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– A Zöld város programban több, mint 200 új fát ültetünk el 
levélhullás után. Ebből mintegy 85 hatalmas, előnevelt egye-
det Európa egyik legnagyobb, Ebben nevet viselő faiskolájá-
ból vásárolunk, ahol évente 450 ezer fát értékesítenek. Ma, 
szeptember 10-én egyesével kiválasztottuk az új fákat, itt, 
a faiskolában – számolt be közösségi oldalán Csányi József 
polgármester.

– Én nem vagyok szakember, nem 
értek a növényekhez, de polgár-
mesterként úgy éreztem, hogy az 
új városkép legfontosabb elemei-
nek kiválasztásakor itt kell lennem 
(természetesen saját költsége-
men), hiszen ezek a fák legalább 

száz évig lesznek a félegyháziak 
életének részei. Nagyon furcsa és 
felemelő érzés közöttük sétálni, 
hiszen némelyek 25-30 éve növe-
kednek itt, mintegy két hónap múl-
va pedig már az új főterünk fölé 
magasodnak. 

Kiválasztották Félegyháza 
Hollandiából érkező új fáit

ISKOLASZENTELÉS

16.

Folytatás a 2. oldalon!
Fotó: Gábor Levente
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Megtiszteltetés, hogy részem lehe-
tett ebben az élményben.

Miért Hollandia?

Többekben felmerült már a kérdés: 
miért pont Hollandiából vásárol-
ja Félegyháza a Zöld városhoz a 
platánfákat? Nos, a Kossuth utcai 
platánfasor két részre osztható. A 
polgármesteri hivataltól a Dankó 
Pista utcáig, valamint onnan a vas-
útállomásig. Ez utóbbi második rész 
fehértörzsű platánokból áll, amelyek 
minden szempontból értékesebb 
egyedek, mint a fasor többi fája. Saj-
nos az idők folyamán a félegyházi fe-
hértörzsű platánsor szaporítóanya-
ga elveszett, ezért a tervezők hozzá 
közelálló fajtát kerestek a Kossuth 
utcán kivágott, beteg fák helyére. A 
kiválasztásnál fontos szempont volt 
még, hogy az ültetésnél már mére-
tükben is „faként érzékelhetők” le-
gyenek az egyedek. Ilyen 25-30 éves 
platánok azonban Magyarországon 
egyáltalán nem, de még Európában 
is csak néhány helyen kaphatók.

Méretes fák, 
garanciával

A kiválasztásnál nagyon fontos 
mérlegelési szempontok voltak 
tehát a méret, továbbá a megvá-

sárolt fákkal kapcsolatos garanci-
ális feltételek. Minden tekintetben 
a 150 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkező hollandiai Ebben Fais-
kolánál voltak a legjobbak a felté-
telek. A Zöld város programban 
csak platánfából összesen 55 da-
rabot ültetnek el Félegyházán.

A hollandiai faiskolában össze-
sen 7 fajta fát vásárol a város a 
Zöld város keretében. Platánokból 
háromfajtát, magnóliákat, tisza-
fákat, japán díszcseresznyéket és 
aranyalmát. A fényképek a hely-
színen készültek. Kimondottan a 
kiválasztott, hamarosan Félegyhá-
zára kerülő egyedekről.

Az Ótemplom 
előtti platánok

A képen látható fa az Ótemplom 
főbejárata mellé kerül jobb oldalra. 
Rajta kívül még három darab ilyen 
hatalmas, 30 éves platán kerül vá-
rosunk egyik legszebb műemléke 
elé, az életveszélyességük miatt ki-
vágott japánakácok helyére. A fák 
körülbelül 10-12 méter magasak, 
amely 4 emeletnek felel meg. A 
már jövő nyáron árnyékot adó fák 
és az eléjük épülő új szökőkút még 
a legmelegebb nyári napokon is 
hűs pihenőhelyet nyújtanak majd a 
félegyháziaknak.

A platánkerengő 
fái

A képen látható egész sort meg-
vettük... 34 ilyen fa kerül az 
Ótemplom és a Constantinum 
közé. Ezek 20-30 éves egyedek, 
amelyek csemetekoruktól fogva 
különleges lombkoronára van-
nak nevelve. Ilyet egy-két helyen 
nevelnek Európában. Az ültetés 
után egy templom-
belsőre emlékezte-
tő boltíves fasorrá 
fognak összenőni. 
Jelenleg 6-8 méter 
magasak. Rendkívü-
li szépségük mellett 
ezért választottunk 
platánokat, mert 
ez Félegyháza fája. 
Most már nemcsak 
a Kossuth utcán ta-
lálkozhatnak vele a 
járókelők, hanem a 
főtéren is.

Aranyalma

Ez a szép egyed az 
Ótemplom oltára 
mögé kerül. Tavasz-
szal virágzik, mint 
egy átlagos alma-
fa. Különlegessége 

a nyáron fejlődő termése, mert 
nyár végére-ősz elejére tényleg 
arany-bordó színű termést ne-
vel. Ősi keresztény szokás, hogy a 
templomok oltára mögé egy, a bib-
liai időkre visszautaló „paradicso-
mi kertet” hoztak létre. Ezt idézzük 
meg Félegyházán. Az aranyalmafa 
a paradicsomi almafát szimboli-
zálja. Maga a kiválasztott egyed 15 
éves.

Folytatás az 1. oldalról!

Az Ótemplom előtti platánok A platánkerengő fái

 Aranyalmafa
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Tisztelt Választópolgár!

Az a fejlődési út, amit városunk az el-
múlt öt évben bejárt, az együttgondol-
kodás példája lehet. Az összefogásnak 
köszönhetően rengeteg hiányosságot 
számoltunk fel és szebbé, élhetőbbé 
tettük ezt a gyönyörű kisvárost.  

Mi nem ígérgettünk, hanem igyekeztünk 
megszolgálni az Önöktől kapott bizal-
mat. A Félegyházát megillető minden 
egyes forintot a város fejlesztésére 
fordítottuk. Így vált lehetővé, hogy a 
legforgalmasabb utak újjáépültek, 
megnyitotta kapuit az Egészségközpont, 
a több évtizede érintetlen városközpont 
új arculatot ad városunknak, a városi 
programjaink minden eddiginél több 
embert vonzanak. Új életre kelt a város.

Ennek a megkezdett munkának a foly-
tatásához kérjük most az Önök támoga-
tását. Továbbra is békességben, hozzá-
értő szakemberekkel, Kiskunfélegyháza 
mellett elkötelezetten szeretnénk valóra 
váltani elképzeléseinket.

dr. Réczi László 
1. vk.

Szabó József 
6. vk.

Bense Zoltán 
2. vk.

Horváth Gábor
7. vk.

Gyenes Attila 
3. vk.

dr. Ónodi Izabella 
8. vk.

Szamosi Endre 
4. vk.

dr. Kiss Ákos Csaba 
9. vk.

Balla László 
5. vk.

Ván Jenő 
10. vk.

GAZDAKÖRÖK

Tisztelt Választópolgár!

Csányi József 
polgármester-jelölt

Csányi József
polgármester-jelölt
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Folytassuk
Félegyháza!
Folytassuk
Félegyháza!
Folytassuk
Félegyháza!
FolytassukFolytassukFolytassuk
Félegyháza!
Folytassuk

Hirdetés

Magnólia

A Városháza elé kerülő 12 mag-
nólia különlegessége, hogy több-
törzsűre nevelték őket az elmúlt 
20 évben. A kiválasztott egyedek 

6-8 méteresek. A képen látható 
fa kerül a legközelebb az Ország-
zászlóhoz. Az elültetett fák, mint 
egy-egy csokor virág fogják díszí-
teni az Országzászló környezetét. 
Tavasszal lesz a legszebb, amikor 
a fehér virágukat kibontják, majd 

hóesésszerűen hullajtják le azokat 
májusban. 

Kossuth utcai 
platánok

A betegség miatt kivágott platá-
nokat a híres fasorhoz igazodóan 
fehértörzsű platánokkal pótolják, 
összesen 7 darabbal. Ez a két 
egyed például egy másik társuk-
kal együtt a Kossuth utca elején 
lévő újságospavilontól a Mártírok 
utcáig terjedő zöldfelületre kerül. 
A többi pedig elszórtan a Kossuth 
utcán, a kivágott fák helyére. Ge-
netikailag egyébként „ők” állnak 
legközelebb a város eredeti, több, 
mint százéves platánsorához. Nem 
olyan magasak, mint a többi, je-

lenleg 5-6 méteresek. Ennek az 
az oka, hogy a földalatti közművek 
miatt sajnos nagyobb fákat nem 
tudunk telepíteni. Ezt úgy tervez-
zük áthidalni, hogy az elültetett fák 
mellé egy olyan lemezt helyezünk 
el, amely távol tartja a gyökereket 
a közművektől és készteti a nö-
vényt, hogy lefelé terjeszkedjen.

Útra készen

A kiválasztott egyedek valamikor 
ősz végén érkeznek meg Félegyhá-
zára. Átültetésük kizárólag azután 
lehetséges, amikor az utolsó leve-
lüket is elhullatják. Téli álmuk után 
pedig szemtanúi lehetünk tavaszi 
ébredésüknek, immár végleges 
helyükön. 

Magnólia

 Kossuth utcai platánok
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Új csarnokkal bővítette kapacitását  
a kiskunfélegyházi Torus Acéltermékgyártó Kft.
Megduplázta kapacitását az elmúlt három 
évben az acéltermékeket gyártó Torus Kft. 
Kiskunfélegyházán, és a legmodernebb 
sajtolási technikákba fektetett beruházá-
sokkal Európa piacvezetőjévé vált. Idén 
júliusban pedig egy további, új, 1000 négy-
zetméteres gyártócsarnok készült el a cég 
területén, ami a termékek tovább-feldol-
gozottságát szolgálja. A csarnok abszolút 
fénypontja a világszerte legnagyobb és 
legmodernebbnek számító peremezőgép.

– Ezzel a 13 CNC tengelyes berendezéssel 
a fenekekre teljesen automatikusan, a legna-
gyobb pontossággal állíthatók elő a hegesztési 
varrat-előkészítések. Egyedülálló, hogy 2500 
milliméter átmérőig el tudjuk végezni a fene-
kek megmunkálását. Azért, hogy az ezzel ösz-
szefüggő, 700 kilogrammig terjedő nagy súlyt 
kezelni tudjuk, a berendezés rakodását a FA-
NUC által gyártott legnagyobb ipari robot végzi. 
Ez a legnagyobb robot, amit valaha felállítottak 
Bács-Kiskun megyében. Emellett befektettünk 
egy modern, a piacvezető Trumpf által gyártott 
3D lézerberendezésbe is. Ezen az 5 tengellyel 
és 4 KW lézerrel rendelkező gépen nagyon ru-
galmas metszeteket, illetve kivágásokat tudunk 

gyártani, 20 milliméteres anyagvastagságig. A 
most üzembehelyezett technológiával a főként 
tartályfenekek gyártásával foglalkozó Torus 
Kft. nemcsak a termékskáláját, hanem a fel-

dolgozottságát is növelte. Emellett új munka-
helyeket teremtettünk és keresünk továbbra is 
szakképzett személyzetet – számolt be Molnár 
László ügyvezető.

Megválasztották a Helyi  
Választási Bizottság tagjait

A Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait a jegyző javas-
lata alapján a város képviselő-testülete egyhangú döntésével 
választotta meg augusztus 29-i ülésén. A bizottság tagjai: dr. 
Dobák Nándor, dr. Palásti Gabriella, Csabai Csaba Pál, póttagjai 
pedig Kovács-Csonka Szilvia és Mészáros Márta.

A választási bizottságok a válasz-
tópolgárok független, kizárólag 
a törvénynek alárendelt szervei, 
amelyeknek elsődleges feladata a 
választási eredmény megállapítá-

sa, a választások tisztaságának, 
törvényességének biztosítása, 
a pártatlanság érvényesítése és 
szükség esetén a választás rendjé-
nek helyreállítása. 

Felavatják a Móraváros 
Móra-szobrát
Ünnepélyes keretek között, 
szeptember 20-án, pénteken 
11 órakor avatják fel a Móra-
város Móra-szobrát – tudtuk 
meg dr. Réczi Lászlótól.

A körzet önkormányzati képvi-
selője emlékeztetett arra, hogy a 
Móra Ferenc születésének 140. 
és halálának 85. évfordulója kap-
csán meghirdetett emlékév kere-
tében számos eseménnyel adózik 
híres szülöttje előtt 
Kiskunfélegyháza. 
Ennek egyik, a Mó-
ravárosban élők 
számára kiemelke-
dően fontos ese-
ménye az írónak 
és irodalmi mun-
kásságának em-
léket állító szobor 
felavatása.

