőgalambosi 3. dűlőben álló, 1885
óta működő kis haranghoz kötődik. Első megszólalása óta a
vele szemben lévő tanyában lakó

Turcsányi László
Turcsányi családnak szinte életelemévé vált a harangozás. Eleinte
a szőlőhegyi csőszökkel közösen
harangoztak. Turcsányi Jánosné, sz.: Bense Piroska, férje
1914-ben bekövetkezett halála
után vette át a feladatot. Az 1962ben, 80 évesen elhunyt nagymama olyan húzási technikát kísérletezett ki, majd alkalmazott, hogy
a bim-bamból bim-bim-bam lett.
Ezt tanította meg a fiának és az
unokájának. A nagymama halála
után fia, László (sz.:1911) is haláláig, 1986-ig húzta. Ezután ifjabb
Turcsányi László (sz.:1938) fogta kezébe a kötelet, amit 2013-ig
el sem engedett. Ha a környékbeliek szokatlan időben hallották
meg a hangját, tudták, hogy vihar,
netán jégeső közeleg. A harangnak ugyanis bizonyítottan a „villámokat megtöröm” típusú hangja
van! Turcsányi úr azért engedte ki
kezéből a kötelet, mert a szomszéd dűlőben lakó Tóth László
gazdálkodó jóvoltából felújították
és villamosították a szerkezetet.
Hajagos Gyula plébános szentelte újra 2013 június másodikán.
Azóta az 1961-ben született fiú,
Turcsányi László felügyeli a működést, és ha kell, beavatkozik.

Szabó-Szűcs József
(A cikket következő
számunkban a többi külterületi
harang és harangozó
történetével folytatjuk.)

2019. április 5.

A mediterráneum
ékkövei
Dr. Szilassi Péter egyetemi docens rendszeres
előadója a könyvtár Földrajzi Szabadegyetem
előadássorozatának. Legutóbbi előadásán Korzika és Szardínia rendkívül gazdag természeti és
kulturális értékeiről beszélt. Az előadót ezúttal is
Bense Zoltán földrajztanár, hegymászó mutatta be
az érdeklődőknek.
– Kiskunfélegyházára mindig szívesen jövök, mert sok
érdeklődő fogadja az előadásaimat. Minden hasonló alkalomra készülök, de ezekre különös gonddal. Geográfusként minden utazásomra alaposan felkészülök, a bemutatóimon saját felvételeimet mutatom be.
A közelmúltban egzotikusabb tájakra, köztük a sarkkör
fagyos vidékeire invitáltam a félegyházi hallgatóságot,
olyan helyekre, ahová nem könnyen lehet eljutni. Most
két gyönyörű sziget, Korzika és Szardínia volt a téma.
Ezek a szigetek a magyar közönség előtt még kevésbé
ismertek. Pedig érdemes ellátogatni mindkettőre, mert
természeti és kulturális értékekben rendkívül gazdagok.
Ami a legvonzóbb lehet bennük az, hogy nem a tömegturizmus célpontjai. A tengerparti fövenyek nem zsúfoltak,
és a bakancsos turistákat gyönyörű hegyvidékek várják
túralehetőségekkel – mondta dr. Szilassi Péter.

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

9

Új fejezetet nyitottak

A XXI. MFG Biennálét rendezték meg
a Móra Ferenc Gimnázium tehetséges
képzőművész diákjai, március 20-án. A
megnyitón Szabó Ildikó művésztanár, az
alkotó közösség vezetője elmondta, hogy
a mostani kiállítással kétszer húsz évet
zárnak le. Az első tárlatot Rosta Ferenc
művésztanár szervezte meg lelkes tanítványaival. A fiatalok jól fogadták a kezdeményezést, és onnantól kezdve él ez a
szép mórás hagyomány. – 20 év után én
vettem át a kör vezetését, a kiállítások
szervezését, és örömmel mondhatom,
hogy folytatjuk a sorozatot, és új korszakot
kezdünk – tette hozzá.
Az ünnepélyes megnyitóra a gimnázium
12/A-B-C, a 11/E. illetve a 10/C, 10/E, 9/B,
10/B. osztályos tanulói látványos és hangzatos groteszk játékkal készültek. Felkészülésükben segítségükre volt Palásti
Lászlóné tanárnő. Mivel az idei biennálé
választott témája a kortárs volt, így mind
a diákok képzőművészeti alkotások és a
megnyitót színesítő előadás is kortárs érzésekkel átitatott volt.
Rosta Ferenc a Biennálé megálmodója,
így összegezte gondolatait: – Egyszer, ré-

ges-régen az emeleti kis kamarateremben
a Móra Ferenc Gimnázium rendezett egy
rajzkiállítást az akkori tehetséges diákok
munkáiból. Bizony, senki sem gondolta
volna, hogy még húsz fogja követni. Miután
kétévenként rendeztük ezeket a bemutatókat, Kiskunfélegyházán polgárjogot nyert a
gimnázium biennáléja. Sokáig a Szakmaközi Művelődési Ház fogadta be. Gyorsan
lepergett negyven esztendő, és most valami más előtt állhatunk meg. A mai kor a
régi hagyományokat talán értékesnek tartja, de már nem igazán érzi sajátjának az
akkori világot az ifjú korosztály. S a lelkes
tanárnő, aki ebből a hagyományból érkezett, válaszút elé kényszerült. Vagy megszünteti ezt a régi hagyományt (lényegében a kiállításokat), vagy valami újjal tölti
meg a keretet.
Köszönöm a tanárnőnek, hogy a huszadik (az ezt megelőző kiállítással) végleg
lezárta a múltat, és ez a mai 21. biennálé
jelenti egy új kor kezdetét. Szabó Ildikó tanárnő azt vállalta fel, hogy egy teljesen új
ciklust indít el. Csak remélni merem, hogy
ugyanolyan sikereket fognak elérni, mint
elődeik – zárta mondandóját Rosta Ferenc.

Japán koncert a Szent István Templomban
A japán-magyar diplomáciai
kapcsolatok fennállásának 150.
évfordulója alkalmából érkezett
koncertturnéra Magyarországra
az Ensemble Este japán szimfonikus kamarazenekar. A japán
zenészek március 21-én Kiskunfélegyházán, a Szent István
Templomban adtak koncertet. A
hangversenyen szólistaként közreműködött a kiskunfélegyházi
Palatinus Ferenc kürtművész
és Toyonaga Yoshie japán klarinétművész. Vezényelt: Kondo
Satoshi.
Százötven éve annak, hogy
Japán és az Osztrák-Magyar

