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Folytatás a 2. oldalon!

Az ősz legfontosabb gazdasági, s egyben társadalmi esemé-
nye évszázadok óta a szüret. Erre az alkalomra egykor még a 
hadviselő vitézek is hazatértek, a városokban pedig szünetelt 
a törvénykezés is. A szőlőtermelő vidékeken ma is ez az esz-
tendő legnagyobb ünnepe, amelyek kiemelkedő eleme a szüreti 
felvonulás. 

Kiskunfélegyházán ennek a szép 
hagyománynak egy újabb gyöngy-
szemét rendezték meg szeptember 
21-én, szombaton, amikor a gaz-
daköröktől érkező menet az idei év 
terméséből elkészült újbor meg-

szentelésére érkezett a városba. 
Az esemény a Haleszi Gazdakör 
és a Nagyszőlő-úti Gazdakör szer-
vezőmunkáját dicsérte. A rendez-
vényen a Nagyszőlő-úti óvodások, 
népviseletbe öltözött csőszpárok, 

Szüreti felvonulással és áldással 
ünnepelték Félegyházán az újbort

Fotó: Fantoly M
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csikósok, parádés foga-
tok működtek közre a 
nézők és járókelők leg-
nagyobb örömére. 

A díszes fogatok már a 
reggeli órákban felsora-
koztak, majd a két gaz-
dakör közösen érkezett a 
Majsai út felől a Kossuth 
utcára, ahol sokan vár-
ták a díszes felvonulást. 
Az Újtemplom elé fel-
díszített lovaskocsikon, 
hintókon, traktorral és 
zenekari kísérettel vonult 
fel a menet. Az újbort a 
gazdakörök vezetői: Ván 
Jenő és Rádi András 
magyaros ruhába öltö-
zött csőszpárok és bíró-
párok oldalán hozták.

A templom előtt Haja-
gos Gyula plébános kö-
szöntötte a szép hagyo-
mányt és szentelte meg 
az újbort. 

– A vidám ünneplés 
elengedhetetlen kelléke 
az újbor. Nemcsak az 
ünneplésnek, hanem a 
jó egészségnek is felté-
tele. Jó bor, jó egészség 
– tartja a nóta. Ha a kettő 
megvan, akkor nincs mi-
től aggódnunk. Beérett a 
szőlő, van tehát minek 
örülni és hálát adni. Az 
idehozott borra ezennel 
kérjük Isten áldását. 

Innen a városháza 
elé vonult a menet, ahol 
Csányi József polgár-
mester köszöntötte a 
megjelenteket. 

– Köszöntöm a Kiskun gazdákat! 
A hagyomány szerint a kiszáradt 
torokra várjuk az újbort, amely 
most megérkezett. Nemcsak hogy 
megérkezett, hanem immár meg is 
kóstolható.

A gazdakörök részéről Ván Jenő 
önkormányzati képviselő elmond-
ta, 24. alkalommal szervezték meg 
a szüreti felvonulást. Örömmel jöt-
tek, csakúgy, mint eddig is, és lát-
hatólag most is örömmel fogadták 
őket. 

A köszöntések után a Nagysző-
lő-úti óvodások és a csőszpárok 
táncos műsora következett, ami 
közben bor- és mustkóstolásra is 
lehetőség nyílt. 

A zenés mulatság végén a foga-
tokat mutatták be. 

Csányi József polgármester ok-
levéllel köszönte meg a hajtók, a 
lovasok és csikósok részvételét. 
Az óvodásokat és a csőszpárokat 
édességgel jutalmazta. 

Folytatás az 1. oldalról!
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Félegyházán találkoztak  
a választókerület polgármesterei

Kiskunfélegyházán rendezték meg a 4. választókerület pol-
gármestereinek cikluszáró összejövetelét szeptember 19-én, 
csütörtökön. Mint minden alkalommal, úgy most, a 78. tanács-
kozáson is fontos országos témákban kaptak első kézből tájé-
koztatást a településvezetők.

Lezsák Sándor országgyűlési 
képviselő ezúttal dr. Tóth Mári-
át, a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság Bács-Kiskun Me-
gyei kirendeltségének igazgatóját 
és dr. Sztana Zoltánt, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatóságának vezetőjét 
kérte fel előadásra, mondván: a 
következő öt év az utakról és a 
szociális körülmények javításáról 
fog szólni.