– A városban 
számos helyen van 
Móra-szobor és 
emléktábla, azon-
ban éppen az író 

nevét viselő városrészben eddig 
nem volt. Rosta Ferenc alpol-
gármester felvetése indította el 
a gondolatot, ami Rieger Tibor 
Kossuth-díjas szobrászművész al-
kotásában öltött testet. A szobor a 
Nefelejcs utcai orvosi rendelő előt-
ti közterületen már áll, ünnepé-
lyes avatására minden érdeklődőt 
nagy szeretettel elvárunk – mond-
ta a tavaly ötvenéves Móraváros 
képviselője. 
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Kuriózumok a hazai élelmiszergyártás palettáján
A Coop üzletlánc 14. alkalommal rendezte meg a Coop Rally-t, 
amelynek célja, hogy a cég és annak beszállító partnerei felhív-
ják a figyelmet a hazai élelmiszergyártás értékeire és korszerű 
gyártási folyamataira. A résztvevők az eseményen Kelet-Magyar-
ország régióit és forgalmazó központjait keresték fel. A verseny 
Szegedről indult szeptember 4-én és 5-én, Hajdúszoboszlón ért 
véget, egy kis tokaji kitérővel.

A kiskunfélegyházi Integrál Zrt. a 
második megállója volt a kulináris 
élvezetekben gazdag eseménynek. 
A résztvevőket és a sajtó munka-
társait igazán különleges fogások-
kal vendégelték meg, mint pél-
dául a libamájas falatkák, vagy a 
libatepertős szendvicsek. Minden 
megállónál az adott üzem a saját 
termékeivel készült az autósoknak.

Dr. Horváth Sándor, az Integrál 
Zrt. elnök-vezérigazgatója a sajtó-
tájékoztatón elmondta, hogy a be-
szállítói találkozón tapasztalatokat 

cseréltek, bemutatták a termékkíná-
latukat és nagyon büszke arra, hogy 
ennek részesei lehetnek. Az esemé-
nyen jelen volt Kovács Ernő kor-
mánymegbízott, Kelemen János, 
a Coop Zrt. vezérigazgatója, Zsigó 
Róbert, az élelmiszerlánc-felügye-
letért felelős államtitkár és Csányi 
József, Kiskunfélegyháza polgár-
mestere. A város első embere hang-
súlyozta, hogy a mezőgazdaság nagy 
szerepet játszik a helyiek megélheté-
sében, többek között a víziszárnya-
sokat feldolgozó ipart kiszolgálva. 

Büszkeséggel tölti el, hogy az öt év-
vel ezelőtti 11 százalékos munkanél-
küliségi ráta mára négyre csökkent, 
továbbá az iparűzési adóbevétel 80 
százalékkal nőtt Félegyházán. Ezek 
a pozitív eredmények kapcsolatban 
állnak a sajátos földrajzi adottsága-

inkkal és a helyi gazdák szaktudásá-
val, szorgalmával.

A félegyházi csapat, amelyet dr. 
Horváth Sándor és Dobosné Né-
meth Ottília alkot, első alkalom-
mal, 2-es rajtszámmal vett részt a 
rallyn. 

Megújul a Petőfi lakótelep közösségi tere
A nyári szünet utolsó napján 
megkezdődtek a Petőfi lakóte-
lepen a Darvas téri szabadidő-
park építési munkálatai. Jelen-
leg a gumiborítású sportpálya 
előkészítése zajlik. Megtörtént 
a „tükör” kiszedése, amit erős 
útalap kiépítése és a pálya 
szegélyezése követ. A kiter-
melt földet is újrahasznosítják: 
a park területén dombok épül-
nek, amelyek még izgalmasab-
bá teszik a játékteret.

A beruházással kapcsolatban to-
vábbi részleteket tudtunk meg 
Horváth Gábortól és dr. Ónodi 
Izabellától, a térség önkormány-
zati képviselőitől, akik elmond-
ták: a visszajelzések alapján a 
körzetében élők nagyon várják 
már, hogy használhassák az új 
komplexumot.  Ezért is született 
az a döntés, hogy az építkezés két 
ütemben valósul meg. Először a 
sportpálya és környezete épül 

meg, így a játszóteret a kellemes 
őszi napokon már használhatják 
a családok. A második ütemben 
a játszótér és környezete szépül 

meg új eszközökkel, bútorzattal 
és közvilágítással. A sportolni 
vágyók is megtalálhatják szá-
mításukat a lakótelep megújuló 

közösségi terén. A kocogókat tér-
kővel borított futópálya, másokat 
kondipark csábít majd mozgásra 
– mondta el a képviselőasszony.

Épül a Perczel 
Mór utca
Teljes hosszában új aszfaltburkolatot kap a Perczel Mór 
utca. A Kossuth város második legforgalmasabb, 900 mé-
ter hosszú utcája a Dessewffy utcáig elkészült, a további 
szakaszon jelenleg is folynak a munkálatok – tájékoztatta 
lapunkat dr. Kiss Ákos Csaba önkormányzati képviselő.
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Fekete Pálra emlékezett a város

A következetes, szigorú pedagógusra, a rendszerváltó politikusra, 
Kiskunfélegyháza díszpolgárára, a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület alapítójára, Fekete Pálra emlékeztek augusztus 27-én, 
kedden a József Attila iskola előtti téren, születésének 80. évfordu-
lóján. A megemlékezésen Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a 
Magyar Országgyűlés alelnöke mondott beszédet, gitárral és ének-
kel közreműködött: Fekete Zoltán és Feketéné Szűcs Zsuzsanna.

Lezsák Sándor személyes hang-
vételű beszédben felidézte kap-
csolatukat. Elmondta, hogy 

Fekete Pállal, akit szigorú és 
következetes pedagógusnak tar-
tottak kollégái, szakfelügyelőként 

találkozott először. Szakmai kap-
csolatuk egyre szorosabb lett, 
és később barátsággá alakult. 
Együtt dolgoztak a rendszervál-
tás előkészítésen, tagja volt a 
Magyar Demokrata Fórumnak, 
részese az 1987-es lakiteleki 
találkozónak.

Az országgyűlési képviselő kifej-
tette: – Fekete Pál hivatásának és 
életcéljának az ifjúság tanítását és 

nevelését tűzte ki. Aktív szereplő-
je volt a város közművelődésének, 
politikusként fáradságot nem is-
merő lelkesedéssel és céltudatos-
sággal dolgozott, munkálkodott 
a nemzetért, példásan képviselte 
Kiskunfélegyháza és térségének 
ügyeit a magyar parlamentben.

Történelmet élt, formált, taní-
tott, tankönyvet írt. Valamennyi 
tevékenységét tisztességgel, be-
csülettel és alapos felkészültség-
gel végezte. Nem véletlen az sem, 
hogy ő szavalta el 1956. október 
23-án a Nemzeti Dalt a kiskunfél-
egyházi Petőfi-szobornál. Részese 
volt az embertömegeket mozgósí-
tó magyar forradalomnak. Kiállt a 
haza megmaradása mellett, mind 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc idején, mind a rendszer-
váltást kikényszerítő békés átme-
net éveiben. Számára 1956 után 
igazságtétel volt, amikor 1990-ben 
bekerült a parlamentbe. Azok közé 
tartozott, akik rendíthetetlen aka-
rattal küzdöttek a magyar társada-
lom, és az oktatás megújításáért. 
Fekete Pál alakja most is közöt-
tünk él, máig sem halványodott 
el élete tanulsága – tette hozzá 
Lezsák Sándor.

Az emlékező beszéd után a vá-
rosvezetés, a Móra Ferenc Közmű-
velődési Egyesület, iskolák és civil 
szervezetek és tisztelői koszorúz-
ták meg Fekete Pál szobrát.

Új helyén 
a Dózsa- 
szobor
A bírósággal szemben álló 
közterületről a Dózsa utca 
végén álló parkba helyezték 
át a Dózsa-szobrot. Új helyén 
– ami megszépülve környezete 
bájos színfoltja lesz – a Dó-
zsa György Általános Iskolát 
vigyázza a Somogyi József 
szobrászművész munkáját di-
csérő bronzalkotás.

Az örökös kérése:  
maradjon független a Káposzta!
Kedves Félegyháziak! 

Nagy öröm számomra, 
hogy édesapám, Ko-
vács Ferenc köztéri 
alkotásait megszok-
ták, megszerették a 
félegyháziak. Mind 
közül a legismertebb 
a főtéri csobogó lett, 
amelynek megújulá-
sát, áthelyezésének 
állomásait különösen 
féltő szeretettel kísé-
rem figyelemmel. Me-
lengeti a szívemet a 
megnyilvánuló ragasz-
kodás, a felújításban is 
megmutatkozó féltés. 
Megtisztelőnek érzem, 
hogy a városvezetők 
– mint leszármazot-
tat, családtagot, szel-
lemi örököst – eközben minden 
részletről tájékoztatnak, kikérik a 
véleményemet. 

Sajnálattal tapasztaltam azon-
ban, hogy az egyik politikai szer-
veződés a városlakók által Ká-

posztának keresztelt 
alkotást saját jelké-
peként használja. 
Erről engem sem-
milyen módon nem 
tájékoztattak, amit 
azért is sajnálok, 
mert akkor szemé-
lyesen mondhattam 
volna el kérésemet, 
amit most írásban 
tudok megtenni: tisz-
telettel arra kérem 
Félegyháza művé-
szettisztelő közönsé-
gét, hogy továbbra is 
tartsák tiszteletben 
az alkotás független-
ségét, és ne hasz-
nálják édesapám 
alkotását politikai 
célokra! 

Megértésüket 
tisztelettel köszönöm:

ifjabb Kovács Ferenc 
szobrászművész
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Libafesztivál és Megyenapok Félegyházán
Idén rendhagyó módon a 
XXI. Kiskunfélegyházi Liba-
fesztivál eseményeivel pár-
huzamosan rendezte meg a 
város főutcáján a Bács-Kis-
kun Megyei Önkormányzat a 
Megyenapokat.

Rideg László, a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyűlés elnöke szeretettel 
ajánlotta a nagymúltú libafeszti-
vál látogatóinak figyelmébe azo-
kat az értékeket, amelyeket a Kos-
suth utcán felállított 13 sátorban 
vonultattak fel, mind a 11 járást 
képviselve. 

Csányi József, Kiskunfél-
egyháza város polgármestere 

arra biztatta Félegyháza egyik 
legszínvonalasabb rendezvé-

nyének látogatóit, hogy érez-
zék jól magukat, cseréljenek 

eszmét, és vitassák meg a vá-
ros jövőjét!

Dr. Horváth Sándor, az In-
tegrál Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja köszöntőjében azt emelte ki, 
hogy a rendezvénnyel azt az ér-
téket tiszteli meg a rendező és 
minden látogató, amit Félegy-
házán és a környező régióban 
a hízottlibával és kacsával fog-
lalkozó emberek állítanak elő. A 
hízott liba- és kacsamáj hunga-
rikum, ami Japántól Tajvanon, 
Kanadán, Franciaországon át 
Belgiumig a világ számos pont-
jára elviszi a város, a régió és az 
itt élő emberek jóhírét – mondta 
az elnök.

A legjobbakat ünnepeltük 
Kiskunfélegyházán, a városháza dísztermében tartotta meg ün-
nepi ülését a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, amelyen át-
adták a testület által adományozott elismeréseket. A díjazottak 
között több félegyházi is volt: 

Bács-Kiskun Megye Gazdaságá-
ért Díjat vehetett át dr. Horváth 
Sándor, az Integrál Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója, Bács-Kiskun Me-
gye Közigazgatásáért Díjat kapott 
Ódor László, Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata Szociális 
és Közfoglalkoztatási Osztály ve-
zetője, Bács-Kiskun Megye Ifjúsá-
gának Neveléséért Díjban része-
sült Kocsisné Móczár Julianna, 
a közgazdasági szakiskola volt 
igazgatója.

Sütve, főzve is  
ízletes volt a liba

Idén is összemérték libasütő és főző tudásukat az amatőr csa-
patok. A tűzhelyekben és bográcsokban ötletes és nem mel-
lesleg ízletes libaételek készültek, gyorsan kiürültek a kondé-
rok. A zsűri (Serényi Zsolt, a Tetovált Séf, illetve Vajtó László 
humorista) ezúttal is kategóriánként hirdetett győztest. De 
díjazták többek között a legszebb szakácsnét és a legszebb 
terítéket, valamint a legötletesebb Lúdas Matyit is.

A főzőverseny eredményei:
KÜLÖNDÍJAK:

A Legszebb szakácsné: Páliné 
Lajos Henrietta lett. A Legötle-
tesebb Lúdas Matyi címet: Csor-
dás József és a Hegedűs-test-
vérek (Bugacról) érdemelték ki. 

A Legszebb terítéket a Pörkölt 
ördögök készítették. A Legki-
tartóbb csapat a Libakergetők 
gárdája lett. Töltött sült nyakért 
a Libabőr csapatát, míg a három 
nagyon finom ételért a Galibákat 
díjazta a zsűri.