Monarchia aláírta a barátsági,
kereskedelmi és hajózási egyezményt. Az elmúlt 150 évben
Japán és Magyarország szoros
kapcsolatokat épített ki számos
területen, többek között a kereskedelem és az üzleti élet, a tudományok, a kultúra és a sport területén. Az idei jubileumi évben
mindkét országban számos rendezvényre, eseményre kerül sor.
A szervezők abban bíznak, hogy
ezek lehetőséget kínálnak majd
a két ország közötti kapcsolatok
továbbfejlesztésére – adta hírül
a magyarországi japán nagykövetség honlapján.
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A félegyháziak egészségéért dolgoznak
Egy 2017-es pályázat eredményeként, 2018. szeptember
1-jén kezdte meg munkáját
Kiskunfélegyházán az Egészségfejlesztési
Iroda
(EFI),
amely egészségügyi és mentálhigiénés területen, széles
életkori skálát célzó, megelőző
és életmódváltó programokat
szervez. Az első féléves időszakban lezajlott közösségi
és egyéni foglalkozások eredménye azt mutatja, hogy ingyenes programjaik a kötelező
ellátási formák közötti rések
betöltése mellett nagy segítséget nyújtanak a lakosság
egészségmegőrzésében.
Korábbi tapasztalatok nélkül született meg Kiskunfélegyházán az
Egészségfejlesztési Iroda, ami
azt is jelenti, hogy nem volt kön�nyű mankókat találni induláskor
– mondta el Tóth Katalin, az
EFI szakmai vezetője. – Induló
programjaink népszerűsége azonban azt mutatja, hogy a városban
már hatékonyan működő számos
csoport, egyesület, klub munkáját
összehangolva és kiegészítve, az
életmódváltáshoz, vagy állapotmegtartáshoz hatékony segítséget
tudunk nyújtani.
Bejelentkezés alapján a polgármesteri hivatal udvarában kialakított akadálymentesített irodában
fizikális és mentális állapotfelmérést végzünk, amelynek eredménye ismeretében ajánljuk közösségi programjainkat és egyéni
tanácsadásainkat, vagy bizonyos,
kritikus esetekben háziorvoshoz,
illetve szakorvoshoz irányítjuk a
klienseket.
Elsősorban azok keresnek bennünket, akik fiatalon és viszonylag
egészségesen meg tudták kezdeni nyugdíjas éveiket, és emellett

lehetőséget keresnek a hasznos
időtöltésre, de többen jönnek hozzánk betegség utáni rehabilitáció céljából is. Hatalkalmas, heti
rendszerességgel végzett foglalkozásaink alkalmasak arra, hogy a
jelentkezők térítésmentesen megismerjenek különböző mozgásformákat, melyeket később maguk is
folytathatnak.
Ilyen, már befejeződött életmódváltó programunk volt a vízitorna
és a jóga, melyek mellett folyamatos lehetőséget biztosítunk
Szalontai Enikő dietetikus bevonásával a széles rétegeket érintő
betegségek diétás tanácsadására.
Április 5-én – szintén egy fizikailag kíméletes mozgásforma –, a
Nordic Walking nevű, „botos” séta
indul a Kiskun utcai futballpályá-

ról, amelyet péntekenként 16 órától tervezünk más-más helyszíneken, így a lakosság részére helybe
visszük a testmozgás lehetőségét.
Pótolva a zenés-táncos helyek
és alkalmak hiányát, április 11-én,
Szabad a tánc! címmel a tánc jótékony hatásaira alapozó csoportos foglalkozás indul a művelődési házban. A táncórák tematikája
alkalmazkodik az egyének fizikai
adottságaihoz, és olyan lépéssorokat tartalmaz, ami az egészségi
állapottal összeegyeztethető. A
mozgás alkalmas a koordináció
és a ritmusérzék fenntartására, az
idősek közösségben tartására.
Az EFI felvállalta a gyászolók
támogatását, hiszen sokan nem
tudják, hogy ebben a nehéz időszakban segítséget is kérhetnek.
Gyászfeldolgozó
csoportunk
Szívós
Péterné vezetésével
működik.
Hamarosan indítjuk, Kérdezze meg
gyógyszerészét! előad á s s o r o z at u n k at ,
amelynek keretében
városunk gyógyszerészei beszélnek a
munkájuk során leg
gyakrabban
előforduló problémákról, a
gyógyszerszedések
kapcsán elkövethető
hibákról.
Az egészségi állapotmegőrzés része a

lelki betegségek megelőzése, ahol
a korai felismerés és megfelelő
mederbe terelés sorsdöntő lehet.
Modok Ágnes pszichológus az
egyéni tanácsadások mellett életvezetési tréningeket és önismereti előadásokat tart, amely mellett
óvodákba, iskolákba is ellátogat.
A szülőkkel és a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek közvetlen
segítséget tud nyújtani a közösségben sokszor hatványozottan előforduló gyermekkori, kamaszkori
konfliktusok, vagy agresszió kezelésében, a drog- és alkoholproblémákkal és egyéb neveléssel kapcsolatos kérdésekben.
Kiskunfélegyháza mellett a vonzáskörzetbe tartozó településeken
is jelen vagyunk, Bugacon, Bugacpusztaházán, Gátéron, Petőfiszálláson és Pálmonostorán iskolákba, munkahelyekre is szervezünk
programokat, de adott esetben
egyéni tanácsadást is végzünk.
Munkánkat segítik, és pályázatunkat nagymértékben támogatják
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a városi kórház, a védőnői szolgálat, a város oktatási
intézményeinek és közművelődési
intézményeinek vezetői, a városban működő civil szervezetek és
egyesületek is.
A programokról bővebb tájékoztatás elérhető az Egészségfejlesztési Irodában, illetve a Turinform
Irodában, a könyvtárban és a művelődési központban kihelyezett
szórólapokon.
K. G.
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Házunk, kertünk, otthonunk – Virágos Félegyháza
Kedves kecskeméti ismerősöm említette, hogy egyik vasárnap
délután átjöttek Félegyházára, mert nemcsak bájos kisváros,
de jó hangulata van és a Kossuth utcán nagyon finom sütemények és fagylaltok kaphatók. Jót sétáltak, nagyon jót beszélgettek, és egyáltalán: jól érezték magukat. Egy szép vasárnap
délutánuk volt.

Fekete Istvánnak van egy megkapó novellája, a Vasárnap délután. A történetben egy férfi
sérelmével, keserű haraggal a szívében kimegy vasárnap délután
a szőlőbe, mivel köztudomású
ugyanis, hogy gondolkodni csak
a szőlőben lehet, az öreg diófa
alatt… És – csodák-csodája – az
indulata estére puha békességgé
csendesedik. Lehet, hogy nemsokára magyarázó széljegyzetekkel
kell majd ellátni Fekete István és
Móra Ferenc bűbájos történeteit
arról a csodálatos világról, ame-

lyet olyan emberek népesítenek
be, akik nem bűntelenek, akik
botladozva keresik a helyes utat,
és akik gyengeségeiken felülemelkedve legyőzik a rosszra vezető
alkalmakat. Ez a vasárnap délután hangulata – egy olyan világé,
ahol a szépség, jóság, igazsággá,
törvénnyé nemesül.
Ezért éreztem Félegyházára
vonatkozóan igazán dicséretnek
az ismerősöm vasárnap délutáni
ittlétük során a városra mondott
bájos, hangulatos jelzőit. És talán
elsőre nem tűnik fel, de a Fekete
Istváni történetben fontos, hogy
van egy hely – a szőlőskert –, ahol
végbemegy a vasárnapi csoda.
Mert helyekre mindig szükségünk van, ahol megéljük, hogy
otthon vagyunk a világon. Ezért
fontosak a környező táj természeti szépségei, vagy a városi lét
legkülönbözőbb kertjei. Az utcán
járva-kelve kisebb-nagyobb parkok és otthon a legkülönbözőbb
kertjeink, vagy csak a körülöttünk
lévő kedvenc növényeink.
Nincs recept rá, hogy milyen
méretű, kinézetű, használatú
ez a hely. Tulajdonképpen ilyen
szemszögből nézve nem is öszszehasonlíthatók, sokkal inkább
egymást kiegészítők. Együtt valami titokzatos módon városképet