Dr. Tóth Mária tájékoztatójában 
elmondta: jelenleg öt integrált 
intézményt működtetnek, 2063 
férőhelyen látnak el fogyatékos 
személyeket, szenvedély- és pszi-
chiátriai betegeket, illetve idősko-
rúakat. Csaknem 1700 gyermek él 
Bács-Kiskun megyében gyermek-
védelmi szakellátásban, 82 szá-
zalékuk nevelőszülőknél, a többiek 
egyházi, vagy állami fenntartású 
gyermekotthonban. Az öt intéz-
ményt 6,5 milliárd forintos költ-

ségvetésből 1100 munkatárs mű-
ködteti. Jelenleg 14 európai uniós 
pályázat lebonyolításában vesznek 
részt.

Az igazgató az úgynevezett ki-
váltási programban eddig elért 
eredményekről és az aktuális fel-
adatokról is szót ejtett. Ennek cél-
ja, hogy a pszichiátriai- és szenve-
délybetegeket, illetve a fogyatékos 
személyeket ellátó, 50 főnél több 
férőhelyes, bentlakásos otthonok 
helyett legfeljebb 12 fős egységek-
ben, önálló életvitelt élve, szükség-
leteik szerint gondozva élhessenek 
az érintettek, s lehetőség szerint 
vegyenek részt értékteremtő mun-
kában. A kiváltás több szakaszban 
valósul meg, európai uniós támo-
gatásból. Bács Kiskun megyében 
elsőként a kalocsai intézmény lakói 
kaptak a felsorolt szempontok sze-
rinti korszerű elhelyezést, jelenleg 
pedig a kaskantyúi szenvedélybe-
tegek otthona, a kecskeméti, tisza-

ugi és solti intézmények kiváltása 
van folyamatban, de hátra van még 
a halasi és a garai intézmények ki-
váltása is. Az igazgatóasszony a 
Rászoruló Személyeket Támogató 
Operatív Program lehetőségeiről 
is tájékoztatta a találkozón a jelen-
lévő polgármestereket. Elmond-
ta, hogy ennek keretében tartós 
élelmiszer és fogyasztásicikk- 
csomaggal segítik a rászorulókat.

Dr. Sztana Zoltán, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun 
Megyei Igazgatóságának vezetője a 
társaság feladatairól és Bács-Kis-
kun megye úthálózatának állapo-
táról tartott összefoglalót. Mint 
megtudtuk, a megyében 2200, a 
választókörzetben pedig 516 kilo-
méter közút, illetve 150 kilométer 
kerékpárút tartozik állami keze-
lésbe. Idén 2,5 milliárd forintból 
gazdálkodnak, ebből az összegből 
709 millió forintot szánnak a téli 
üzemeltetésre. Az elmúlt öt évben 
mintegy 300 kilométer út felújí-
tása történt meg a megyében, 
csaknem 100 helyszínen, 43 millió 
négyzetmétert kaszálnak rendsze-
resen, és 5800 tonnányi kátyúzást 
végeztek el. A 2018-as forgalom-

számlálások adatai alapján az 
ország legforgalmasabb útjai az 
M1 és az M5, a megyében az au-
tópálya mellett kiemelt forgalmat 
bonyolít az 52-es és a 44-es út. 
A megyei úthálózat 39 százaléka 
rossz, 13 százaléka nem meg-
felelő minősítést kapott, ami az 
országos átlaggal nagyjából meg-
egyezik. A közútkezelő folyamato-
san, több módszerrel méri az utak 
állapotát, így naprakész informá-
ciókkal rendelkeznek arról. A fel-
újításokra azonban csak javaslatot 
tudnak tenni, a tényleges munká-
latok elvégzéséhez saját forrással 
nem rendelkeznek. A döntést a 
minisztérium, végső soron a kor-
mány hozza meg, a rendelkezésre 
álló források függvényében.