Sültek kategóriában első a 
Boldogság Klub (Konfitált zúza 
saját készítésű diós kenyérrel), 
második a Weber Street Food 
(Tépett liba), a harmadik pedig az 
521 Barbecue csapata lett.

Leves-egytálétel: 1. a Libagyár 
angyalai (Gulyás), 2. a Baráti li-
bák (Raguleves), 3. a Vörös lúd 
csapat (Töltött káposzta).

Pörköltek: 1. a Bugaci csapat, 
2. a Csipet csapat (Gombás li-
bapörkölt), 3. a Kunsági Éden 
csapata. 

Néptáncosok találkoztak
Mintegy 250 néptáncos vett részt 
a VI. Kunsági Néptánc Találkozó 
seregszemléjén, amelyet, mint 
mindig, idén is a Libafesztivál-
lal egy időben rendeztek meg. 

A színpadi bemutatkozó műso-
rokon kívül a találkozó részt-
vevői felvonulással és menet-
tánccal köszöntötték a fesztivál 
látogatóit. 



2019. szeptember 13.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK8

Egy-egy esemény, vagy épület, esetleg étel, vagy egy adott sze-
mély munkásságához köthető tevékenység is számíthat helyi 
értéknek. Ezúttal arról kérdeztük a városlakókat, ki mit tart fél-
egyházi értéknek.

Gál Róbert Zoltán (27): – Fél-
egyházi értéknek tartom a Kos-
suth utcán található platánfákat. 
Egyedi, nem láttam még egy vá-
rosban sem ennyit egyszerre. Li-
bafesztivál révén, ez az esemény 
is tekinthető helyi értéknek, a 
város hagyományaihoz hozzá-
tartozik. Szeretem a libát, így 
voltaképpen a libamáj is érték. 
Végignéztem a megyei értékeket 

felvonultató járási sátrakat, akad-
tak érdekesek, ötletesek köztük.

Kovács Mátyás (70): – A li-
bafesztivált mindenképpen fél-
egyházi értéknek tekintem, min-
den évben végigkövetem az itt 
zajló eseményeket. Ezen belül a 
kulturális műsorok is értéknek 
számítanak. Nagy hagyományok-
ra tekint vissza a libatenyésztés 
Kiskunfélegyházán. Az őseinkre 

is gondolunk ilyenkor, akik már 
200 éve elkezdték. Minden évben 
tud újat mutatni a rendezvény, 
most bemutatkoztak a megyei já-
rások, így mód van megismerni 
hagyományaikat.

Eszik Zsolt (45): – Nagy érték 
számomra a teljesen megújuló 
városközpont, a rendezvények, 
amik a nyarat végigkísérték. A 
kisbabánk miatt az új egészség-
központ ugyancsak fontos érték, a 
lehető legjobbkor készült el. Libá-
hoz kapcsolódó érték természete-
sen a libamáj. Ezen felül a kultúra, 

a hagyományos népviselet, továb-
bá a kézműves termékek, fafara-
gások és a kerámiák képviselnek 
számomra értéket.

Zsinkó Vilmos (40): – Sok 
mindent tekinthetünk helyi ér-
téknek, eléggé összetett kérdés. 
Nekem a börtönmúzeum annak 
számít, egyedülálló létesítmény 
és felhívja a figyelmet arra, hogy 
sokat tanulhatunk a múltból, ez-
által a jövőt is jobbá tehetjük. A 
népviseletet, a hagyományőrzést 
ugyancsak nagy értéknek tartom. 
A fejlődés mellett büszkének kell 
lennünk a múltra is.

KÖRKÉRDÉS: Mit tart félegyházi értéknek?

Szakmai konferencia 
libatenyésztőknek 

A Libafesztivál keretében, a 
libatenyésztőknek megrende-
zett szakmai tanácskozáson az 
ágazattal kapcsolatos aktuali-
tásokról adtak tájékoztatást az 
előadók. A jelenlévőket Csányi 
József polgármester és Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő 
köszöntötte. 

Többek között elhangzott, hogy 
2010 óta folyamatos növekedés 
figyelhető meg a termelésben, 
hosszú távú célként pedig az an-
tibiotikumok felhasználásának 
csökkentését céloznák meg a szak-
emberek. A baromfihús-fogyasztás 
hazánkban 8 kg/évvel meghaladja 
az 25 kg/év uniós átlagát. Szeren-

csére a 2017-es madárinfluenzát 
követő válságból gyorsan talpra 
állt az ágazat, ma már a telep-
helyek korszerűsítése, a higiéniai 
feltételek és a minőség javítása a 
legfontosabb hosszú távú célok. 

A ma már hungarikumként szá-
mon tartott hízott libamáj termelé-
se az országban több mint 200 éves 
hagyományra tekint vissza. A liba-
fesztivál főszponzora, az Integrál 
Zrt. az 1946-os megalapítása óta 
dolgoz fel baromfit. Dr. Horváth 
Sándor, a cég elnök-vezérigazgató-
ja ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, 
hogy Magyarország világelső a liba-
májtermelésben. A vezető szerep 
a termelők összefogásával, együtt-
működésével őrizhető meg. 

Leljük fel értékeinket!
A Móra Ferenc Művelődési Központ adott otthont az Értéktár 
Konferenciának, amelynek középpontjában az értékgyűjtő 
mozgalom jelenlegi helyzete és jövőképe állt. A rendezvény 
célja az volt, hogy bemutassa és felhívja a figyelmet arra, 
hogy milyen gazdag, értékekben sokszínű Bács-Kiskun megye. 
Ugyanezt a célt szolgálták a Kossuth utcán felállított sátrak, 
amelyekben egyebek mellett hagyományos mesterségek, sa-
játos helyi élelmiszerek reprezentálták a megye kistérségei-
nek sokszínűségét. 

Az Értéktár Konferencián okle-
véllel köszönte meg a megyei 
önkormányzat és a megyei érték-
tár azoknak a lelkes munkáját, 
akik Kiskunfélegyházáról javas-
latukkal valamilyen helyi értékre 
irányították rá a figyelmet. Elis-
merést kaptak továbbá azok a 
személyek, akiknek példamutató 

életútja, szakmai tevékenysége 
kiemelkedő a városban.

A rendezvény zárásaként a je-
lenlévők megtekinthették a me-
gyei értéktár-kiállítást, amelyet 
dr. Polyák Albert, a Nemzeti 
Művelődési Intézet volt főigaz-
gatója, a hungarikum mozgalom 
egyik elindítója nyitott meg.
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Pillanatképek  
a Libafesztiválról

Soha nem látott tömeget von-
zottak a főutcára és a színpadok 
környékére az idei Libafesztivál 
szórakoztató, kulturális és gyer-
mekprogramjai. Az időjárás nem 
mindig volt kegyes a szervezők-
höz, de összességében ismét 
színvonalas eseményekkel gaz-
dagodtak a félegyháziak. 
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A Lakitelek Népfőiskola hírei Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján: 
www.nepfolakitelek.hu

Most mutasd meg!
A Lakitelek Népfőiskola meghirdeti 
„Most mutasd meg!” című pályázatát, 
amelynek célja, hogy új lehetőséget biz-
tosítson a Kárpát-medencében élő 18 év 
alatti, a filmezés műfaja iránt érdeklődő 
fiataloknak a környezetükben lévő helyi 
érték bemutatására egy általuk mobilte-
lefonon készített rövidfilm segítségével.

Előnyben részesülnek azok a filmek, 
amelyek a települési értéktár bizottság 
által bejegyzett értékekről szólnak. Azo-
kat a filmeket is várják, amelyek egy, a 
filmkészítő számára fontos, a településre 
jellemző szellemi vagy épített örökségről, 
mesterről, ételről, italról, tárgyról, közös-
ségről, minőségi teljesítményről, gyűjte-
ményről, kulturális értékről szólnak.

Pályázati feltételek:
– egy alkotó legfeljebb egy, mobiltele-

fonon készített rövidfilmmel pályázhat,
– a film legfeljebb 2 perc időtartamú 

lehet,
– a pályázat kiírásának melléklete-

ként megjelenő Jelentkezési lap pontos 
kitöltése,

– a jelentkezési lap és a pályamű ha-
táridőben való beérkezése,

– a beérkezett fájl címének tartal-
maznia kell a cím rövidítését, a készí-
tője nevét, a települése nevét, valamint 
életkorát 

Pl.: tataihimzes_kalicsboglarka_tata-
banya_16ev,

– a beküldött e-mail egy filmet és egy 
kitöltött jelentkezési lapot tartalmazhat,

– a filmet mp4 formátumban kell 
elkészíteni.

A filmet és a hozzá tartozó kitöltött 
jelentkezési lapot szeptember 30-áig 
e-mail-ben, a studio@nepfolakitelek.hu 
címre kérik megküldeni. 

A pályázat díjai:
I. díj: 150.000 Ft
II. díj: 100.000 Ft
III. díj: 50.000 Ft
A díjakon kívül a felkért zsűrinek lehe-

tősége lesz 50 db 20.000 forintos külön-
díjat adományozni.

A beküldött pályamunkákat szakmai 
zsűri bírálja el. 

A díjátadó rendezvény helyszíne és 
időpontja: Lakitelek Népfőiskola, no-
vember 28. A díjnyerteseket e-mailben 
november 15-éig értesítik.

A jelentkezési lap a Népfőiskola Ala-
pítvány honlapjáról letölthető: http://
www.nepfolakitelek.hu/

Lezsák Sándor
a Magyar Országgyűlés alelnöke, 

a pályázat védnöke

Németh László műfordítói 
tábor Lakiteleken
Neves szakemberek részvételével ren-
deztek kerekasztal-beszélgetést a Né-
meth László műfordítói tábor keretében 
a Lakitelek Népfőiskolán, szeptember 
elején. A fordítás, ferdítés, műfordítás 
című beszélgetés a Kelet- és Közép-eu-
rópai Kutatásért és Képzésért Alapítvány, 
a Lakitelek Népfőiskola és a Magyar Író-
szövetség szervezésében valósult meg.

A Kiss Gy. Csaba irodalom- és műve-
lődéstörténész és Mészáros Andor tör-
ténész vezette táborban horvát, lengyel, 
szerb, szlovák és ukrán nyelven folyt a 
munka. A résztvevők előadásokat hall-
hattak a közép-európai irodalmakról és 
kultúrákról, művelődési kapcsolataink 
hagyományáról, valamint szemináriumi 
foglalkozások keretében megismerked-
hettek az adott nyelvű szövegek fordí-
tásának elméletével és gyakorlatával. 
Ugyanakkor a tábor nem titkolt célja az 
is, hogy emléket állítson a tábor névadó-
jának, tisztelegjen munkássága és sze-
mélyisége előtt. 

– A Lakitelek Népfőiskolának felelős-
sége megismerni és megismertetni a 

környező és 
távolabbi or-
szágok népei-
nek irodalmát, 
kultúráját és 
történelmét – 
foga lmazo t t 
a kerekasz-
t a l - b e s z é l -
getésen Lezsák Sándor házigazda, 
országgyűlési képviselő. Elmondta, 
ezt a célt szolgálják az elmúlt években 
indult kollégiumok is. A kétéves képzé-
sek során negyedévente találkoznak a 
résztvevő fiatalok. Az elmúlt évek során 
az alábbi kollégiumoknak adott otthont a 
népfőiskola: Adenauer Kollégium, Mán-
doky Kongur István nevét viselő kazah 
kollégium, Keleti Nyitás Kollégium, Afrika 
Kollégium, Kína Kollégium.

A Németh László műfordítói tábort 
követően indul a Keleti Nyitás műfordítói 
és országismereti tábor. Ennek részeként 
orosz, mongol, belarusz és koreai prog-
ram fogadja az érdeklődő diákokat.

A TERMÁLFÜRDŐ  
ÉS AZ USZODA 
NYÁRI NYITVATARTÁSA

Hétfő: SZÜNNAP
Kedd-Péntek: 10.00 – 22.00 óráig

Szombat-Vasárnap:  
10.00 – 22.00 óráig

Ismét Félegyházán koncertezik Rákász Gergely
Több mint húsz éve járja a világot és hazánk városait lenyűgöző 
előadásaival Rákász Gergely koncertorgonista. A kellemes stílusú 
művész legközelebb szeptember 20-án, 18 órai kezdettel lép fel 
Félegyházán Lords of the Organ III. című koncertjével a Móra Ferenc 
Művelődési Központ színháztermében, hogy orgonajátéka mellett 
híresen izgalmas történeteivel szórakoztassa közönségét.