Erkély, petúniával

formálnak. Ahogy az emberlét
vándorútján haladva saját arcunk
formálódik, úgy a városi közösség
is megalkotja a saját településképi arcát.
Kertjeink a mi arcaink. Beszélnek helyettünk, rólunk, nekünk,
értünk. Egy település annál élhetőbb, minél inkább beszélnek
egymással az ott élő, oda látogató
emberek. Fontos az ismeretség,
tudni egymásról, megosztani egymással értékeinket, amit fontosnak, vagy egyszerűen csak bájosnak és hangulatosnak tartunk.
Ezt szolgálja a Virágos Félegyháza mozgalom is. Tudjuk, hogy
az elnevezés nem túl találó: nem
csak virágokról van szó, az csak
jelképe az otthonosságnak, és
nem is mozgalom, hiszen ez a
mindennapi életünk. Egyelőre
nem találtunk jobb szót: de keres-

sük, és minden ötletet köszönünk.
2019-ben már szeretnénk azt is
leszögezni: nem verseny, inkább
bemutatkozás, kézfogás, egy nagy
vendégség, ahova mindenki hozza
a saját finomságát. Biztos voltunk
már ilyen buliban, átéltük, hogy
milyen bensőségesen jó tud lenni.
Szóval, egy ilyen nagy városi találkozóra hívjuk mindazokat, akik
felvállalják, hogy egy-egy vonásai
Félegyháza települési arcának,
szívesen beszédbe elegyednek
egymással azáltal, hogy közkincscsé teszik mindazt, amit környezetükben értéknek tartanak. Előző
lapszámunkban már bemutattunk
néhány kedves tavaszi pillanatképet a városból. Hagy álljon most
itt is néhány hangulatos részlet az
elmúlt években benevezett kertekben készült fotókból.
Nagy Ágnes városi főkertész
Hirdetés

Az év első egyéni versenye!
Időpont: Április 13., szombat
(Gyülekező 6:30, verseny: 8-14-ig)
Egy bot, egy horog,
szabadon választható horgásznem.
A dobogósok díjazásban részesülnek!
Információ: 06/30-517-90-53
Cím: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő
szakasz mellett!
Ilyen is lehet a kerítés

Muskátlis ablak

Már-már angolkert
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Lakossági fórumot tartottak
a Bercsényi utcáról

Horváth Tamás önkormányzati képviselő (MSZP) nemrégiben egy
sajtótájékoztatón szólt arról, hogy a Bercsényi utca áldatlan közlekedési helyzetén minél előbb változtatni kell. A megvalósulás érdekében aláírásgyűjtést és lakossági fórumot kezdeményeztek a problémák és a lakossági vélemények feltárása érdekében. Ez utóbbira
március 25-én került sor.
Mint a képviselő elmondta, az öszszejövetel meggyőzte arról, hogy a
Kossuthváros ügyével foglalkozni
kell, és arról is, hogy a Bercsényi
utca forgalmi helyzete sokakat érint
és érdekel. Mindenki számára fontos, hogy a gyalogos átkelőhelyek
biztonságosak legyenek, a parkolóhelyeket úgy alakítsák ki, hogy
a mellékutcákból balesetveszély
nélkül lehessen kikanyarodni. Legalább ennyire fontos a kerékpárosok
biztonságos közlekedésének megoldása is – tette hozzá.

A fórum résztvevői javasolták,
hogy több figyelemfelhívó, sebességkorlátozó táblát helyezzenek ki az út
mentén, de a „fekvőrendőrök” megépítése sem lenne ellenükre.
A Bercsényi utca forgalmán kívül
a fórum résztvevői közül sokan panaszkodtak utcájuk megnövekedett
forgalmára, az ebből adódó levegőés porszennyezésre.
Horváth Tamás zárásként elmondta, hogy folytatják az aláírásgyűjtést,
és annak eredményét továbbítják a
városvezetésnek a probléma mielőb-

2019. április 5.
bi megoldásának reményében. Ha
ezek a kérések nem találnak meghallgatásra, akkor továbbmennek,
akár polgári engedetlenségi akciókat
is szerveznek.
A rendezvény után dr. Kiss Ákos
Csaba, a térség önkormányzati képviselője elmondta: a városvezetés jól
ismeri a problémát. A Bercsényi utca
közlekedési helyzetének szakmailag
megalapozott, minden tekintetben
megnyugtató rendezése érdekében
tavaly novemberben megrendelte az
önkormányzat az utca és környezete
közlekedésbiztonsági felülvizsgálatát. Erre azért van szükség, mert a
probléma igen összetett, ugyanis a
forgalom nagymértékű növekedése
mellett számos más kérdésre is választ kell adni. Ilyen például a kerékpáros forgalom, a sokszor különböző
terepszinteken fekvő keresztutcák, a
parkolók elhelyezésének problémaköre, amelyeket átfogóan kell kezelni.
Amikor a koncepció elkészül, természetesen az érintett lakóközösséggel
is megismertetik a tervezett változásokat a szakemberek. A képviselő
hozzátette: azt azért furcsállja, mert
ezekről a tényekről a fórum szervezőjének is pontos információi vannak,
aki egyébként az idei költségvetésről
történő szavazáskor a város összes,
többek között a Kossuthvárost is
érintő fejlesztései ellen voksolt.

A Lakitelek Népfőiskola hírei

Óvodai
beiratkozások
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata március 27-i
ülésén döntött a kötelező
óvodai beiratkozásról. Ennek
értelmében a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda tagintézményeibe a 2019/2020.
nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket: Április 24-én, szerdán
és április 25-én, csütörtökön 8
és 17 óra között.
Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2019. augusztus 31-éig betölti, és még
nem jár óvodába. A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (továbbiakban:
Nkt.) 8. § (2) bekezdése szerint:
A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt.
További részletek a www.
felegyhazikozlony.hu oldalon olvashatók.

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

Megjelent a Rendszerváltás
Történetét Kutató Intézet és
Archívum legújabb kötete

Népfőiskola
ü ve g h á z á ban. Nyitvatartás: hétköznap 7.30
és15.30,
szombaton 10 és 12 óra között, vasárnap
zárva.