A ciklus utolsó polgármesteri 
találkozójának zárásaként min-
den településvezető beszámolt az 
elmúlt öt év sikereiről és kudar-
cairól. Csányi József, Kiskunfél-
egyháza polgármestere elmond-
ta: bár a fejlesztési tervek döntő 
többségét sikerült megvalósítani, ő 
mégis a társadalmi összefogást és 
a konszenzust tartja a városban a 
legnagyobb eredménynek.
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Tájékoztató a szavazólapokon szereplő jelöltekről
Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek, valamint a települési nemzetiségi 
önkormányzati képviselők 2019. október 13-án tartandó válasz-
tására Kiskunfélegyházán az alábbi polgármester-, egyéni vá-
lasztókerületi és nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölteket 
vette nyilvántartásba a Helyi Választási Bizottság. 

Az október 13-i választáson a szavazólapokon az alábbi sorrendben szereplő 
jelöltekre lehet szavazni (érvényesen szavazni legfeljebb egy jelöltre lehet a jelölt 
neve melletti körben elhelyezett két egymást metsző +  vagy X vonallal):

Kiskunfélegyháza város polgármesterjelöltjei: 
1. Csányi József Nemzeti Fórum Egyesület
2. Kolossai János  Veled a Városunkért Egyesület

1. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltek: 
1. Dr. Réczi László Nemzeti Fórum Egyesület
2. Nagy Lajos   Veled a Városunkért Egyesület 

2. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltek: 
1. Benedek Lajos  Veled a Városunkért Egyesület
2. Bense Zoltán Nemzeti Fórum Egyesület

3. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltek: 
1. Gyenes Attila  Nemzeti Fórum Egyesület
2. Kollár László  Veled a Városunkért Egyesület

4. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltek: 
1. Szamosi Endre Nemzeti Fórum Egyesület 
2. Eszik Bence  Veled a Városunkért Egyesület

5. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltek: 
1. Balla László   Nemzeti Fórum Egyesület
2. Csőke Ákos  független
3. Szládik József Veled a Városunkért Egyesület 

6. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltek: 
1. Kis-Szeniczey Kálmán Veled a Városunkért Egyesület
2. Szabó József  Nemzeti Fórum Egyesület

7. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltek: 
1. Németi Hajnalka  Veled a Városunkért Egyesület
2. Horváth Gábor Nemzeti Fórum Egyesület
3. Lőrincz Tibor  független 

8. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltek: 
1. Dr. Ónodi Izabella Nemzeti Fórum Egyesület
2. Nagy Blanka  Veled a Városunkért Egyesület

9. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltek: 
1. Horváth Tamás  Veled a Városunkért Egyesület
2. Dr. Kiss Ákos Csaba  Nemzeti Fórum Egyesület

10. számú egyéni választókerületi képviselőjelöltek: 
1. Ván Jenő  Nemzeti Fórum Egyesület
2. Molnár László  Veled a Városunkért Egyesület

Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választá-
sán, a szavazólapon szereplő jelöltek sorrendje az alábbi: 
(érvényesen szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet a jelöltek neve melletti körben 
elhelyezett két egymást metsző + vagy X vonallal) 

1. Mészáros Józsefné Fiatal Romák Országos Szövetsége
2. Miklós Pálma Éva Fiatal Romák Országos Szövetsége 
3. Balog Vanessza  „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és 
 Polgári Szövetség
4. Kertész Csaba  Fiatal Romák Országos Szövetsége
5. Buza Ferenc János Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek 
 Érdekvédelmi Egyesülete
6. Csenki Gábor  „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és 
 Polgári Szövetség
7. Babos Csaba  Fiatal Romák Országos Szövetsége 
8. Szendi Zoltánné  „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és 
 Polgári Szövetség
9. Buza Flórián  Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek 
 Érdekvédelmi Egyesülete 
10. Bodor Katalin Terézia Fiatal Romák Országos Szövetsége 
11. Buza Ferenc Jánosné Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek 
 Érdekvédelmi Egyesülete
12. Szabó Elisabeth Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek 
 Érdekvédelmi Egyesülete
13. Rakovszky Zsolt  „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és 
 Polgári Szövetség
14. Dr. Azúr Magdolna „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és 
 Polgári Szövetség
15. Kollár Hermina Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek 
 Érdekvédelmi Egyesülete

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy szavazni október 13-án, vasárnap reg-
gel 6 órától 19 óráig lehet a kiküldött értesítőn megjelölt szavazókörben. 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a települési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők választásán a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok 
ugyanabban a szavazókörben szavazhatnak, ahol egyébként a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek választásán szavaznak. Külön kijelölt nemze-
tiségi szavazókör a nemzetiségi választáson nem működik.