– Ezúttal Bach és Vivaldi társasá-
gában utazunk a korabeli Weimarba, 
ahová a fiatal, belevaló német mes-
ter a divat miatt átköltözteti Itáliát. 
Bach szinte még kölyök, imponálni 
akar a munkaadójának, látja továb-
bá, hogy Vivaldi a hölgyek körében 
az elalélás határáig népszerű, hát 
tőle megkapják – gondolja. Csak 
azzal nem számol, micsoda válto-
zásokon megy át ő maga is eköz-
ben. Vivaldi zenéjével ismerkedve 
a gáláns olasz modor és a formák 
észrevétlenül belesimultak alapos 
német keretei közé. Szellem talál-
kozott itt érzékiséggel. Bach mindig 
intellektuális kihívásként tekintett a 
zenére, Vivaldit viszont elsősorban 
az érdekelte, hogy a zenéje elbűvölő 
legyen. Szigorú szerkesztettség és 
Isten szolgálata az egyik, hangza-
tos, érzelmeket közvetítő dallamívek 
a másik oldalon. Izgalmas kaland 
alkotásain keresztül végig követni, 
mekkorát változik Bach, mindössze 

tíz év alatt. Évfordulós idén Berlioz 
és Gustav Holst. A koncert felfedi, 
hogy bújik egy fiatal komponista női 
ruhába csak azért, hogy bosszút áll-
hasson hűtlen szerelmén, és vajon 
sikerrel jár-e. Holst zenéje pedig a 
Föld határán is túlrepít bennünket 
egészen a Jupiterig, és a szemfüle-
sebbek felfedezhetik, hogy honnan 
ered a Gladiátor, vagy a Csillagok 
Háborúja zenéje – foglalta össze 
koncertjének tematikáját Rákász 
Gergely.

– Hogyan találkozott a zene 
szeretetével?

– A könyvek és a zene szeretete 
családi vonás: édesapám autodi-
dakta módon tanult meg orgonán 
játszani, édesanyám világ életében 
szeretett énekelni. Nálunk nem az 
volt a vagány fiú, aki az orrán fel tud-
ta szívni a tésztát, hanem aki az iro-
dalom nagyjainak műveit ismerte és 
az elmúlt héten minél több kötetet 
kiolvasott. Egyszer kisdiák korom-

ban Esztergomban kirándultunk, 
ahol lehetőségem volt felmenni a 
karzatra megnézni az orgonát. Lebi-
lincselt a hangja, egyszerűen földbe 
gyökerezett a lábam tőle. Ekkor tud-
tam, hogy nekem ez a hangszerem. 

– És úgy lett…
– Tizenöt évesen volt az első 

fellépésem. Nagyon izgultam, rá-
adásul ott volt az a kislány is, akit 
akkor nagyon kedveltem. Később a 
világ minden táján megfordultam, 
évekig éltem az Amerikai Egyesült 
Államokban, ahonnan 2005-ben 
tértem haza, mert magyar családra 
vágytam. 

– Hogyan készül a koncertekre? 
– Minden helyszínen a legjobbat 

szeretném nyújtani a közönségnek, 
ezért fellépés előtt nagyon odafi-
gyelek, hogy mit eszek, sokat sétá-
lok, elmélyülök a gondolataimban. 
Körülbelül egy év alatt áll össze egy 
koncertanyag. Már gyakorlok a jövő 
nyárra. 

– Milyen zenét hallgat 
szívesen?

– Amiben van egyéniség és pon-
tosság. Számomra ilyen például 
a jazz, a Rolling Stones, és persze 
Bach, vagy Mozart.

 V. B. 
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A szép környezetet szeretők, azért 
áldozatot vállalók, a közösségért 
munkába szállók csatlakoztak a 
városi felhíváshoz, amely egy ren-
dezett, virágos város kialakítására 
buzdított az idén immár kilencedik 
alkalommal. Mintegy 30-an vállal-
ták, hogy megmutatják, megoszt-
ják sikereiket, örömeiket, és bizony 
néha kudarcaikat az udvari, utcai 
kis és nagyobb kertek gondozása 
során szerzett tapasztalataik terén.

Egyre gyakrabban hallunk az él-
hető városról, nem véletlenül: az 
élet, a boldog élet, a jól-lét nem 
magától értetődő, nem természe-
tes, hogy van – bár sokszor sze-
retnénk ebbe a kényelmes világba 
menekülni. Szeptember első szom-
batján sokan jöttek el a Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtár hangulatos kis 
udvarába hitet tenni arról, hogy a 
város Tőlünk válik élhetővé. Nagy 
ajándék, amikor szép természeti 
környezete van egy településnek, de 
ezzel, vagy e nélkül… mi alakítjuk, 
formáljuk a világ egy szerethető 
darabkájává, otthonná. Magunk és 
mások számára. 

A zajosabb fesztiváli forgatag, a 
bizonytalan időjárás és a közterü-
let-építési munkák elől elhúzódva 
tartották meg ezt a rendezvényt az 
intézmény udvarában – és mond-
hatjuk: otthonává vált. Jól vizsgá-
zott az idén Zöld Könyvtár nemzet-
közi verseny első díjasaként végzett 
félegyházi városi könyvtár udvara. 
Nagy örömként élték meg a szerve-
zők, hogy szinte minden résztvevő 
eljött, sokan családtagokkal együtt. 
Voltak gyerekek, felnőttek, idősek, 

mint egy nagy család. A virágos ud-
vart élettel töltötte meg a hasonló 
értékek mentén gondolkodók, élők 
kis közössége.

Álljon itt azoknak a névsora, akik 
bátor szívvel, fiatalos lendülettel 
vállalták ezt a vagány jamboreet.

Pajkos Béláné, Tanyasori út 
14., Rázsi Károlyné, Akácfa u 59., 
Ladányi Jánosné, Katona J. u. 
5.; Lócskai Rozália, Deák Ferenc 
u. 1-5., II. em. 50.; Varga Zoltán, 
Marosvásárhelyi u. 21.; Fekete 
István, Alpári út 64.; Huszka At-
tiláné, Tulipán u. 4. , Görög Ger-
gelyné, Marosvásárhelyi u. 11., I. 
em. 3.; Kiss Kálmán, Dankó Pista 
u. 2.; Kis-Czakó László, Batthyá-
ny u. 40.; Tóth Sándorné – Tóth 
Kristóf, Attila u. 40.; Fekete Pál-
né, Szent István tér. 4., I. em. 2.; 
Özv. Juhász Imréné, Justh Gyula 
u. 2/A.; László Mihályné, Alpári 
út. 16.;  Horel Györgyné, Csong-
rádi u. 6.; Tóth László, Mártírok 
u. 30.;  Schönfelder Józsefné, Dr. 
Holló L. u. 71.; Zoboki Mihályné, 
Arany János u. 46.; Cseri Ilona, 
Holló L. u. 6.;  MÁV – Félegyházi 
Vasútállomás.

A benevezett kerteket, erkélyeket 
végiglátogató kis csapat kivétel nél-

kül mindenhol igazi otthont talált, 
igényes lakókörnyezetet, egymást 
szerető kedves embereket, ahol 
nincs rangsor, mindenhol csak jó 
példa van. 

Öt helyszínt csupán azért díjaz-
tak emlékplakettel, mert itt valami 
„világító bájos üzenet” csengett ki a 
beszélgetésekkor. Ők a következők: 
Csenkiné Bihal Mária és Ördögh 
Barnabás, Kürtösi László, Tóth 
Lászlóné és Fricska Gyöngyi, 
Sárkányné Hevér Zsuzsanna, 
Szivárvány Személyes Gondosko-
dást Nyújtó Intézmény Idősek Klub-
ja, György Anita.

A város honlapján 2-3 kép erejéig 
bemutattuk az egyes kerteket, erké-
lyeket. A fotók alapján Kasuba Er-
zsébet, Kovácsné Szabó Erzsé-
bet, Erdélyi Török Mónika, Cseri 
Ilona, Palotás Ildikó és Mátrai 
Eszter küldött be kedves hangú 
véleményt, annak megerősítésére, 
hogy még tudunk érdeklődni kör-
nyezetünk és egymás iránt.

A kertlátogatások mindenhol jó 
hangulatban, érdeklődő beszélge-
téssel, sok helyen vendégszerető 
fogadtatás közepette zajlottak. A 
szervezők a kedves vendéglátást 
ajándék növényekkel és egy kis 

szeretetvendégséggel köszönték 
meg a résztvevőknek. Mindenki 
egy egyedi, Virágos Félegyháza 
logóval díszített kis zománcos 
virágöntöző kannácskát kapott 
emlékül. 

A rendezvényt többen is támo-
gatták, így: a Kereskedelmi és Hitel-
bank, a Félegyházi Pékség, György 
Anita virágkertészete, Kállai Már-
ta díszfaiskolája és a Kovács Ker-
tészet. Külön örömünkre szolgált, 
hogy a támogatók, bár személyes 
kapcsolatok révén ismerték ezt a 
városi akciót, önként jelezték segítő 
szándékukat. 

Élhető az a város, ahol vannak 
jó, személyes kapcsolatok, közös 
értékek, tervek, célok, egészséges 
környezet, építő szándék, támo-
gató kéz, egymásra figyelés. A Vi-
rágos Félegyháza, mint lakossági 
környezetszépítés, a város egyik 
arca, a másik a segítő szponzorok 
részt vállalása a jövő alakításá-
ban, a harmadik a közterületeket 
formáló, rendező önkormányzati 
feladatellátás. Ez a három pillér 
csak együtt képes eredményes 
teherhordozásra.

Nagy Ágnes
városi főkertész

Barátságos partival zárult 
a 2019. évi Virágos Félegyháza-mozgalom

 Ajándék bögrécskék – emlékeztetőül, 
hogy van valahol egy város…

Meghatódva – kertész és szponzor
Anyós és meny közös kertje igazi 
otthon, ahol jó lenni   …és végül – együtt, vendégségben
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Vakulya Lászlóné, Mária au-
gusztus 10-én töltötte 90. 
születésnapját. A szépkorú 
hölgyet Balla László alpolgár-
mester, dr. Ónodi Izabella kép-
viselő és Gálig Erzsébet kö-
szöntötte oklevéllel és csodás 
virágcsokrokkal. A Szivárvány 
Személyes Gondoskodást 
Nyújtó Intézmény lakóját gon-
dozói és szobatársai egyedi 
énekes-verses meglepetéssel 
ünnepelték.

Vakulya Lászlóné Kecskeméten szü-
letett, Dóczi Mária néven, szülei első 
gyermekeként. Miután szülei elvál-
tak, édesanyja újra férjhez ment, 
nevelőapja pedig 6 gyermeket hozott 
a családba. Kecskemét külterületén, 
egy tanyán éltek és gazdálkodás-
sal foglalkoztak. Máriát 13-14 éves 
korában egy gazdag családhoz köl-
töztették, ahol cselédként dolgozott 
az egyik mostohatestvérével. Kecs-
keméten végezte el a hat osztályt, 
a hetediket és a nyolcadikat pedig 
már felnőttként a haleszi iskolában. 
19 éves korában ment férjhez, párja 
cselédként dolgozott.

Házasságkötésük után Alsómo-
nostorra költöztek férje szüleinek 
tanyájára, ahol folytatták a gazdál-
kodást. Első fiuk László, 1948-ban 
Kecskeméten született. Később 
Kiskunfélegyháza külterületére, 

Haleszba költöztek, ahol kerté-
szettel, állattartással foglalkoztak. 
1954-ben született Mária, 1961-
ben Margó, 1965-ben pedig István 
gyermekük. Később Mária férje a 
Dohánybeváltóban, Mária az össze-

vont általános iskolában takarító-
nőként dolgozott nyugdíjig. Férjével 
52 évet éltek szeretetben együtt.

1993-ban hosszú betegség után 
fiát, Lászlót elvesztette. 9 unokája, 
13 dédunokája és ükunokája van. 

2017-ben megromlott egészségi 
állapota miatt költözött az idősek 
otthonába, ahol jól érzi magát, 
családja rendszeresen látogatja. A 
hosszan tartó élet titkának a sok 
éneklést és a jókedvet tartja.

Augusztus 10-én töltötte be 90. születésnapját Koncz József, a helyi Független Kis-
gazda Párt egykori képviselője. A jeles eseményre Rosta Ferenc alpolgármester és 
Szamosi Endre képviselő is ellátogatott, akik oklevéllel és virágcsokorral köszön-
tötték a köztiszteletben álló urat. Az ünneplésen részt vett lánya, Mária és annak 
partnere is.

Józsi bácsi 1929. augusztus 10-én született, 
kétgyermekes jómódú családba. Feleségé-
vel 1955-ben kötöttek házasságot, majd 60 

évig éltek boldogan együtt. Sajnos, felesége 
három évvel ezelőtt itt hagyta a földi létet, 
amely nagyon megviselte őt. Az örök hiányt 

ugyan nem pótolta, de valamelyest enyhítet-
te a fájdalmát a mezőgazdasági munkákban 
való elmélyülés. Két gyermekük született, 
Mária és József. Józsi bácsi nagy örömére, 
három unokájának is örülhet: Lalinak, Joci-
nak és Dancinak.