Szőcs Zoltán:
A Szabó Dezső Emléktársaság
mint emlék – a Hunnia folyóirat
megszületése és kimúlása
Antológia Kiadó
Lakitelek, 2019
1989/90 – ez a nagyjából kétévnyi
idő – történelmi értelemben nagy

Állásajánlatok
a népfőiskolán

tavasza volt nemzetünknek: megmozdult az emberemlékezet óta
alvó, de 1945 óta különösen mély
álomba zuhant magyar rög, és sosem remélt csírák kezdtek növekedni rajta. Isten nagy ajándéka,
hogy kortársként én is részesülhettem ebben a csodában.
A tavaszokról viszont tudni lehet,
hogy nem örökéletűek, mindig a
nyár, az ősz, majd a tél követi őket.
Félek, a történelem szakrális tavaszaira ez ugyanúgy érvényes, mint
a meteorológiaira. 1989-90 kikeletje

már régen elvirágzott, ki-ki döntse
el közérzetének megfelelően, hogy
most éppen milyen évszakot élünk,
de egy biztos: az e könyvben leírt
összes adat, tény, esemény maga
a színtiszta igazság, a megtörtént
valóság, melynek krónikai hitelességéért bármikor felelősséget vállalok.

Biozöldség és virágvásárlási
lehetőség a népfőiskolán
Folyamatos biozöldség és virágvásárlási lehetőség van a Lakitelek

A Népfőiskola Alapítvány munkatársat keres felszolgáló, konyhai
kisegítő, takarító munkakörökbe.
Az ezek betöltéséhez szükséges
feltételek, valamint további információk elolvashatók a népfőiskola
honlapján.

A TERMÁLFÜRDŐ
ÉS AZ USZODA TÉLI
NYITVATARTÁSA
Hétfő: SZÜNNAP
Kedd-Péntek:
15.00 – 22.00 óráig
Szombat-Vasárnap:
10.00 – 22.00 óráig

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2019. április 5.

Várják a véradókat
a kossuthvárosi
közösségi házba
Véradást tartanak a kossuthvárosi közösségi házban április
10-én, szerdán 14.30-tól 17 óráig – tudtuk meg dr. Kiss Ákos
Csabától. A térség önkormányzati képviselője – aki hivatását tekintve idegsebész főorvos – a vérhiány megelőzése érdekében kezdeményezte az eseményt. Ahogy fogalmazott:
minden tőle telhetőt szeretne megtenni annak érdekében,
hogy soha ne fordulhasson elő, hogy valakit ilyen okból nem
tudnak megoperálni.
– Sokféle okból alakulhat ki
átmeneti vérhiány. Télen az
influenza-járvány, nyáron a szabadságolások miatt adnak a
szokásosnál kevesebben vért. A
biztonságos betegellátás érdekében persze egész évben fegyelmezetten kell gazdálkodni a
vérkészlettel, és mivel bizonyos
vérkészítményeket csak pár napig lehet tárolni, a készleteket
folyamatosan újra kell tölteni.
Ráadásul a ritkább vércsoportokra is nagy szükség van, ezeket
még a szokásosnál is nehezebb

pótolni. Nekünk pedig itt van ez
a nagyszerű közösségi házunk,
ahol örömmel adunk helyet az
ilyen nagyszerű dolgoknak. Bízom benne, hogy a véradók is
szép számmal jönnek majd –
mondta el dr. Kiss Ákos Csaba.

A kacsa- és lúdágazat
gazdálkodói tanácskoztak
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Félegyháziak Tiszadadán

Kevésbé köztudott, hogy Holló
László festőművész, a félegyháziak Laci bácsija mintegy 40 éven át
töltötte el nyarait a Tisza melletti
Tiszadada községben. Igazán ott
érezte magát szabadnak. Lassan
két évtizedes hagyomány már Tiszadada életében a március első
hetében megrendezendő Holló
László Hét.
Ez a nagyjából 2000 lakosú kisközség ma nem lehetne Magyarország egyik kiemelkedő Holló-emlékhelye prof. dr. Ujváry Zoltán
néprajztudós, egyetemi tanár
támogatása és a Holló Emlékház
gyűjteményének gyarapítása érdekében kifejtett állhatatos munkája
nélkül. Az idén a település önkormányzata
mellszobor-avatással
fejezte ki tiszteletét és nagyrabecsülését díszpolgára előtt, aki
sokat tett Tiszadada község képzőművészeti életének felvirágoztatásáért, valamint a Holló-kultusz
megteremtéséért.
A március 7-én megtartott eseménysorozat nyitányán, a szoboravatáson jelen volt a község polgár-

mestere Mizser Zsolt, beszédet
mondott dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő és a kiskunfélegyházi küldöttség nevében Rosta
Ferenc alpolgármester. A félegyháziak közül jelen volt még Mészáros
Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója és Rátkai Zsuzsa, a Holló László
Kör vezetője. A mellszobrot a Holló
László-díjas helyi szobrászművész,
Boncsér Árpád készítette.
Ezt követően a helyi tájházban
nyílt meg Komiszár János Holló
László-díjas és Csokonai-díjas festőművész kiállítása. Az eseménysor
folytatásaként délután a helyi Holló
László Általános Iskolában vette
kezdetét a nagykörzeti rajzverseny,
amelyen számos település általános iskolás tanulója mérte össze tehetségét. A késő délutáni díjátadáson a Félegyháza által felajánlott
díjakat Rosta Ferenc, a Holló László
Kuratórium elnöke adta át.
A szívélyes vendégfogadtatásért
és a kiváló rendezvénysorozatért
ifj. Kovács Géza közművelődés
szervezőt illeti az elismerés.

R. F.

Védőnőkre szavazhatunk

Kiskunfélegyháza és térsége kacsa és lúdnevelőit hívták szakmai
tanácskozásra március 21-én, a
Móra Ferenc Művelődési Központba. A Greenman szakmai konferencián dr. Csorbai Attila, a Baromfi
Termék Tanács elnök-igazgatója
köszöntötte a megjelenteket. Mondandójában kifejtette, hogy az ágazat nincs könnyű helyzetben, de a
gazdálkodók szorgalmának, törekvésének köszönhetően, valamint
a piaci helyzet remélhető javulása
miatt továbbra is érdemes lesz
szárnyasokat nevelni, hizlalni.

A hazai víziszárnyas ágazatot
az utóbbi öt évben jelentős negatív hatások érték. A túltermelés, a
takarmányok drámai drágulása,
valamint az állatvédők támadásai
arra kényszerítik, hogy számottevően változtasson jelenlegi szerkezetén és a termelés hatékonyságán.
A félegyházi tanácskozás ehhez
kívánt segítséget nyújtani azzal,
hogy felkészült előadók tartottak
előadásokat a járványvédelemről
a probiotikumokról, valamint a termékenység, keltethetőség, naposminőség javításának lehetőségeiről.

Idén is meghirdették az Év Védőnője jelölést. A kiskunfélegyházi védőnők áldozatos munkája
hosszú évek óta tiszteletre méltó,
legyen akár közülük valaki az elismerés részese. A beérkezett történetek, jelölések alapján szeretnék
bemutatni azt az áldozatos munkát, amelyet a védőnők – sokszor
nehéz körülmények között – végeznek a lakosság egészségének
megőrzése érdekében. Szavazni
április 28-án, vasárnapig lehet, a
beérkezett voksokat május 30-án,
csütörtökön bírálják el. A szakmai
zsűri mellett neves közéleti szereplők, kismamák, vagyis az Önök
szavazatai alapján választják ki
azt a három védőnőt, akiknek
odaítélik az Év Védőnője díjat június 13-án, Budapesten.