Dr. Faragó Zsolt  
jegyző, a Helyi Választási Iroda vezetője

Kezdődnek 
az évelő  
ültetések
Elsőkörben hetvenezer új 
évelő virág érkezett Fél-
egyháza új virágoskert-
jeibe. Hamarosan meg-
kezdődnek az ültetések 
is, elsőként az Ótemplom 
kertjében. 
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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

Megújul a város 
legrosszabb 
állapotú kerék-
párút szakasza 

Október első hetében megkezdődik és a hónap végére ér véget 
a Kalmár kápolna és a Szentesi út közötti, 304 méter hosszú és 
két méter széles, térkő burkolattal és szegéllyel ellátott kerék-
párútszakasz megépítése. A beruházás kapcsán ahol szükséges, 
a kapubejárókat is felújítják.

Ezzel párhuzamosan még október-
ben megtörténik a Majsai út kerék-
párútjának összekötése a haleszi 
kerékpárúttal. Itt 372 méter hosszú, 

változó, 1,5-2 méteres szélességű, 
kerékpározásra is alkalmas út ké-
szül térkőből a Bartók Béla utca és 
vasúti átjáró közötti szakaszon.

Petőfi 
Emlékünnep 
Koltón
Harmincadik alkalommal rendezték 
meg a Koltói Petőfi Emlékünnepet 
szeptember első vasárnapján. Kol-
tó Petőfi Sándor mézesheteinek 
színhelye, az itteni Teleki Kastély-
ban töltötte Szendrey Júliával élete 
legboldogabb napjait. 

A Szatmár romániai oldalán fekvő 
községközpont bensőséges ünnepsé-
ge zárta a félegyházi Petőfi Emlékév 
rendezvénysorozatát. 
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A Molnártelepi út tervezett felújításának részleteiről tartott tájé-
koztatót a helyszínen az érintetteknek és az érdeklődő lakosság-
nak Csányi József polgármester és dr. Kiss Ákos Csaba önkor-
mányzati képviselő szeptember 19-én, csütörtökön.

A polgármester és a képviselő ter-
vekkel érkeztek, és mint mondták: a 
térségben dolgozó vállalkozások és 
az itt élők számára kiemelten fontos 
probléma megoldásán folyamato-
san dolgozott a városvezetés és az 
önkormányzat az elmúlt öt évben. 
Dr. Kiss Ákos Csaba hangsúlyozta: 
a körzet legégetőbb és legnagyobb 
kihívást jelentő feladataként tekint 
a helyzet megnyugtató rendezésére.

– Még 2014-ben felvettük a 
kapcsolatot egy úttervező céggel 

annak érdekében, hogy találjunk 
mindenki számára megnyugtató 
megoldást a rendkívül rossz ál-
lapotú út felújítására. A szakmai 
vélemény azonban azt támasztot-
ta alá, hogy a rendelkezésre álló 
területen ez nem megvalósítható. 
Ekkor vettük fel a kapcsolatot a 
MÁV-val, azt kérve, hogy az út és 
a vele párhuzamosan futó sínek 
közötti lekerített területet adja át 
az önkormányzat részére, lehetővé 
téve ezzel a kiszélesítést. Az igaz-

gatóság támogatóan állt a kezde-
ményezés mellé azzal a feltétellel, 
hogy az ott lévő közművek kiváltá-
sát az önkormányzat finanszírozza 
meg. Ez mintegy 30 millió forint 
nagyságrendű beruházás, amit 
felvállalt a város. Jelenleg zajlik 
az átadás folyamata, ami úgy tör-
ténhet meg, hogy a területet a MÁV 
visszaadja a Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-nek, amely átadja az önkor-
mányzatnak. Ezzel lehetővé válik a 
sportpályáig az út kiszélesítésére. 
Hat méter széles, vízelvezető árok-
kal ellátott út építését tervezzük, 
és a sportpályától a Majsai útig a 
közvilágítás kiépítése is megtör-
ténne. A beruházást a későbbiek-

ben egy kerékpárút megépítése 
tenné teljessé – mondta el a pol-
gármester, hangsúlyozva: csak a 
sportpályáig van lehetőség az út 
kiszélesítésére, ugyanis a további 
szakaszon a kerítés túloldalán már 
közvetlenül sínek vannak, így nincs 
az építéshez szabad terület.