A szép kort megélt férfinek jócskán akadtak 
nehézségek az életében. A II. világháború és 
az 56-os forradalom megviselte a családot, de 
mégis a legfájóbb momentum az volt, mikor a 
kulák származású szülei miatt meghurcolták 
Józsefet. A későbbi munkaszolgálat a bányá-
ban megtörte egészségét, de később szeren-
csére felgyógyult.

Az 1989-es rendszerváltozás örömet hozott 
az életébe. 1994-ben visszakapták földjeiket 
– és felülhetett élete traktorjára. Gazdálkod-
ni kezdett, ameddig ereje, egészsége engedte. 
Később terménykereskedelemmel foglalko-
zott, mint kisiparos.

Közben volt időszak, amikor a politika is 
érdekelte. Belépett a Független Kisgazda 
Pártba, ahol nyolc évig városi önkormányzati 
képviselő volt.

Szabadidejében az 1995-ben megalakult 
polgárőrség egyesületalapító tagjaként tevé-
kenykedett. Bár ma már tiszteletbeli tag, még-
is mindig szeretettel hívják rendezvényeikre.

Jelenleg a lánya mellett lévő szomszédos 
lakásban él, amelyet még feleségével vásárol-
tak 10 évvel ezelőtt. Itt tölti szeretetben nyug-
díjas éveit.

Szeretetben telnek nyugdíjas évei

Együtt ünnepelt a család
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Jó kedélyűen, egészségben fogadta a város vezetésének köszön-
tését Forgó Jánosné 95. születésnapján. Az oklevelet és virág-
csokrot Balla László alpolgármester nyújtotta át. Erzsike nénit 
népes családja vette körül a köszöntéskor, akik a hétköznapok-
ban is napi támaszt jelentenek számára.  

Forgó Jánosné 1924. augusztus 
26-án született Kiskunfélegyházán. 
Tanyai nagycsaládos környezetben 
nőtt fel. Korán beletanult a ház-
tartásba, kerti és mezei munkába. 
Később a Csanyi úton épülő Vegy-
ipari Gépgyár építő munkásainak 
főzött ebédet évekig, ezzel segítve 
a családja megélhetését. Szorgal-
mas emberek lévén, selyemher-

nyó-tenyésztésbe is belefogtak a 
férjével. Saját gyerekeik mellé még 
állami gondozott gyerekeket is vál-
laltak, így összesen huszonnyolc 
gyermeket neveltek fel. Erzsike 
néni aktív tagja volt az iskola szü-
lői munkaközösségének. Áldozatos 
munkáját értékelte a Móra Ferenc 
Általános Iskola igazgatósága és 
pedagógusnap alkalmából erkölcsi 

és anyagi kitüntetésben részesült 
a hetvenes években.

A család közben megszaporodott, 
két fiú és két lány unokájuk szüle-
tett. Erzsike néni harmincegy éve 
megözvegyült, de öröm is érte, mert 
hét dédunokával ajándékozta meg 
a sors. Két nyugdíjas énekkarba is 
belekapcsolódott, a Vöröskeresztes 
és a Barátság énekkarba harminc-
kilenc évig járt dalolni. Erzsike néni 
soha sincs egyedül, mert gyermekei, 
unokái gyakran meglátogatják, de 
még az állami gondozott gyerekek is 
eljönnek jelentős ünnepeken, névna-
pokon és felköszöntik.

A gondok 
nem törték 
meg Erzsike 
nénit
Cseri Andrásné 90 évesen 
is naponta nyeregbe pattan, 
hogy karikázzon egy kicsit a 
környező utakon, dűlőkben, 
de Félegyházára is nem-
egyszer kerékpárral megy. 
Erzsike néni vidáman, mo-
solyogva fogadta Rosta Fe-
renc alpolgármester és Ván 
Jenő önkormányzati képvi-
selő születésnapi köszöntő-
jét, akik virágcsokorral és 
oklevéllel fejezték ki a vá-
ros jókívánságait augusztus 
26-án. 

Cseri Andrásné, Parádi Er-
zsébet 1929. augusztus 25-én 
Gönczöl Erzsébet és Parádi Pál 
kovácsmester első gyermeke-
ként látta meg a napvilágot. Őt 
még további 7 testvére követte.

Cseri mama – ahogyan a 
környékbeliek és egész Félegy-
háza hívja – megélte a háborút, 
ma mégsem a félelem uralja 
az életét. Férje Cseri András, 
„mindenki Bandi bácsija” lett. 
1953-ban megszületett első 
gyermekük, Erzsébet, 1956-ban 
pedig a Down-szindrómás Ro-
zika, aki ma is édesanyja gon-
dozására szorul. Erzsike férje 
1985-ös elvesztése óta egyedül 
ápolja, gondozza gyermekét, de 
jókedvét, együttérzését ez sem 
tudta megtörni. Ma már unokái-
ban – Renikében és Robikában 
– és dédunokáiban – Hannában, 
Esztikében és a kicsi Zsófiban – 
találja meg a napi boldogságot. 

Virágokkal, tortával köszöntötték

A 90 éves Losonczi Lajosnét a Nádasdy utcai szociális otthonban  
köszöntötték családtagjai, lakótársai augusztus 30-án. A város 
nevében dr. Ónodi Izabella virágcsokorral és oklevéllel fejezte 
ki Erzsike néninek Félegyháza tiszteletét, jókívánságait. A gon-
dozók virágcsokrát Gálig Erzsébet intézményvezető nyújtotta át.

Losonczi Lajosné Bánfi Erzsébet 
1929. augusztus 28-án született 
Tömörkényen. Szülei mezőgaz-
dasági munkából éltek, test-
vére nem született. 8 osztályt 
végzett, jó tanuló volt, de nem 

tanult tovább, szüleinek segí-
tett a gyümölcsösben, szőlős-
ben, illetve apukájának a takács 
munkában.

1951-ben ment férjhez és egy 
Tömörkény melletti tanyára köl-

töztek. 1953-ban született meg 
Erzsébet lánya, még ebben az 
évben beköltöztek Tömörkénybe 
a tanyáról, ahol addig éltek.

Ahogy lánya nagyobb lett, a 
téeszbe ment dolgozni, kapáltak, 
palántáztak, dohányt termesztet-
tek. Csoportvezetői feladatokkal 
is megbízták, illetve a nőbizottság 
elnöke volt.

Vasárnaponként nagyon szere-
tett a bálban táncolni, illetve sza-
badidejében hímezni.

1977-ben egészségromlás mi-
att leszázalékolták. 1981-ben 
meghalt a férje, ezután még so-
káig kijárt kertészkedni. 2000-ben 
beköltözött Kiskunfélegyházára. 
2003-tól lánya egy unokatestvé-
rével Tömörkényre hordta autóval 
nyugdíjas klubba.

2013-ban egészségében válto-
zás állt be, fokozottabb ápolást, 
gondozást igényelt.

2016 májusától házi segítség-
nyújtásban részesült. 2017 júli-
usában költözött be a Nádasdy 
utcai otthonba, ahol lánya rend-
szeresen látogatja.

95 évesen is vidám
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De nehéz az iskolatáska
De mitől is nehéz az a bizonyos táska? Megtelnek szebbnél szebb 
felszerelésekkel és a családok élete is számottevően megválto-
zik.  Az iskolakezdés tele van örömmel, kétellyel és bizonyítási 
vággyal. Végérvényesen lezárul a nyár, elkezdődik a tíz hónapos 
kemény, feszített munka.

Mint egy friss, első osztályos fiú 
anyukája kijelenthetem, hogy nem 
csak a gyermekeinknek nagy vál-
tozás ez, hanem a szüleiknek is. 
A kis mosolygós, vidám ovisok 
egy szempillantás alatt komoly, 
felelősségteljes nebulókká válnak, 
akiknek a sok játék és az önfe-
ledt szórakozás mellett komoly, 
de ugyanakkor építő feladatokat is 
meg kell, hogy oldjanak. Bekerül-
nek egy olyan közegbe, ahol ők a 
legkisebbek, a legsérülékenyebbek, 
de jóllehet, a legbátrabbak is. Ba-
rátságok zárulnak le és újak kez-
dődnek, amelyek akár egész éle-
tükben elkísérik, meghatározzák 
az életüket. Már nem az oltalmazó 
óvónéni szoknyáján ülő porontyok, 

hanem a tudásvággyal felvérte-
zett leendő orvosok, mérnökök és 
fodrászok. A pedagógusok is nagy 
feladat előtt állnak. A kisdiákokban 
biztonságot, szeretetet, tiszteletet 
kell kivívniuk annak érdekében, 
hogy a gyerekek örömmel és moso-
lyogva induljanak el nap, mint nap 
a tudás házába, amitől motiváltak 
lesznek az előrehaladás iránt.  

Kiskunfélegyházán 490 kisgyer-
mek kezdte meg a 2019-2020-as 
tanév első osztályát.

„Vége szakadt a szép nyárnak, 
iskolában a könyvek várnak!
Betűk hívnak útra kelni, 
a világot megismerni.”
 /Csanádi Imre/
 V. B. 

Balázs Árpádról nevezték el Félegyháza zeneiskoláját
Balázs Árpád zeneszerzőt, 
Kiskunfélegyháza díszpolgá-
rát választotta névadójául a 
Kiskunfélegyházi Művészeti 
Iskola. A szeptember 2-án, 
tanévnyitóval egybekötött 
ünnepségen Balázs Árpád is 
részt vett. 

Kis-Fekete Vilmostól, az in-
tézmény igazgatójától megtudtuk, 
hogy az elképzelés megvalósítá-
sához nagy segítséget kapott a 
Kecskeméti Tankerület munkatár-
saitól és igazgatójától, Zsámboki 
Annától, továbbá Kiskunfélegy-
háza Város Önkormányzatától. Az 
önállósodással új fejezet kezdődik 
az iskola életében. A névváltozta-
tást, illetve a Batthyány Lajos Ál-

talános Iskolától való leválást két 
éves előkészület előzte meg. A he-
lyet ugyan még az általános iskola 

bocsátja rendelkezésükre, de jogi-
lag már két különálló intézményről 
beszélhetünk.

– A névválasztást illetően köny-
nyű feladatunk volt: Balázs Ár-
pád mindig szoros kapcsolatban 
állt Kiskunfélegyházával, és az itt 
folyó, fejlődő művészeti élettel. 
Személyéhez kötődik a Félegyházi 
Fanfár, amelyet kifejezetten a vá-
ros számára komponált. Megható 
pillanat volt a zeneszerző megille-
tődöttsége, amikor telefonon elő-
ször vetettem fel, hogy mit szólna, 
ha az ő nevét viselné a zeneiskola. 
Természetesen jóváhagyta kéré-
sünket, mi pedig büszkén viseljük 
az ő nevét és igyekszünk méltók 
lenni hozzá – mondta el lapunknak 
a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád 
Alapfokú Művészeti Iskola igazga-
tója.  V. B. 

Irodalmi körút Erdélyben
Kiránduláson vett részt a Kiskunfélegyházi József Attila Ál-
talános Iskola és a Platán Utcai Tagintézmény 44 hetedik 
osztályos tanulója négy tanár kíséretével a nyári szünetben, 
a Határtalanul! program keretében. Útjuk során a gyerekek 
meglátogatták azokat a helyszíneket, ahol a magyar kultúra 
kiemelkedő alakjai születtek. Nagyszalontán megtekintették 
az Arany Jánoshoz, Csucsán és Nagyváradon Ady Endréhez 
fűződő emlékhelyeket. Kolozsváron Mátyás király szülőházát 
keresték fel.

Túráztak a Tordai-hasadékban, 
ahol felelevenítették Szent Lász-
ló királyhoz fűződő mondákat. 
Nagyenyeden kiselőadást tartot-
tak Jókai Mór: A nagyenyedi két 
fűzfa elbeszéléséből. A dévai vár-
ban idézeteket mondtak a Kőmí-
ves Kelemen népballadából. Így 
a tanulók megismerhették a ma-
gyar nyelvterület szellemi és tár-
gyi hagyományait, történelmi em-
lékeit. A kirándulás során a múlt 
tisztelete, a hazához való kötődés 

erősödött a diákokban. Lehető-
ségük adódott az erdélyi-magyar 
személyes kapcsolatok kialakítá-
sára, elmélyítésére, ugyanis meg-
látogatták a tordai Jósika Miklós 
Elméleti Líceum diákjait, akik 
nagy szeretettel fogadták őket.

Az iskola tanulói az Emberi 
Erőforrások Támogatáskezelő és 
Határtalanul! program támogatá-
sával vehettek részt ezen a kirán-
duláson, amely során felejthetet-
len élményeket szereztek.
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Több mint két évtizede már, hogy félegyházi futók felfigyeltek 
egy északolasz történelmi kisváros, Feltre nagy nemzetközi 
sporteseményére a „GIRO DELLE MURA”, azaz „Falkörüli futás-
ra”, amelynek lényege, hogy olaszok és külföldiek, amatőrök és 
profik, fiatalok és öregek, futni szerető emberek az óváros várfa-
la körül róják a köröket. 