Kiskunfélegyházán tizenhat védőnői körzet (tíz területi- és hat
iskolai körzet) látja el a jogszabályokban meghatározott védőnői
feladatokat.
A díjat összesen öt kategóriában
hirdetik meg: egy kicsi és egy közepes méretű települést és egy nagyvárost ellátó védőnőt kívánnak
jutalmazni, valamint szavazni lehet
védőnői tanácsadói közösségre,
illetve a védőnők szakfelügyeletét
ellátó vezető védőnőkre is.
Jelölni a Magyar Védőnők Egyesülete honlapjának (www.mave.
hu), a főoldaláról elérhető linken
lehet:
https://mave.hu/?q=palyazat/
palyazat_subscribe/8, itt a „jelölöm” gombra kattintva érhető el a
jelölőlap.
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A Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, vagyis a 12. Szakma
Sztár Fesztivált a budapesti
Hungexpo épületében rendezték meg. A márciusi háromnapos megmérettetésen két
félegyházi diák jeleskedett az
általuk képviselt szakmában.
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth
Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiumának diákjai, Pozsár Aletta
fodrásztanuló és Zsolnai Balázs
festő, mázoló, tapétázó tanuló kiválóan teljesítették a szakmai zsűri elvárását. Aletta kitartó munkájával az ötödik helyig jutott, Balázs
pedig első helyezett lett a versenyben. Ezekkel a rangos helyezésekkel automatikusan megkapták a
szakmai végzettségüket.
Március 22-én rendezték meg
a Platán iskolában a diákok és
tanárok által várva várt Ki mit
tud? vetélkedőt a diák-önkormányzati nap keretében. Hetek
óta lelkesen készültek a gyerekek a megmérettetésre, hogy
megmutathassák, ki, miben
tehetséges. A kicsik és nagyok
szavazatai alapján a győzelmet,
Farkas Bence (gitár), Fortnite
csapat (tánc) és a Rókák táncos
lábú fiataljai érdemelték ki. A
műsort az Orchidea Secret Stúdió bemutatója tette még színesebbé, akik táncra invitálták a
vidám gyereksereget.
A diákönkormányzati nap kötetlen hangulata remek lehetőség
volt a Víz világnapjának méltó
megünnepléséhez. Immár hagyo-

2019. április 5.

A szakma kiváló tanulói

Pozsár Aletta

A fodrász kategóriában a neves
zsűritagok előtt megannyi kritériumnak kellett eleget tennie Pozsár
Alettának. Bizonyított elméletben
és gyakorlatban egyaránt. A versenyfeladatok között szerepelt többek között klasszikus férfi hajvágás

Zsolnay Balázs

Molnár Laura

és női kontyfésülés is. Aletta felkészítő tanárai Nagyné Patkó Anikó és Fliszár Károlyné Marika
voltak. Gyakorlati oktatója Presztóczki Veronika, Ezüstkoszorús
Mester.
Zsolnai Balázs a festő, mázoló,

Ki mit tud
és a víz világnapja
mánnyá vált, hogy ezen a napon
minden diák és pedagógus kék
ruhába öltözik, mintha megtöltenék az egész iskolát sok-sok
vízcseppel. Az udvaron egy hal
formájú élőképet alkottak a kék

ruhába öltözött platánosok, amelyet az iskola tetejéről örökített
meg Fekete Zsolt egykori platános diák.
A hátsó udvaron lehetőségük
nyílt az érdeklődő tanulóknak a

tapétázók versenyén egy kötelező
és egy szabadon választott feladatot teljesített a többiekhez hasonlóan. A feladatokon két versenynapban, naponta öt órában lehetett
dolgozni, szigorú időbeosztással.
Balázs szakmai tudásának és a jó
felkészítésnek köszönhetően minden kihívásban remekül helytállt.
Molnár Laura képviselte a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakgimnáziumot
és Szakközépiskolát Székesfehérváron, a 60. Pék Szakma Kiváló Tanulója Versenyen. A fiatal hölgy a 21
fős erős mezőnyben a 7. helyezést
érte el. Ezzel a nagyszerű eredményével jeles bizonyítványt és teljes
vizsgamentességet szerzett. A pék
gyakorlatra Horváth Krisztián, a
mézeskalács-díszítésre Dányi János készítette fel.
rendőrök rejtélyes, titokzatos, izgalmas világába betekinteni. Ezen
a napon kerékpáros akadálypálya, sportprogramok és bolhapiac
is várta a gyerekeket. Az aulában
rögtönzött hulladékszobor-kiállításra is sor került, hiszen a tavalyi
év jó gyakorlata alapján a fenntarthatósági témahét keretében
az osztályok automatikusan készítették az alkotásaikat.
A fenntarthatósági témahét
során fát ültettek, papírt és PET
palackot gyűjtöttek, klímasátoroztak, madárodút készítettek,
ásványokkal ismerkedtek, csatlakoztak a TeSzedd akcióhoz, udvart
takarítottak, újrahasznosítottak,
kertet ástak, virágot és fűszereket
ültettek, vizes aulát készítettek az
ökotudatos Platán iskolások.

Természetismeretben
remekeltek
Dózsás
nyelvÉSZ
Március 22-én rendezték meg
Kecskeméten az általános iskolás diákok egyik legnépszerűbb
anyanyelvi tanulmányi „nyelvÉSZ”
versenyének megyei fordulóját.
Szunyi Léna I. helyezést ért el, így
kiérdemelte az országos döntőben
való részvételt, amit májusban
rendeznek Szegeden.
A népszerű – idén 20 éves –
versenyen több mint 14 ezer diák
indult. A verseny háromfordulós,

az iskolai válogatót megyei forduló, majd országos döntő követi. A
februári iskolai fordulók alapján
a Kiskunfélegyházi Dózsa György
Általános Iskolából hárman jutottak be a megyei megmérettetésre: Szunyi Léna 1. osztály,
Horváth Áron 2. osztály, Lassán Márk 4. osztály. Az országos
döntőbe minden megyéből évfolyamonként az első helyezett jutott tovább.

A II. helyet szerezte meg március
22-én Tiszaalpáron, a XIX. Kistérségi Természetismereti Versenyen a
Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola székhelyintézményének
8. a osztályos csapata. Tagjai: Faze-

kas Marcell, Kurucz Máté, Slezák
Benjámin. Az 5. a osztályos tanulókból álló csapat a II. helyen szerepelt. Tagjai: Abonyi Ákos, Bajáki
Tímea, Szabó Róza, Tápai Andor.
Pedagógusuk: Csollár Géza.
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Hat ország gyermekei
a Waldorfban
Hat ország gyermekei népesítették be Félegyházán a Tiszta Forrás Waldorf iskolát. Köszönhető ez annak, hogy az intézmény
részt vesz egy Erasmus+ programban amelynek célja, hogy a
diákok utaztatásával, közös programok szervezésével megismertessék egymás kultúráját, művészetét, és bepillantást nyerjenek
a mindennapi életbe is.
A 2020-ig tartó programban Spanyolország, Csehország, Olaszország, Törökország, és Horvátország egy-egy iskolája vesz részt a
magyar gyerekek mellett. Évente
három országban találkoznak
egymással, és minden alkalom-

mal egy-egy témakört járnak körbe, ezzel kapcsolatosan tartanak
bemutatókat, foglalkozásokat. Az
első horvátországi találkozónak
a feltalálók és találmányok voltak
a témái, a félegyházi összejövetelen a néphagyományok, a zene,

a tánc és az öltözködés került a
fókuszba.
A találkozón résztvevő gyerekeknek és pedagógusoknak természetesen bemutatják a várost

és a vonzáskörzet természeti turisztikai értékeit, valamint a megyeszékhelyre is szerveznek egy
kirándulást – mondta el Feketéné
Csikós Szilvia intézményvezető.