Csányi József szerint az útpálya 
kialakításából és a közvilágítás 
kiépítéséből álló beruházás meg-
valósítására 2021-ig lát esélyt, 
tekintettel arra, hogy mintegy 600 
millió forintos projektről van szó.

A jelenlévők megtekinthették az 
előzetes terveket, amelyen az út-
test elhelyezése és a telekalakítási 
határok már jól láthatók.

Nyílt levél Kovács Ferenc alkotása, 
a csobogó kapcsán keltett „botrányra” reagálva
Tisztelt ifj. Kovács Ferenc Úr!
A közösségi médián és a Fél-
egyházi Közlöny hasábjain ér-
tesültünk a Veled a Városunkért 
Egyesületnek írt nyílt leveléről. 
Kérését, amely a szobor látké-
pének elhagyására vonatkozik, a 
jelen magyarországi jogi környe-
zetre tekintettel nem tudjuk értel-
mezni. Hogy miért, azt az alábbi-
akban kifejtjük.

Sajnálatosnak tartjuk egyrészt, 
hogy nem irányunkban tette meg 
a megkeresést, hanem a velünk 
ellenséges médiát és a politikai 
ellenfeleinket értesítette helyet-
tünk. Ha ténylegesen velünk van 
dolga, miért nem bennünket ke-
res meg, miért az ellenfeleinket? 

Így ön – aki kívül akart maradni 
a hazai politikai csatározásokból 
– akarata ellenére mégis elvesz-
tette semlegességét és politikai 
szereplővé vált – a mi politikai 
ellenfeleink jóvoltából. 

Másrészt a jelenleg érvényes 
szerzői jogi törvény vonatkozó, 
68.§ (1) értelmében „A szabad-
ban, nyilvános helyen, állandó jel-
leggel felállított képzőművészeti, 
építészeti és iparművészeti alko-
tás látképe a szerző hozzájárulá-
sa és díjazás nélkül elkészíthető 
és felhasználható. Úgy gondoljuk, 
hogy az ön édesapjának alkotása 
– ennek a törvénynek az értel-
mében – szabadon használható, 
akárcsak a Petőfi-szobor, vagy 

bármely köztéri alkotás, épület 
látképe.

Annyit engedjen meg, hogy saját 
szemszögünkből mutassuk meg, 
hogyan történt a szobor emblé-
mává válása. A csobogót tudomá-
sunk szerint 1982-ben állították 
fel, így mindannyian – akik akkor 
már éltünk – gyakorlatilag az éle-
tünk részének tekintettük. Amikor 
emblematikus félegyházi szimbó-
lumot kerestünk, több ilyen köz-
téri alkotás, épület fordult meg a 
fejünkben, de mi szabad kezet ad-
tunk a grafikusunknak a tervezés-
ben. Az ő terve volt ez az általunk 
használt, torzított és direkt szí-
nekre átfordított embléma, amely 
mindannyiunk tetszését elnyerte. 

Annak ellenére, hogy a törvény 
betűje szerint mi nem hibáztunk, 
ha és amennyiben úgy érzi, hogy 
megsértettük önt, akkor mi haj-
landóak vagyunk megkövetni önt. 
Ezek után megkérjük, hogy a to-
vábbi kapcsolattartást szorítsuk 
az egymás közötti levelezésre 
és a nyilvánosság mellőzésével 
folytassuk az esetlegesen fenn-
maradt vitás részek lezárását. 
Természetesen ennek a leghaté-
konyabb módja a személyes talál-
kozó során folytatott eszmecsere 
lenne.

Megértését köszönve az egyesü-
let tagsága nevében: 

Németi Hajnalka
elnök

KÉSZ TERVEK 
a Molnártelepi út felújítására
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Ünnepélyes keretek között adták át szeptember 20-án, pénte-
ken Rieger Tibor Kossuth-díjas szobrászművész Móra-szobrát a 
Móravárosban. A kedves ünnepségen tiszteletét tette az alkotó, 
a város elöljárói, a körzet önkormányzati képviselője, intézmény-
vezetők, a városrész lakói és diákjai.