Mára már olyan nagyszabásúra 
nőtte ki magát, hogy két este kell 
indítani a résztvevőket, akik a világ 
minden tájáról érkeznek. Rendsze-
res résztvevői a rendezvénynek 
Kiskunfélegyháza polgárai, eleinte 
a tűzoltók, majd napjainkban a fia-
talok vették át a stafétát. 

A Móra Ferenc Gimnázium 6 
évfolyamos diákjai rendszeresen 
meghívást kapnak az eseményre, 

minden év augusztusának utolsó 
hétvégéjére. Augusztus 30-31-én 
„vendégjátékosokkal” kiegészülve 
alkották azt a csapatot, akik idén 
részt vettek ezen a nemzetközi 
rendezvényen.

A három leány – Gecse Bri-
gitta, Németh Anna és Német 
Emese 8. E, illetve a három fiú – 
Szekeres Norbert 7. E, valamint 
két józsefes diák Szabó Gábor 

8. a és Szabó Zalán 6. a össze-
tételű csapat a 13 olasz együttes 
közül az 5. helyet szerezte meg. 
S ami még figyelemfelkeltő volt, 
az Szabó Gábor egyéni 3. helye-
zése a fiúk között. Gratulálunk a 
kiváló teljesítményekhez! Az 1600 
méteres távolság nem tűnik túl 
hosszúnak, de aki ismeri Feltre 
város domborzati viszonyait, az 
bizony kétszer is meggondolja, 
hogy elinduljon ezen a kihíváson. 
A felnőtteknél 10 km-es távon to-
vábbi két félegyházi részvevőért 
szurkolhattunk, Szabó Gáborért 
és Abonyi Péter testnevelő ta-
nárért. Mindketten becsülettel 
helytállva öregbítették városunk 
jó hírét és szereztek életre szóló 
élményeket. Bizony megható volt, 
hogy Szabó Gábor ex-tűzoltó 22 
éve futott először, most két fiával 
indult a versenyen. 

Lényegében a Móra Ferenc Gim-
názium női labdarúgó csapata ál-
tal elindított és kiépített kapcsolat 
vezetett a testvérvárosi aláíráshoz 
2005 őszén. Mára a legszínesebb 
és legsokoldalúbb baráti szálak 
kötik össze a két települést. 

A „hivatalos” kapcsolatot erősí-

tendő volt az a koszorúzás, mely-
lyel a „félegyházi delegáció” fejet 
hajtott a legendás plébános Don 
Loris sírjánál, aki felülmúlhatatlan 
érdemeket szerzett a kapcsolatok 
építésében, s aki emiatt kiérde-
melte „Kiskunfélegyháza város 
Tiszteletbeli Polgára” kitüntető cí-
met. Ugyancsak megható esemény 
volt a feltre-i temető magyar par-
cellájánál tett látogatás, ahol az I. 
világháborúban elesett magyar ka-
tonáink emlékét őrzik – példásan 
– olasz barátaink. 

A legmegdöbbentőbb azonban 
az a látvány volt, amely a hegyek 
között várt ránk. A tavaly októberi 
óriási vihar hegyoldalakat tarolt le. 
A földön fekvő halott fenyők tízez-
rei szívszorító látványt nyújtottak. 

Feltre város polgármestere bok-
ros teendői és „saját futása” kö-
zött is tudott egy rövid, de annál 
szívélyesebb beszélgetést szánni 
a félegyháziakra. Paolo Perenzin 
polgármester úr ígéretet tett arra, 
hogy a jövő évben ellátogat váro-
sunkba. Úgy legyen. 

És akkor a szürke macska… 
Szállodánk előterében – némi 
meglepetésünkre – a bőr kanapén 
terpeszkedett egy kissé túltáplált, 
hatalmas szürke kandúr, „aki” 
némi lenézéssel, de nem zavartat-
va magát konstatálta jelenlétünket, 
mintegy tanújelét adva az olaszok 
híres macskaszeretetének. 

 Rosta Ferenc

Természettudományos táborok a Móra gimiben
Minden gyerek szeret kísérle-
tezni, új és izgalmas dolgokat 
megfigyelni, rácsodálkozni a 
természet sokféleségére, a 
természeti jelenségekre. Ne-
velő-oktató munkánk alapja, 
hogy ezt a gyermeki kíváncsi-
ságot kihasználjuk, és ezzel 
motiváljuk tanítványainkat az 
önálló ismeretszerzésre. 

A Móra Ferenc Gimnáziumban 
működő Természettudományos 
Laboratórium eszközállománya 
ideális helyszínt kínál a termé-
szettudományok iránt érdeklő-
dő, kísérletezni szerető diákok 
számára.

Idén – immár hagyományosan – 
két tábort szerveztek a labor mun-
katársai: Molnár Katalin és Rácz 
Nóra. Júliusban a felső tagozato-
sokat, augusztus végén pedig az 
alsós Kistudósokat várta az iskola. 
A táborok a természettudományok 
minél szélesebb körét próbálták 
felölelni. Nagy sláger a robotika, 

amelyet Kámán Tamás tanár úr-
ral építenek és programoznak a 
gyerekek. 

Bodnárné Laczkó Gyöngyi 
tanárnő vezetésével fizikai mérté-
kek becslését, mérését, átváltását 
gyakorolhatták játékos formában a 
táborozók. A felső tagozatosok a 
Naprendszer bolygóival foglalkoz-
tak, közben pedig készítettek egy-
egy saját Naprendszert is. Termé-
szetesen nem maradhattak ki az 
érdekes kémiai, fizikai kísérletek 
sem, de betekintettek a mikrovi-

lág titkaiba is: vízcseppekben mik-
roszkopikus méretű élőlényeket 
figyelhettek meg. 

Az idei kirándulás Kecskemétre 
vezetett, ahol a rajzfilmstúdióban, 
a Kiskunsági Nemzeti Park láto-
gatóközpontjában és a Leskowsky 
Hangszergyűjteményben jártak a 
táborozók. 

Az alsó tagozatosok az augusz-
tus 20-i ünnep miatt 3 napos tá-
borozáson vehettek részt. Ők is 
ízelítőt kaptak a robotok prog-
ramozásából, megismerkedtek a 

régészet alapjaival és természe-
tesen sokat kísérleteztek. Vendé-
gelőadónk Holló-Szabó Ferenc, 
az ELTE matematikusa volt, aki 
lelkes előadásával, érdekes felad-
ványaival egy egész délelőttön át 
ébren tartotta a diákok érdeklődé-
sét. Új nyomozós játékot állítottunk 
össze, ahol igazi tetthelyeken bűn-
jeleket gyűjtöttek a helyszínelők, 
fényképeket készítettek, hogy ezek 
segítségével ki tudják nyomozni 
a tettes kilétét. A táborok utolsó 
délutánján szüleikkel, testvéreikkel 
kísérletezhettek együtt a gyerekek. 

A Természettudományos Labo-
ratórium tanév közben is érdekes 
programokat kínál az érdeklődők-
nek. Legközelebb szeptember 27-
én, a Kutatók Éjszakáján nyitja ki 
kapuit. Az országos kezdeménye-
zéshez kapcsolódva délután és az 
esti órákban ingyenes, látványos 
kísérletek, előadások, tudományos 
játszóház várják a családokat. 

Molnár Katalin
laboratóriumvezető tanár

A félegyháziak futása és a  
szürke macska esete Feltre-ben
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Érseki áldással adták át a Constantinum 
Intézmény új általános iskoláját

Szeptember 2-án, hétfőn megkezdődött a tanítás Kiskunfélegy-
háza új iskolaépületében is, a Constantinum Intézmény Móra Fe-
renc Általános Iskolájában. A létesítményt dr. Bábel Balázs Kalo-
csa-kecskeméti érsek áldotta meg, majd szentmisét celebrált az 
intézmény sportcsarnokában.

Az egyházmegye vezetője megem-
lékezett az iskolaalapító és név-
adó Schuhster Constantin váci 
püspökre, aki 1888-ban 40 ezer 
forintos adománnyal indította el a 
félegyházi iskola és internátus ala-
pítására kezdett gyűjtést. A húsz 
évvel később, 1908-ban megnyitott 
intézmény vezetését a Miasszo-
nyunkról nevezett szegényiskola 
növendékekre bízták, akik többek 
között a gyakorlati életre: gazdál-
kodásra, háztartásvezetésre készí-
tették fel a fiatalokat. 1989-ben a 
Miasszonyunkról Nevezett Kalo-
csai Iskolanővérek Társulata tulaj-
donába került vissza az intézmény.

– Mire van szüksége az iskolá-
inkból kikerülő fiataloknak? Hitre, 
tudásra, szép életre és jóra. Mégpe-
dig Istenbe vetett hitre, a tanulás ál-
tal szerzett tudásra, a művészetek 
szépségére, és erkölcsös életre – 
fejtette ki az érsek. – Ez az a prog-
ram, amit ebben az iskolai évben is 
folytatni kell. Akik elkezdték, halad-
janak eszerint. Akik pedig ebből az 
iskolából kikerülnek, őrizzék meg 
az örökséget egész életükön át!

A tanévnyitó ünnepséget már 
az új iskolaépület hűs falai között 
rendezték meg. Mindák József in-

tézményvezető az elsősök kedves 
műsorát követően a 127. zsoltárt 
idézve kezdte ünnepi szavait: „Ha 
az Úr nem építi a házat, hiába fá-
radoznak az építők. Ha az Úr nem 
őrzi a várost, hiába vigyáznak rá 
az őrök.”

– Csak a legmerészebb álmaink-
ban gondolhattuk, hogy 2019 őszén 
új, modern épületben tanulhatnak 
diákjaink, és most teljesült ez az 
álom. Szép, modern épületben dol-
gozhatunk, ami igazán attól lesz 
szép, ha örömteli gyermekarcokkal 
népesül be. Voltak előre nem látott 
nehézségek, de most megérkeztünk 
– fogalmazott az intézményvezető, 
majd köszönetet mondott a fenn-
tartónak, amiért okos, takarékos 
gazdálkodással megteremtette a 
finanszírozás anyagi hátterét.

Dávid Bernadett, az iskola 
fenntartójának vezetője emlékez-
tetett arra, hogy 2018 szeptembe-
rében tették le az iskola alapkövét, 
amikor a legjobb alapra: a jövőbe 
vetett bizalomra építettek.

– Itt nemcsak oktató, hanem ne-
velő munka is folyik: a keresztény 
értékek szerinti nevelés, a szakrá-
lis értékek közvetítése, gondolko-
dó felnőttek formálása. Segítve a 

fiataloknak, életüknek olyan idő-
szakában, amikor nyitni kezdenek 
a világra, de még bizalmatlanok. 
Célunk, hogy tettükért felelősséget 
vállaló, kötelességtudó, gyengék-
kel szemben együttérző, a minden-
napi életben keresztény értékrend 
szerint élni tudó fiatalok kerüljenek 
ki az iskolából, akik a világ alakí-
tására, környezetük jobbá tételére 
képesek. Találjanak a most átadott 
nyolc tantermes iskolában olyan 
közösséget diákok és tanárok, ahol 
megélhetik az egymáshoz tartozás 
élményét!

Seres Tibor, az ELŐSZER Kft. 
ügyvezetője a beruházásról el-
mondta: annak különlegességét az 
adta, hogy a meglévő polgári épü-
letet elbontották, viszont annak a 
helyi védettség alatt álló homlokza-
tát megtartották, és gyakorlatilag 
beépítették az új iskolaépületbe. 
Így a téglaburkolatos ház megőr-
zött látványa a múlttal, a diákság 
pedig a jövővel kapcsolja szép 
egységbe a létesítményt. Az épü-
letben – Félegyházán egyedülálló 

módon – minden szinten közpon-
ti hűtés-fűtés és hővisszanyerős 
szellőzés van. A kiépített napele-
mes rendszernek köszönhetően 
a működtető bízik abban, hogy a 
hálózati energiafelhasználásról 
függetleníteni tudják magukat. A 
kivitelező külön kiemelte az épület 
esti díszvilágítását, amely – fogal-
mazott – valóságos ékszerdoboz-
zal tette gazdagabbá Félegyházát.

Csányi József polgármester 
megköszönte az iskolaépítők vá-
rosba vetett bizalmát.

– Aki iskolát épít, az a jövőt épí-
ti, aki a jövőt építi, annak van hite, 
akinek van hite, az Isten kegyeit 
keresi és Isten útját követi. Félegy-
háza büszke lehet, hogy 30 év el-
teltével óvodát építettünk, most is-
kolát, nemrégiben sportcsarnokot 
avattunk, és hamarosan bölcsőde 
épül a Móravárosban.

A megnyitót ünnepélyes szala-
gátvágás zárta, majd megkezdő-
dött a 2019-2020-as tanév első 
tanórája, betöltve immár rendelt 
funkcióját az új épület.