Csomagolásban profik

Nem kincset kerestek
Országos díszcsomagoló versenyt
rendezett a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi
Kossuth Lajos Szakképző Iskolája
és Kollégiuma, immár harmadik
alkalommal, a Kiskunfélegyházi
Városi Sportcsarnokban. A március 22-i rendezvényen 40 csapat
mérte össze tudását, miközben

különböző alakú és méretű tárgyakat öltöztettek ünnepi díszbe.
A jó hangulatú megmérettetésen
szemet gyönyörködtető alkotások
készültek, de a zsűrinek mégis ki
kellett választani a legszebbeket.
A díjazottak névsora megtalálható a www.felegyhazikozlony.hu
oldalon.

Az előző évekhez hasonlóan a
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola is csatlakozott a „Te Szedd! – Önkéntesen a Tiszta Magyarországért”
akcióhoz. Az intézmény 20 fős
Kincskeresők csapata a városi

Programok a Föld védelme jegyében
Ökoiskola lévén, idén is kapcsolódott a
Fenntarthatósági témahéthez a kiskunfélegyházi József Attila iskola. Ennek keretében március 18-a és 22-e között sok
izgalmas program várt a diákokra.
A Teszedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz csatlakozva diák,
szülő, pedagógus együtt gyűjtötte az
eldobált szemetet a város utcáin. Volt
bokor örökbefogadás, amelyek ápolását,
gondozását az osztályok vállalták magukra, 12 osztály részt vett a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat klímaprogramjában, és a fenntartható energia fontossá-

gáról szereztek új információkat. Meizl
Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató, a
helyi madárbarát klub elnöke irányításával madáretetőket készítettek az érdeklődő gyerekek, mások Activityben mérték
össze kreativitásukat.
A Te mit tennél a környezetedért?
címmel meghirdetett rajzpályázat legjobb alkotásait is jutalmazták a programsorozat keretében, továbbá a víz
világnapjáról is megemlékeztek a
Föld védelme jegyében – tudtuk meg
Szécsényiné Tímár Tímea öko-felelős
pedagógustól.

Parkerdőben szedte a felelőtlenül szétdobált szemetet, illetve
a Kápolna-közben számolták
fel az illegális szemétlerakást,
így hozzájárulva környezetünk
szebbé tételéhez. Az akciót Keserű Szilvia és Bense Zoltán
koordinálták.

16

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HIRDETÉS

K ORM ÁNY

2019. április 5.

INFORMÁCIÓ

BŐVÜL
AZ OTTHONTEREMTÉSI
PROGRAM

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Családvédelmi Akcióterv

CSAT_2019_204x275.indd 2

2019. 03. 14. 17:33

PROGRAM l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2019. április 5.
Április 5., péntek
Zilahy Zoltán jászfényszarui
szobrászművész kiállítása
Megnyitót mond dr. Feledy Balázs
művészeti író
Köszöntőt mond Győriné dr. Czeglédi
Márta, Jászfényszaru polgármestere
Városi könyvtár, 17 óra

Információ és jegyrendelés Lajos
Zoltánnál a 30/944-8499-es
telefonszámon
Művelődési központ, 21 óra
Április 15., hétfő
Tavaszi szél - Feketéné Papp Éva és
Kovács Edit képzőművészeti kiállítás
megnyitója
Megtekinthető: május 6-áig
Művelődési központ, 17 óra

Április 6., szombat
Test és Lélek Jótékonysági
Egészségnap Egészségmegőrzéssel kapcsolatos
ingyenes bemutatók, állapotfelmérés,
előadások.
Művelődési központ, 9 órától

Április 16., kedd
Kérdezze meg gyógyszerészét!
2019/20. Az Egészségfejlesztési
Iroda sorozatának 1. előadása: A
magas vérnyomásbetegség kezelése
gyógyszerész szemmel.
Előadó a Körpatika gyógyszerésze: dr.
Nánási Melinda.
Városi könyvtár, 17 óra

Április 9., kedd
Betűbölcsi.
A városi könyvtár baba-mama klubja.
Városi könyvtár, 10 óra
Könyvek klubja olvasókör. Téma:
Lev Tolsztoj: Kreutzer-szonáta című
elbeszélése.
Vezeti: dr. Szabó Imre filozófus.
Városi könyvtár, 16.45
Április 11., csütörtök
Felolvasónap a költészet napja
alkalmából a város középiskolás
pedagógusai és a Petőfi Bajtársi
Egyesület tagjainak részvételével.
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Városi könyvtár, 16-17.30
Április 12., péntek
Országos Petőfi szavalóverseny
középiskolások részvételével.
Városi könyvtár, 10.30

Varrótanfolyam
Jelentkezni Horváth Piroskánál lehet
a 70/428-2866-os telefonszámon.
Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom
Művelődési központ, 9-12 óra

Április 13., szombat
Húsvéti családi szombat délelőtt.
Városi könyvtár, 9-12 óra

Retro 14. A nagy Retro fesztivál és
Video Disco
Sztárfellépők: Dolly és Mr. Rick

HÍREK A NÉPMESEPONTBÓL

A Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete és a Szakmaközi Művelődési Ház szeretettel meghívja önt az április 11-én tartandó
Tavasz a költészetben című programjára. A
rendezvényt Rátkai Sándor igazgató nyitja
meg. A műsorban közreműködnek a Kiskunhalasi SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola
gitárosai, Földi Jácint trombitán, Tóth Gyula
gitár, ének, a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesület tagjai.
***
Regősök húrján címmel vers- és prózamondó versenyre várják a költészet és szépprózaszerető iskolás fiatalokat, akik a vers és a
próza tolmácsoláshoz tehetséget éreznek.
A jelentkezési lapot kitöltve elektronikusan
kell beküldeni az alábbi címre április 15-éig:

Kompos-Vincze Nikolett versmondoversenyek@ gmail.com. A felhívás és a jelentkezési
lap a www.nepmesepont.hu és a www.vers.hu
oldalról is letölthetők.
***
A Magyar Versmondók Egyesülete és a NépmesePont élőszavas népmesemondásra épülő
videópályázatot hirdet. A pályamunka műfaja
és technikai kivitelezése szabadon választott
(Pl.: film, animáció, bábfilm, homokfilm, fotóanimáció, zenés videóklip, stb.) A versenyre
korosztályi megkötés nélkül bárki jelentkezhet maximum 3 pályaművel. Az egyéni indulás
mellett lehetőség van csoportok nevezésére is.
A nyilvános filmvetítés helyszíne a NépmesePont. Nevezési és beküldési határidő: 2019.
április 15. A részletes felhívás megtalálható a