Csányi József polgármester sze-
mélyes élményeit elevenítette fel 
köszöntőjében.

– Móravárosi gyerekként nőt-
tem fel. Ezeken az utcákon, te-
reken járva régi emlékek, tör-
ténetek idéződnek fel bennem, 
ami melegséggel tölti el a szí-
vemet. De eddig valahogy min-
dig hiányoltam itt valamit. Egy 
apró részletet a teljességhez. 
Ezt kapja meg most a városrész 
névadója szobrával – mondta a 
polgármester.

Az alkotó életútját dr. Tarjányi 
József foglalta össze a jelenlévők-
nek. A Petőfi Emlékbizottság elnö-
ke elmondta: Rieger Tibor köztéri 
művei sok magyar városban meg-
találhatók. Az ő munkáját dicséri a 
pannonhalmi bazilika millenniumi 
kapuja, a budai várban kiállított ki-
rályi palást, Kecskeméten a Szent 
István szobor, és több alkotás 
Győrben, amelynek bencés gimná-
ziumában a középiskolás éveit töl-
tötte. Itt, a Batthyány parkban áll 
Móra Ferenc mellszobra is. Amikor 

felvetődött, hogy Móra szülővá-
rosában is helye lenne ennek az 
alkotásnak, a művész örömmel 
ajándékozta az eredeti gipsz alko-
tást Félegyházának egy kiöntésre, 
ami Bozóki István kezei alatt meg 
is valósult.

Réczi László, a térség önkor-
mányzati képviselője Móra Fe-
renc munkásságát, Félegyházához 
kötődő viszonyát elevenítette fel 
beszédében, idézve a város szü-
löttjének legendásan szép sorait: 
„Más írónak is van születési helye, 
más író is szereti szülővárosát, de 
nekem Félegyháza több, mint más 
írónak születési helye, több mint 
emlék. Engem Félegyháza tett író-
vá – amit le sem szeretnék tagadni 
–, a magyar nyelvem is Félegyháza 

adta, józan világnézetemet is Fél-
egyháza adta, és ezenkívül minden 
benne van Félegyházában, ami ne-
kem kedves: A Daru utca, gyermek-
korom. Nekem Félegyháza jelenti 
apámat, az ő derűjét és az anyám 
simogató kezét, jelenti azt a hűsé-
get, amely elkísér a sírig: mindent 
jelent nekem... "

– Legyen ez a szobor mindany-
nyiunknak egy olyan hely, amire ha 
ránézünk, a Móra Ferenc által kép-
viseltek jutnak eszünkbe: a derű, a 
humánum és a hűség az értékek-
hez! – mondta az önkormányzati 
képviselő.

Az alkalom ünnepi hangulatát a 
Platán Utcai Általános Iskola és a 
Balázs Árpád Művészeti Iskola nö-
vendékeinek műsora emelte.

A Hősök parkjában kap helyet a kutyafuttató
Több alkalommal felmerült már a kutyafuttató igénye Félegy-
házán. A kérés jogos: a városban sokan tartanak kutyát, akik 
szeretnék állataikat kulturált, biztonságos helyen elengedni, 
hagyni önfeledten játszani társaikkal.

Legutóbb a víztorony melletti 
parkban merült fel a lehetőség 
egy ilyen létesítmény kialakítá-
sára, azonban – tekintettel arra, 
hogy a körzetben élők túlnyomó 
része ezt ellenezte, és inkább egy 
játszótér építését és a park tel-
jes bekerítését kérték – dr. Kiss 
Ákos Csaba, a 9. választókörzet 
önkormányzati képviselője meg-
hajlott a többségi akarat előtt.

A kutyatartók azonban nem 
mondtak le vágyukról. Beadványt 
fogalmaztak meg kutyafuttató épí-
tését kérve a városvezetéstől, amit 
200 aláírással is alátámasztottak. 
A kívánságot Tarjányi Attila, a 
Hajléktalan Személyek Átmeneti 
Szállásának szociális munkása, 
civilben két kutya gazdája tolmá-
csolta a városházán, ahol partner-
ként fogadták a kezdeményezést.