  2019. szeptember 13. 17PROGRAM l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

Szeptember 14., szombat 
Színe-java színező klub. Téma: az 
ősz színei. Vezeti: Tarjányi Xénia 

művésztanár.
Városi könyvtár, 9.30-tól

Pintér Béla koncert
A részvétel ingyenes!

Művelődési központ, 16 óra

Szeptember 17., kedd 
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-

mama klubja.
Városi könyvtár, 10 óra

Szeptember 19., csütörtök
Bemutatják a Thorma János Múzeum 
kiadásában megjelent Bodor Miklós 

albumot.
Köszöntőt mond Csányi József 

polgármester. A kötetet ismerteti 
Szakál Aurél, a Thorma János Múzeum 
igazgatója. Közreműködik: Csenki Tibor 
képzőművész, Kis László fotóművész, 
Rátkai Zsuzsa képzőművész, a Holló 
László Képzőművész Kör vezetője és 

Lizik-Varga Katica – ének.  
Vendég: Bodor Zsófia.
Városi könyvtár, 17 óra

Filmklub
Csak semmi pánik című film 

bemutatása
A részvétel ingyenes!

Művelődési központ, 18 óra

Szeptember 20., péntek 
AUTÓMENTES NAP – Sétálj velünk

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 
szervezésében gokartok, triciklik, 

óriástrambulin, óriáscsocsó, 
lovaskocsizás, gyermekmotoroztatás, 

életmentő oktatás
Városi sportcsarnok parkoló,  

9 órától

Móra Ferenc mellszobrának ünnepélyes 
avatása

Köszöntőt mond Csányi József 
polgármester

Rieger Tibor szobrászművészt 
bemutatja dr. Tarjányi József

Avatóbeszédet mond dr. Réczi László 
önkormányzati képviselő

Móraváros – Orvosi rendelő előtti tér, 
11 óra

Pintér Anna festőművész kiállítását 
Rosta Ferenc alpolgármester nyitja 

meg.
Közreműködnek a Móra Ferenc 

Gimnázium növendékei Rosta Eszter 
tanár vezetésével.

Városi könyvtár, 17 óra

Rákász Gergely orgonakoncertje
Jegyárak: 2500 Ft, 3500 Ft

Telefon: 76/466-843
Művelődési központ, 18 óra

Szeptember 21., szombat
SZÜRETI FELVONULÁS

11 órától érkezés a Majsai út felől a 
Kossuth utcára

Borszentelés a Szent István Templom 
előtt

11.30 órától fogatok, csikós bemutatója 
a polgármesteri hivatal előtt

19 óra Szüreti bál – jegyek kaphatóak a 
Beálló Büfében Csikós Tamásnál 

Szeptember 26., csütörtök 
Petőfi gondolati költészete, különös 

tekintettel a Világosságot! című 
versére címmel dr. Reisinger János 

irodalomtörténész előadása hangzik el.
Városi könyvtár, 17 óra

Szeptember 27., péntek 
Mesefelolvasó nap a népmese napján 

általános iskolásoknak, előzetes 
bejelentkezés alapján.

Hattyúház – 10-től 15 óráig

Szeptember 21. –  
A magyar dráma napja

A Magyar Írók Szövetségének kezdeménye-
zésére 1984 óta minden évben szeptember 
21-én ünnepeljük A magyar dráma napját 
annak emlékére, hogy 1883-ban ezen a na-
pon mutatták be először Paulay Ede ren-
dezésében Madách Imre Az ember tragé-
diája című drámai költeményét a Nemzeti 
Színházban. A nap célja, hogy felhívja a 
figyelmet a magyar drámairodalom érté-
keinek jobb megismertetésére, valamint 

hogy ösztönözze az írókat újabb alkotások 
létrehozására.

A magyar dráma antológiája két köteté-
ben harmincnégy dráma szövege olvasható 
Bornemissza Pétertől, Balassi Bálinttól 
Weöres Sándorig és Örkény Istvánig, egy-
felvonásostól a drámai költeményig, világsi-
kerektől a méltatlanul elfeledett értékekig.

Madách Imre legismertebb alkotásával, a Tra-
gédiával mindannyian találkozunk, legalább a 
középiskolai éveink alatt. De mit mond, mit 
mondhat számunkra ma ez mű? Ennek járt 
utána Hubay Miklós, s kínál fel most lehet-
séges magyarázatokat, új értelmezéseket 
„Aztán mivégre az egész teremtés?” című 
kötetében.

K e r é n y i 
Ferenc Ma-
d á c h - k i s -
monográfiája 
elsőként ösz-
szegezi min-
denki számá-
ra érthetően 
és élvezhe-
tően azoknak a tudományos kutatásoknak az 
eredményeit, amelyek a sztregovai remete 
körül az elmúlt fél évszázadban folytak. Ki-
tér a Madách-család történetére, bemutatja a 
reformkori Pestet és a 19. századi, történe-
ti Nógrád megye közéletét, vagyis az életút 
minden fontos állomásáról, eseményéről és 
természetesen az irodalmi életmű minden 
számottevő darabjáról említést tesz.

KÖNYVTÁRSAROK

Virágkonyha  
Halmos Mónikával

Halmos Mónika, író, fitote-
rapeuta és az ehető virágok 
szakértője tartott előadást 
szeptember 5-én, a Kiskunfél-
egyházi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárban. 

84 könyv szerzője, a Rózsakuny-
hó üzemeltetője professzionális 
ételfotókat, imázsfilmeket, sza-
kácskönyveket készít. Saját terve-
zésű és kivitelezésű szakácsköny-
vei az ehető virágok világát mutatja 
be. Saját kertjéből származó alap-
anyagokat használ fel a kóstolással 
egybekötött bemutatóin. 

A félegyházi könyvtárban szer-
vezett eseményen szó esett min-
den olyan, a saját kertjeinkben is 
fellelhető növényről, amelyekkel 
megszokott ételeinkbe színt vihe-
tünk. Az ibolya nem csak szép és 
népszerű virág, hanem kiváló íze-
sítője lehet egy palacsintának, vagy 
egy tortatésztának. A lejegyzett 
krónikák szerint például Sissynek, 
Ausztria császár-, Magyarország 
és Csehország királynéjának egyik 
kedvenc édessége a kandírozott 
ibolya volt. A 18-19. században 
íródott szakácskönyvek erről emlí-

tést is tesznek és számos izgalmas, 
elfeledett recept is megtalálható 
bennük. Halmos Mónika részletes 
listát adott azokról a növényekről 
és virágokról, amelyek egy kis kre-
ativitással könnyedén beilleszthe-
tők az étrendünkbe. 

Az árvacsalán édes íze pikánssá 
teszi a vajkrémet, a tyúkhúr salá-
tába téve izgalmas ízt ad annak. 
A vadárvácska virágjából készült 
főzet a vidéki hiedelmek szerint 
a megtört szívek gyógyítója. A 
gasztronómiában szakavatottak 
újra felfedezték a levendula fel-
használásának sokrétű módját. 
Sokáig csak molyirtóként alkal-
mazták, de napjainkban már éte-
lek hozzávalójaként is népszerű. 
Fagylaltokat, szörpöket, sütemé-
nyeket készítenek belőle, de azért 
ajánlatos a mértékletesség elvét 
követni, ugyanis nagyon erős – so-
kak számára szappanos – ízvilágot 
kaphatunk. 

A kedvcsináló program végén 
Halmos Mónika felhívta a figyelmet 
arra, hogy csak ellenőrzött, vegy-
szermentes növényeket használ-
junk fel. 

 V. B. 
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Miért mutatnak városunk köztéri órái különböző időpontokat? És 
miért nem egyszerre szólal meg templomtornyainkban például a 
déli harangszó? Ennek jártunk utána.

Kiskunfélegyházán, négy köz-
épületen látható köztéri óra: az 
Ótemplom és a Városháza tor-
nyán, az Újtemplom mindkét 
tornyán, és a vasútállomáson, 3 
helyen. (a főhomlokzaton, az utas-
váróban és a peronon)

A két nagy templom óraszer-
kezete nemcsak mutatja az időt, 
hanem hangjelzéssel is kíséri az 
óranegyedeket. Egy kisebb ha-
rangra annyit üt, ahány negyedóra 
van. A legnagyobb harangra pedig 
annyit, ahány egész óra éppen 
van, 1-től 12-ig.

Az óraszerkezetek működé-
se, pontossága életkoruktól és 
technikai színvonaluktól függ. 
Képesek-e követni és alkalmazni 
például a frankfurti atomóra kö-
rülbelül fél évszázada sugárzott, 
és térségünkben is elérhető jelét; 
vagy az internet, vagy a műholdak 
órajelét?  

És mivel a harangozás is „óra-
vezérelt”, együtt vizsgáltuk a két 
rendszert.

Az Ótemplom tornyában 2004 
óta van új óra, amely egy össze-
tett vezérléstechnika részeként 
működik. A frankfurti atomórával 
szinkronban, percenkénti lép-
tetéssel mutatja a valós, pontos 
időt, érzékeli a mutatók állását, 
üti-kalapálja a negyed-egész órá-
kat, vezérli-blokkolja a harango-
zást.  Áramszünet vagy üzem-
zavar után automatikusan beáll 
a valós időpontra. Mindezeknek 
köszönhetően az ótemplomi to-
ronyóra pontosan működik, és a 
harangozás is ennek megfelelő.

Nem ilyen egyszerű a helyzet az 
Újtemplom esetében: itt három, 
egymástól teljesen függetlenül 
működő rendszer található! (Rit-
ka kuriózum, kevés hasonló van.)

1: 120 évvel ezelőtt egy olyan 
német gyártmányú, mechani-
kus óraszerkezetet szereltek be 
a nyugati (vasút felőli) toronyba, 
amely mindkét torony óramuta-
tóit hajtotta, és ütötte-kalapálta 
a negyed-egész órákat. A későb-
biekben a keleti torony óráját le-

választották a szerkezetről, így az 
ma csak a nyugati torony óráját 
működteti. Időnként a mechani-
kus szerkezet napi, kézi felhúzása 
elmarad, így e toronyóra mutatói 
– néha napokig – nem mozdul-
nak, és nem üti-kalapálja a ne-
gyed-egész órákat sem. 

2: A keleti toronyban lévő, levá-
lasztott óra működését 2002-ben 
részben újította meg Hanga Zsolt 
órásmester: 12 V-os, szénkefés, 
percenkénti léptetésű hajtómű-
vel szerelte fel. Ez a megoldás 
lehetővé tette, hogy a frankfurti 
óra jelével szinkronban legyen, 
de mert a kihajtó rendszer a régi 
maradt, ezért a mutatók időn-
ként „elcsúsznak” a valós időhöz 
képest. Alkalmanként pedig „le-
fagy” az elektronika, a tornyokon 
lévő sok adóantenna sugárzott 
jele miatt. 

Mindezen okok miatt fordulhat 

elő, hogy a két torony órái külön-
böző időpontokat mutatnak.

3: A két működő rendszer mel-
lé 7 éve jelent meg a XXI. századi 
harang + harangjáték-vezérlés, 
ami az internetről folyamatosan 
kapja az NTP órajelet. Ezért a va-
lós, pontos időpontban szólaltatja 
meg pl. a déli harangszót, bármit 
is mutassanak a toronyórák. 

A Kalmár-kápolna tornyán 
nincs óra. A harangozás vezérlé-
se egy egyszerű, programozható 
kapcsolóóra segítségével törté-
nik. 220 V-os hálózatról működik, 
az 50 Hz-hez viszonyítva „jár”, így 
néha be kell rajta állítani a pontos 
időt.    Ezért fordulhat elő, hogy 
előbb vagy később szólaltatja 
meg a harangot, mint a két nagy 
templom pontos vezérlése a saját 
harangjaikat.

A városházi toronyóra műkö-
dési rendszere megegyezik az 
Újtemplom keleti tornyában lévő 
óra rendszerével. Ezért működési 
problémái és azok okai is hason-
lóak. Beüzemelője 2002-ben szin-
tén Hanga Zsolt órásmester volt. 

A vasútállomás utasvárójában 
felszerelt menetrendi táblákon 
lévő 1-1 digitális óra pontosan 
működik. A főhomlokzati, kétolda-
las nagy óra percenként, de 10-30 
másodperccel később léptet, mint 
a frankfurti atomóra jele. Ráadá-
sul a két oldal között másfél perc 
eltérés van. A peronon lévő két 
kisebb óra a főhomlokzati órával 
egyszerre, de szintén később lép-
tet. A jelenlegi (2019 augusztus) 
állapot okairól eddig nem sikerült 
információhoz jutnunk.

Ez a koránt sem teljes ismerte-
tő igyekezett választ adni azokra 
a sokakat érdekelő kérdésekre, 
miért nem mutatnak azonos időt 
köztéri óráink, és miért nem egy-
szerre kondul meg városunkban 
például a déli harangszó.