Április 17., szerda
A Magyar Költészet Napja alkalmából a
Móra Ferenc Gimnázium műsora
Romhányi József költői est
Művelődési központ, 17 óra
Április 18., csütörtök
Tojások Napja, húsvéti kézműves
családi játszóház, tojásfestés, húsvéti
és tavaszi dekorációk készítése.
Művelődési központ, 9-12 óra

http://népmesepont.hu/videopalyazat_a_nepmesepontban címen.
***
A Táltos Világ Népmese és Népballada Előadói
Találkozó célja a kulturális identitás elmélyítése a különböző nyelvjárások és a helyi népmesekincs megismerése, az előadás gyakorlása,
az előadói eszközök bővítése és a tapasztalatcsere. A találkozó felmenő rendszerű verseny
formájában zajlik, a fiatalabb és idősebb, sőt, a
legidősebb korosztály mesemondói számára is
nyitott. Ennek megfelelően, a találkozóra hazai
és határon túl élő általános és középiskolás,
valamint felnőtt amatőr próza- és mesemondók jelentkezését várják a Kárpát-medencéből. Egy-egy mű hossza nem haladhatja meg a
tíz percet. A szervezők és a zsűri kifejezetten
értékeli, ha a mesemondó élőszóban, improvizatív módon mesél. A jelentkezési lapot géppel
kitöltve, elektronikusan kell beküldeni április
15-éig: Kompos-Vincze Nikolett versmondoversenyek@ gmail.com.
A felhívás és a jelentkezési lap a www.nepmesepont.hu és a www.vers.hu oldalról is letölthető. A verseny felmenő rendszerű, az országban
több helyszínen megrendezett regionális döntőkről jutnak tovább a zsűri által kiválasztottak
a budapesti országos gálára, amelyet a Fővárosi Művelődési Házban rendeznek meg.
***
A Regősök húrján és a Táltos Világ versenyekre
jelentkezők között kisorsolnak egy tanévzáró
osztálybulit, amelyet a Szakmaközi Művelődési Házban tarthatnak meg.
A versenyek és a jelentkezés további részleteit megtalálják a www.felegyhazikozlony.hu
oldalon.
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Szép magyar tornasikerek
Az idei esztendőben is a Kiskun
félegyházi Városi Sportcsarnok
adott otthont március végén a
Matolay Nemzetközi Emlékversenynek és az Országos Szuper
Női Tornász Csapatbajnokságnak
a Magyar Tornaszövetség támogatásával. A hagyományos női nemzetközi emlékverseny többszörös
téttel bírt a női felnőtt tornászok
számára, hiszen ezután véglegesítették az Európa-bajnokságra
utazó tornászválogatott keretet,
amelybe az egyéni összetett és a
szerenkénti eredmények számítottak bele. Továbbá a csapatbajnokság első fordulójának végeredménye is itt alakult ki. Az esemény
fővédnöke dr. Magyar Zoltán
kétszeres olimpiai bajnok tornász,
a Magyar Torna Szövetség elnöke volt. Kiemelt sztárvendégként

Példát mutatni
és megfelelni
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Berki Krisztián olimpiai bajnok
tornász is jelen volt. A nők szuper
csapatbajnokságának első fordulójában a Postás SE győzött, míg
a Matolay Elek Női Nemzetközi
Emlékverseny csapatversenyében
a Dunaferr SE nyert. Egyéni ös�szetettben a felnőtteknél Kovács
Zsófia, az ifiknél Makovits Mirtill lett első, míg a serdülőknél a
legjobb magyarként Balzsay Hanna végzett a második helyével. A
szerenkénti finálékban a magyar
tornászok összesen nyolc aranyérmet gyűjtöttek, a felnőtteknél
Péter Sára ugráson és talajon, Fehér Nóra felemáskorláton és gerendán állhatott a dobogó tetejére,
az ifiknél Szilágyi Nikolett duplázni tudott, talajon és gerendán
szerzett egy aranyat, Szujó Hanna ugráson, Makovits Mirtill pedig
felemáskorláton lett első. A szczecin-i Európa-bajnokságra utazó
női válogatottat Péter Sára, Fehér
Nóra, Székely Zója és Bácskay
Csenge alkotja.

Nyert a KHTK
Megerősítette vezető helyét a
megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban a Kiskunfélegyházi
HTK. A 17. fordulóban ezúttal a
Bácsalmási PVSE-t győzte le 6-3ra a Kecskeméti Műkertvárosi
Sportcentrumban. A gólok sorát a
25. percben Szabó Attila nyitotta.
Rajta kívül Nagy Dániel, Marsa Levente, Makai Zoltán, Tóth István és
Koncz Zsolt játékos-edző vette be
az ellenfél kapuját. A vendégek részéről Szádeczky Zalán mesterhármast ért el. A győzelmi szériában
lévő KHTK kihasználta a Kiskőrösi

LC újabb botlását. A kiskőrösiek
a sereghajtó Kelebiával ikszeltek,
így az egy mérkőzéssel kevesebbet
játszó félegyháziak előnye immár
kettő pont a tabellán.
Bács-Kiskun Megyei I. 17.
ford., 03. 30.
Kiskunfélegyházi HTK – Bácsalmási PVSE 6-3 (2-0)
Gólszerzők: Szabó Attila 25.
p., Nagy Dániel 40. p., Marsa Levente 57. p., Makai Zoltán 65. p.,
Tóth István 71. p., Koncz Zsolt
87. p. ill. Szádeczky Zalán 51. p.,
72. p., 80. p.

Első az Astra
A kiskunfélegyházi Wing Tsun
kung-fu edzések vezetője SiHing Tihanyi Mihály újabb fontos eredményt ért el az idei esztendőben. A Magyar Wing Tsun
Egyesület Orfűn rendezte meg a
4. téli edzőtáborát, amelyen Sifu
Máday Norbert nagymester több
évtizedes kiemelkedő Wing Tsun
kung-fu gyakorlásért és sok-száz
fiatal keleti-harcművészet és filozófia egyetemes értékeibe való
bevezetéséért Si-Hing Tihanyi
Mihálynak 5. mesterfokozatot
adományozott. A tiszteletbeli 5.
mesterfokozat egyfelől kihívással, másfelől példamutatással jár,

mindezt Si-Hing Tihanyi Mihály
tette hozzá, aki több mint 10 éve
tart Wing Tsun kung-fu edzéseket Kiskunfélegyházán. Először
a félegyházi tréningeket szervezte meg, ezt követően Szentesen,
Hódmezővásárhelyen, Szegeden
és Szarvason indította útjára
a Wing Tsun kung-fut. A Wing
Tsun-on belül egységes fokozati,
oktatási rendszer van. E mesteri
címmel meglehetősen szűk elitbe
került Tihanyi Mihály, Magyarországon hozzávetőleg 8-10 aktív
egyesületi tag tartozik ehhez a
szinthez. Ezenfelül mindössze
néhányan helyezkednek el.