– Szerencsére egyre több fél-
egyházi családban tartanak ku-
tyát, miközben a Petőfi lakótele-
pen van az egyetlen zárt terület, 
ahol gondtalanul játszhatnak 
az állatok. Ez a város számos 
pontjától távol esik, és méretét 
tekintve sem képes kielégíteni 
a növekvő igényt. Felkerestem 
Dósai Bencét, a Polgármesteri 
és Fejlesztési Kabinet vezetőjét, 
aki segítőkészen állt a kérdés-
hez. Arra kaptam ígéretet, hogy 
a Zöld város projekt befejezése 
után a Hősök Parkjában terveznek 
kialakítani egy, a kor igényeinek 

minden tekintetben megfelelő ku-
tyafuttató helyet. Nekünk, kutyá-
soknak régi vágyunk teljesülne ez-
zel: végre megfelelő körülmények 
között, kellemes környezetben 
tölthetnénk el a napi játékidőt, 
közben pedig tapasztalatokat, 
információkat cserélhetnénk ha-
sonló érdeklődésű, állatbarát 
társainkkal. De meggyőződésem, 
hogy ez a fejlesztés azoknak is el-
nyerheti a szimpátiáját, akik nem 
szívesen találkoznak a város köz-
terein kényszerből futtatott ebek-
kel – mondta el lapunknak Tarjá-
nyi Attila. V. B. 

Átadták Móra Ferenc mellszobrát
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Környezetünk megóvása, a környezetszennyezés mérséklése 
egyre fontosabb napjainkban. Számos olyan praktika létezik, 
amivel mi magunk is sokat tehetünk Földünk egészségéért. 
Többek között kevesebb nejlont használva vásárlásnál, vagy tu-
datos közlekedésünkkel mérsékelve a károsanyag-kibocsátást.

Sipos Zsolt (17): – Jelenleg au-
tószerelőnek tanulok, így nagyobb 
rálátásom van a benzines, dízeles 
autók működésére és az egyre 
nagyobb teret nyerő környezet-
barát elektromos gépjárművekre. 
Valószínűleg az elektromos au-
tóké lesz a jövő, kevesebb szeny-
nyezőanyagot bocsátanak ki. Ez 
a későbbiek során fontos lehet 
környezetünk megóvása tekinte-
tében. Emellett a szelektív hulla-
dékgyűjtést is kiemelném, illetve 

nem feltétlenül kell megvennünk 
azokat a termékeket, amelyek 
nem újrahasznosíthatóak. Vásár-
lásnál figyelhetünk arra is, hogy 
kevesebb nejlonzacskót használ-
junk, illetve környezetbarát és 
többször használatos zacskókat 
is vihetünk magunkkal. Aprósá-
gokról beszélünk, de ezekkel az 
apróságokkal sokat tehetünk kör-
nyezetünk védelméért. 

Sólya Rudolf (17): – Nagyon 
fontos, hogy lehetőleg minél ke-
vesebb szemetet termeljünk, ke-

vés műanyagot használjunk fel. 
Úgy tudom, hogy ez a legnagyobb 
probléma manapság globális 
szinten. Bevásárlásnál többször 
használatos szatyorral és táská-
val kiváltható a nejlon. Szerencsé-
re egyre nagyobb figyelmet kap a 
környezetvédelem, az autómentes 
nap is ehhez kapcsolódó kezde-
ményezés. Kevesebb autót kellene 
használnunk, illetve elektromos 
autókat lehetőleg úgy, hogy keve-
sebb szennyezőanyaggal terheljük 
a levegőt. A globális felmelegedés 
összetett probléma, remélhetőleg 
a közeljövőben megoldást talál-
nak a szennyezés mérséklésére. 

Lajos Léna (9): – Megóvhatjuk 
környezetünket, ha nem szeme-
telünk, illetve ha olyan dolgokat 
veszünk, amelyek nem károsítják 
a környezetünket. A közlekedés 
terén például többet kerékpároz-
hatnánk. Nyugat-Európa egyes 
részein már elterjedt ez a szem-
lélet, amit mi is továbbvihetnénk. 
Amellett, hogy környezetkímélő, 
az egészségünkre is jótékony ha-
tással van a biciklizés. Vásár-

lásnál pedig vigyünk magunkkal 
szatyrot otthonról, ezzel is vigyáz-
va környezetünkre. 