 Szabó-Szűcs József

Órák, harangok, pontos idő

Fotó: Szász András

Hirdetés

Idényzáró 6 órás verseny  
(szabadon választott horgásznem)

Időpont:  
Szeptember 21., szombat.  

Gyülekező: 6 óra  
Verseny: 8 órától

Információ: 06/30-517-90-53
Cím: Kiskunfélegyháza, 
a Csongrádi úti elkerülő  
szakasz mellett!
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Gólzáporos döntetlen
Útjára indult a labda női futsal 
NB I. 2019/2020-as szezonjában, 
amely rögtön egy rangadóval raj-
tolt. Az Astra Kiskunfélegyházi 
Bulls a TFSE-Szertarsport.hu-t 
fogadta Üllőn. Mindkét csapat je-
lentős átalakuláson esett át a nyár 
folyamán. Az új szabályok miatt a 
Jet-Sol Ligában nem játszhat olyan 
játékos, akinek más sportágban 
kiváltott versenyengedélye van. 
Az Astra tavaszi keretéből csak 
Godvár Katalin és Nagy Anett 

futsalozik tovább. A csapathoz 
Szekszárdról, Tolnáról és többek 
között Hajdúböszörményről érke-
zett erősítés.

Női Futsal NB I. 1. ford., 09. 07. 
Üllő Városi Sportcsarnok

Astra Kiskunfélegyházi Bulls 
– TFSE-Szertarsport.hu 4-4 
(3-1)

Gólszerzők: Beke Adrienn 8. p., 
Vígh Renáta 13. p., Varga Adél 
20. p., Urbán Anett 39. p. ill. Pá-
dár Anita 8. p., 29. p., 32. p., 38. p.

Lúdas Matyi futama

A Kiskunfélegyházi Libafesz-
tiválhoz kapcsolódóan a Móra 
Ferenc Művelődési Központ 
megbízásából a Jogging Plus 
Sportegyesület második alka-
lommal szervezte meg nagysi-
kerű utcai futóversenyét Lúdas 
Matyi futama címmel a Kossuth 
utcán. A verseny főtámogatója 
ezúttal is az Integrál Zrt. volt. 
Korosztálytól függetlenül bárki 
elindulhatott. A rekordszámú, 
200 indulót számláló versenyt 
Gyulai Miklós, a Magyar At-
létika Szövetség elnöke nyitot-

ta meg. Elsőként az óvodások 
vágtak neki a 200 méteres 
távnak, amit szülői segítséggel 
teljesítettek. Őket követték az 
alsósok 600, illetve 1000 mé-
teren. A felsősök futama után 
a főversenyen 3 ezer méteres 
táv várt a résztvevőkre. Minden 
résztvevő emblémázott pólóval, 
emléklappal térhetett haza. A 
helyezetteket éremmel és okle-
véllel jutalmazták. A díjakat az 
Integrál Zrt. Baromfifeldolgozó 
üzemének vezetője, Dobosné 
Németh Ottília adta át.

Hét érem birkózásban
Sikeresen megkezdte az őszi 
versenyszezont a Kiskunfélegy-
házi Birkózó SE. Balkányban hat 
országot képviselve, 27 csapat 
220 versenyzője szabad fogás-
ban mérte össze tudását. A fél-
egyháziak remek küzdelmekben 
álltak helyt, hét versenyzőnek 
sikerült érmet szereznie. Arany-
érmes lett Páli Gergő 42 kg-os 

súlycsoportban. Ezüstérmesek: 
Czakó Zoltán, 63 kg és Tapodi 
Norbert 46 kg-os súlycsoport. 
Bronzérmesek: Bárány-Almási 
Bianka, 42 kg, Tapodi Zsófia, 
58 kg, Bárány-Almási Tamás, 
50 kg, Nagy Hunor 26 kg-os 
súlycsoport. Edzők: Ván Jenő, 
Szabó József, Kelemen András 
és Polyák Dániel. 

Rangadót nyertek
Kiegyenlített mérkőzésen itthon 
tartotta a három pontot a Kiskun-
félegyházi HTK, amely a Kiskőrösi 
LC elleni összecsapáson gólt sem 
kapott. A 2-0-ás félegyházi győze-
lem elsősorban a helyzetkihaszná-
lásnak köszönhető. Tököli Attila 
gólja lényegében eldöntötte az 
összecsapást, a hajrában Antman 
Joshua találata tette biztossá a 
sikert. További hír a csapat háza 

tájáról, hogy a Magyar Kupa kere-
tében az NB I-es ZTE látogat Fél-
egyházára. A Magyar Kupa mérkő-
zést várhatólag szeptember 25-én 
rendezik meg. 

Bács-Kiskun Megyei I. 5. ford., 
09. 07.

Kiskunfélegyházi HTK – Kis-
kőrösi LC 2-0 (0-0)

Gólszerzők: Tököli Attila 69. p., 
Antman Joshua 88. p.

Újra a férfi extraligában
Az elmúlt néhány esztendő NB 
I-es szereplését követően a mos-
tani szezont ismét a legmagasabb 
szintű extraligában kezdte a Fél-
egyházi Asztalitenisz Sportiskola. 
Az előző idényt a férfi NB I. keleti 
csoportjának második helyén fe-

jezte be, az őszt pedig az ország 
legjobb tíz csapata között folytat-
ja. Az első körben nem szerzett 
pontot hazai pályán az együttes. 
A SZERVA ASE I. a párost csak-
úgy, mint az egyéni játszmákat, 
megnyerte. 

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Kiskunfélegyháza keleti, mélyfekvésű részét sokáig „Békás”-nak 
hívták. Ez a városrész hosszú évekig nélkülözte a megfelelő isko-
lát, bár a József Attila Általános Iskola 1952-es telekkiválasztása 
során már felmerült az a lehetőség, hogy a Bajcsy-Zsilinszky End-
re, az Arany János és a Szent Imre herceg (Tanácsköztársaság) ut-
cák által határolt területen épüljön fel az új közoktatási intézmény. 

Akkor a döntés végül a Deák Fe-
renc (Kilián György) utcára esett, 
de a továbbra is nyomasztó tan-
teremhiány hamarosan másik is-
kola felépítését is sürgetővé tette. 
Az új iskola helyéül az egykori Ta-
nácsköztársaság utca és a Bajcsy 
utca által határolt ún. Dósai-féle 
telket jelölték ki. A telek kisajátítá-
sa után hamarosan, 1961 nyarán 
megkezdődött a rajta lévő épüle-
tek bontása is. Az iskola alapjainak 
ásásánál a munkások régi sírokra 
bukkantak, feltehetően a városala-
pító elődök első temetőjét találhat-
ták meg.

Az új, korszerű, 8 tantermes is-
kola kivitelezését a Bács-Kiskun 
Megyei Építőipari Vállalat végezte 
elég gyors tempóban, hiszen a kö-

vetkező év nyarán, 1962. augusz-
tus 14-én, a kitűzött határidő előtt 
már az épület műszaki átadására 
is sor is került. A kétszintes, köz-
ponti fűtésű, lapostetejű, kockafor-
májú épület 6 millió forintos költ-
ségvetésből épült, a 10x20 m-es 
tornatereméhez öltöző és mosdó 

is tartozott. Az épület kéménye 18 
m magasra nyúlt. A napköziotthont 
a telken megmaradt ún. Dongó-fé-
le lakásból kívánták kialakítani.

Az új iskola telke határos volt a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre utcával, 
mely 1945-től viselte az 1886 és 
1944 között élt, a második világ-
háború alatt a magyar független-
ségért harcoló politikus nevét, ko-
rábban Csongrádi, majd Horthy 
Miklós utcának hívták. Magától 
adódott a lehetőség, hogy az új 
oktatási intézményt is Bajcsy-Zsi-
linszkyről nevezzék el.

Az iskola ünnepélyes átadására 
és névadójára 1962. augusztus 
20-án került sor. Az ünnepségre 
a Hazafias Népfront meghívta az 
iskola névadójának, Bajcsy-Zsi-
linszky Endrének özvegyét is, aki 
– bár előtte soha nem járt még 
városunkban – meg is jelent az 
eseményen. A rendezvényen töb-
bek között beszédet mondott dr. 
Mezősi Károly helytörténész is.

 Ónodi Márta
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A Bajcsy-iskoláról

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

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyi-
ben a gazda nem jelentkezik 
az állatért, az 14 nap eltelté-
vel szabadon egy új gazdához 
juttatható.

1. Kátya: másfél éves, szürke, 
keverék szuka 
2. Sheena: 1 éves, barna, keverék 
szuka 
3. Szonja: 2,5 éves, fekete-cser, 
keverék szuka 
4. Zápor: 5 éves, rajzos, németju-
hász kan

A menhely honlapján (http://men-
helykkfhaza.hu) további képek, és 
örökbe fogadható kutyák tekint-
hetők meg. A bemutatott kutyák 
után érdeklődni a Fido Bácsi Köz-
hasznú Alapítványnál, a 70/331-
1634 és a 70/43-43-002 telefon-
számokon, vagy a Csólyosi úti 

telephelyen lehet. Örökbefogadási 
idő: Minden nap (hétfő–vasárnap) 
13:00-15:00-ig
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Hirdetés

Notebookok egyetemre, főiskolára is!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
Fujitsu LifeBook S710: Intel Core-i5 540, 4 GB mem., 
160 GB HDD, 14,1” kijelző, ½ év gar. br. ár: 52.990 Ft
Dell Latitude E6320: Intel Core-i5 3320, 4 GB mem., 
320 GB HDD, 12,6” kijelző, ½ év gar.  br. ár: 59.990 Ft
Dell Latitude E5420: Intel Core-i5 2520, 4 GB mem., 
250 GB HDD, DVD, 14” kijelző, ½ év gar. br. ár: 57.990 Ft

Új notebook:
Dell Inspiron 3567: Core-i3 6006U, 4 GB mem., 1 TB HDD, 
webcam, Win10, 15,6”-os kijelző, 3 év gar. br. ár: 145.000 Ft
Lenovo V130-15IGM: Intel N4000, 4 GB mem., 500 GB HDD, 
DVD, webcam, 15,6”-os kijelző, 2 év gar. br. ár: 77.990 Ft

ÚJSZÜLÖTTEK: Sallai Anna Mária 
(anyja neve: Matuz Erzsébet Mária), 
Fekete Jázmin (Tóth Ildikó), Magony 
Viktor (Virágh Krisztina), Simon Bence 
Máté (Kürti Márta), Sárkány András 
(Sárkány Krisztina), Szombati Fanni 
(Nagy Tímea Aranka), Kovács Fanni 
Lara (Majoros Andrea), Farkas Do-
rottya (Mélykúti Kornélia), Fodor Noel 
(Oroszi Krisztina), Magyari Lilla (Forgó 
Krisztina), Orsós Máté János (Bíró Ju-
dit Szandra), Goldpergel Bálint (Kuklis 
Tímea), Endre Anna (Futó Flóra) 
HÁZASSÁGKÖTÉSEK: Szalai Erika – 
Kadván Zoltán, Suhajda Szilvia – Tor-
mási Attila, Nagy Zsófia – Kósa Endre, 
Ratkai Enikő – Luchmann Péter Imre, 
Csabai Réka Mercédesz – Némedi-Var-
ga Róbert, Szabó Szabina – Vincze Ro-
land, Kiss Alexandra – Fekete Balázs 

Lajos, Gyenes Tímea – Klement Csaba 
István, Tarnóczki Júlia – Pásztor Ádám, 
Fábián Anita Brigitta – Hegedűs Tibor, 
Szabó Ildikó – Papp Gábor József, Sza-
bó Emese – Szabó Attila, Németh Tün-
de – Fekete Imre
MEGHALTAK: Juhász Béla, Mizsei Já-
nos, Trungel-Nagy Mihályné Major Má-
ria Ilona, Dobos Mária Terézia, Sallai 
Jenőné Pál Mária, Réczicza Ferencné 
Móré Julianna, Görög János Ferenc, 
Horváth József, Kovács Sándorné 
Csányi Éva – Kiskunfélegyháza, Ba-
logh László – Tiszakécske, Weinhardt 
Vilmosné Nagy Rozália, Szórád Béláné 
Ficsor Gizella – Lajosmizse, Veszelsz-
ki János – Kecskemét, Bedő Lajosné 
Gyovai Ilona – Kiskunmajsa, Gambóci 
József – Kunszentmiklós, Fehér Antal-
né Kertész Éva – Fülöpjakab, Horváth 
János – Orgovány, Horváth Erzsébet 
– Kiskunhalas

Anyakönyvi hírek

Kerámiák 
a Holló-
körben

Papp Gáspár kerámia kiállítá-
sa nyílt meg szeptember 5-én, 
a Hollókör műterem galériájá-
ban. A kiállítást Szabó Ildikó, 
a Móra Ferenc Gimnázium mű-
vésztanára nyitotta meg. Közre-
működött Zsirmik István nép-
zenész. A kiállítás szeptember 
15-éig látogatható, naponta 9 
és 17 óra között.