Nyílt támadójátékot, gólokban
gazdag mérkőzést hozott az Astra-Herbária Kiskunfélegyháza
FC és a Gyulai Amazonok találkozója a női futsal NB I. alapszakaszában. Az üllői összecsapás tétje az Astra számára az
alapszakasz-elsőség megszerzése volt, ehhez az együttesnek
nyerni kellett. A másik oldalon a
felsőházi rájátszásba kerülésért
küzdöttek, így mindkét csapat
győzelemre tört. Az első félidőben kitettek magukért a felek, az
Astra háromszor is vezetett, a
Gyula háromszor is egyenlített.
A fordulást követően újfent az
Astra került előnybe, innen már
nem volt a vendégeknek vissza-

út. A Gyula még 5-4-re felzárkózott, de az utolsó percekben
további két Astra-gól született,
kialakítván a 7-4-es végeredményt. Az alapszakasz élén az
Astra végzett, míg a Gyula maradt az ötödik helyen.
Női Futsal NB I. 19. ford.,
03. 31.
Astra-Herbária
Kiskun
félegyháza FC – Gyulai Amazonok 7-4 (3-3)
Gólszerzők: Dikanová Dominika 1. p., 22. p., 38. p., Sipos
Lilla 7. p., 40. p., Gelb Mónika
15. p., Krascsenincs Csilla 33.
p. ill. Bálint Rebeka 6. p., Heidt
Edina 12. p., 17. p., Kurai Nikolett 36. p.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

Az 1956 és 1989 közötti állampárt, a Magyar Szocialista
Munkáspárt (MSZMP) kiskunfélegyházi pártbizottságának
székhelye egy ideig a Szabadság téren (ma Szent János téren) volt. Hamarosan azonban
döntés született arról, hogy új
pártház épüljön.
1961 decemberében a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága
vállalta, hogy a Petőfi téren az új
székház építéséhez szükséges telken lévő épületeket szanálja és a
területet a következő év nyaráig a
kivitelező rendelkezésére bocsátja. Bár Petőfi térnek nevezték ezt a
közterületet, de igazából 1945 óta
a Budapestet Szegeddel összekötő
országút keleti oldalán, a postahivatal épületének közelében lévő
háromszög alakú parkot körülvevő, Holló Lajos utca 1., 3., 5. és 7.
számú házait már Marx tér néven
jegyezték. 1945 őszén itt avatták
fel a szovjet hősi emlékművet is.
A jelzett helyen, a korábbi rozoga háztömb helyén a Bács Megyei
Építőipari Vállalat 1963 őszén 5

2019. április 5.

A pártházról

millió 380 ezer forinos költségvetésből már elkezdte építeni a helyi

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben
a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Aszú: 1 éves, bézs, keverék kan
2. Norman: másfél éves, fekete,
keverék kan
3. Rolla: 8 hónapos, fekete-barna,
keverék szuka
4. Tilda: 7 éves, barna-fehér, keverék szuka
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák
után érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 70/3311634 és a 70/43-43-002 telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti
telephelyen lehet. Örökbefogadási

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

Anyakönyvi hírek

idő: Minden nap (hétfő–vasárnap)
13:00-15:00-ig
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pártbizottság számára a háromszintes, kétemeletes székházat. Az

ÚJSZÜLÖTTEK: Rácz Panna (anyja
neve: Nagy Réka), Magyari Tamás
(Vágó Cintia), Varga Ádám és Varga Dávid (Jánosi Ildikó), Fazekas
Zille (Nikolics Netta), Fülöp Zoltán
(Fekete Edina Olga), Dávid Dorka
(Tarjányi Andrea), Zsigó Zoé (Ágó
Anett), Czakó Balázs (Varga Anikó),
Vaszkó Zalán (Mónus Eszter), Viszt
Nóra (Katona Kitti), Lantos Milán
Norbert (Pintér Andrea)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Hargitai Rita – Kecskeméti Pál, Fazekas-Szűcs Vivien – Dósay Dávid József, Tóth Edina – Sárkány Bence,

épület alapterülete 871 négyzetméterre, a belső légterülete 6418
köbméterre rúgott, a tanácstermet
158 négyzetméterre tervezték. Az
MSZMP, valamint a KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség) Járási és
Városi Bizottságai mellett a Munkásőrség irodái is itt kaptak helyet.
A tulajdonosok 1965 tavaszán vehették birtokba a létesítményt.
A tervezők az épület belső díszítésére is gondoltak: a földszinti ülésterem falait Fót Endre
Félegyháza fejlődését ábrázoló
freskói színesítették, az emeleti
nagyterembe pedig Hézső Ferenc
nagyméretű gobelinje került.
A pártbizottság tehát 1965-ben
kiköltözött a Szabadság téri épületéből, amely szinte azonnal új
funkciót kapott, átalakítás után,
1966-ban ott nyílt meg a város II.
számú bölcsődéje.
A pártbizottság az 1965-ben
modernnek számított épületét
egészen a rendszerváltásig használta. Az egykori pártszékházát a
Zeneiskola kapta meg használatra.
Ónodi Márta
Csáki Mónika – Rakovecz Dániel,
Nagy Dóra – Mészáros Gábor, Fodor
Andrea Clara – Rózsa István Sándor, Rácz Olga – Virág Sándor
MEGHALTAK: Hegedűs Lászlóné
Harmath Ilona, Rádi Erzsébet, Pap
Józsefné Terjék Veronika, Török
Imréné Kollár Erzsébet, Pintér István Gáborné Holló-Szabó Ilona,
Szita Mihály János, Barta Ilona
Mária – Kiskunfélegyháza, Fülöp
Lászlóné Csontos Katalin, Baranyai
Zoltán Ferenc – Kiskunmajsa, Kovács Rozália – Szabadszállás, Szálas Mihályné Bevíz Erzsébet Ilona
– Ballószög

Hirdetés

Húsvéti „ÁR”-nagytakarítás!
Felújított PRÉMIUM számítógép-ajánlatunk:
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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

Lenovo Thinkcentre számítógép:
Intel Core i5 650, 2 GB mem., 160 GB HDD, DVD, 1 év garancia:
41.990 Ft helyett 36.490 Ft!
Dell Inspiron 580 álló számítógép:
Intel Core i3 550, 4 GB mem., 250 GB HDD, DVD, 1 év garancia:
35.990 Ft helyett 30.990 Ft!
Fujitsu Esprimo P700 számítógép:
IIntel Core i3 2120, 4 GB mem., 320 GB HDD, Win10, 1 év garancia:
44.990 Ft helyett 39.990 Ft!

Okosórák már 5.990 Ft-tól!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:

Lenovo ThinkPad L440: Core i5 4200, 8 GB mem., 500 GB
HDD, webcam, 14,1”-os kijelző, 6 hónap garancia:
69.990 Ft helyett 66.990 Ft
HP Elitbook 8460p: Core i5 2540, 4 GB mem., 320 GB
HDD, webcam, 14,1” kijelző, 6 hónap garancia:
59.990 Ft helyett 51.990 Ft