Andrikó Ádám (17): – A váro-
son belül legtöbbször kerékpárral 
járok, illetve ha tehetem, tömeg-
közlekedést használok. Erre kelle-
ne ösztönözni az embereket. Aki 
megteheti, ne használjon autót a 
városon belül. Nemrég műanyag-
mentes július volt, odafigyeltem 
arra, hogy mit vásárolok. Nagy 
céltudatosságot igényelt. Meg kell 
néznünk azt is, hogy az adott ter-
mék hol és miből készült.  G. Z.

KÖRKÉRDÉS: Mit tesz környezetéért?

Autómentes Nap az életmentés  
és a sportos szórakozás jegyében

Az Európai Mobilitási Hét programsorozat részeként Autómentes 
Napot rendeztek Kiskunfélegyházán, szeptember 20-án, a városi 
sportcsarnok udvarán és aulájában. Az európai kezdeményezés 
célja, hogy felhívja a figyelmet a környezettudatosságra és fenn-
tartható városi közlekedésre. Az esemény megnyitóján Csányi Jó-
zsef polgármester köszöntötte a megjelenteket, többek között a 
helyi iskolák diákjait, akik szép számmal képviseltették magukat. 

A nap első programja a Ments Éle-
tet Egyesület életmentő előadása 
volt. Kádár Gábor, az egyesület 
elnöke lapunknak elmondta, hogy 
az elsősegély oktatását már óvo-
dás korban el kell kezdeni. Nagyon 
fontosnak tartja, hogy az oktatási 

intézményekben dolgozók is fel-
készültek legyenek az esetleges 
vészhelyzetek elhárítására. Mint 
elmondta, a leglényegesebb az 
ilyen helyzetekben, hogy ne essünk 
pánikba, és merjünk cselekedni! 
Ahogy a szakember fogalmazott: 

ne féljünk attól, hogy valamit el-
rontunk! Sokkal fontosabb, hogy 
cselekedjünk, hiszen a legkisebb 
segítség is életet menthet. 

A gyerekek azt is megtudták, 
hogy vészhelyzet esetén azzal se-
gíthetnek, ha minél hangosabban 
kiabálva segítséget kérnek. Egy 
vékony gyerekhangra előbb felfi-
gyelnek a felnőttek.  

Az egész napos rendezvényen 
számos program várta az érdek-
lődőket korra és érdeklődési körre 
való tekintet nélkül. A Kiskunfélegy-
házi Rendőrkapitányság sátrában 

lehetőség volt KRESZ tesztet kitölte-
ni, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
munkatársaival kézműveskedni, a 
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 
tagjai csillámtetoválást készítettek a 
vállalkozó kedvű jelentkezőknek, az 
IZS-TEAM motoros bemutatóját kö-
vetően pedig bárki belekóstolhatott 
egy-két kör erejéig az oldalkocsis 
motorozás szépségeibe. A Süveges 
Autósiskola motorszimulátorral volt 
jelen, a Félegyházi Szabadidő és 
Sport Nonprofit Kft. kerékpáros és 
gokart ügyességi versenyt szerve-
zett, a NOR-BIKE kerékpárbolt in-
gyenes szervizelési lehetőséget nyúj-
tott, és tesztelésre kínálta a Merida 
E-Bike típusú biciklit. Volt lehetőség 
lovaskocsikázásra a Kossuth utcán, 
a parkolóban pedig környezetbarát 
elektromos autókkal ismerkedhet-
tek a látogatók. A sportos szórako-
zásra vágyókat egész nap számos 
lehetőség várta az óriástrambulintól 
az óriássakkon, triciklin, tollaslab-
dán, kültéri kosárlabdapalánkon át a 
pedálos gokartig. A gyerekek uzson-
nájáról a Fornetti gondoskodott.

Az esélyegyenlőség jegyében 
50-60 főt megmozgató, a záportá-
rozóhoz tartó sétával zárult az Au-
tómentes nap, amelyet Kiskunfél-
egyháza Város Önkormányzata és 
a Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
szervezett. V. B.

Fotó: Patyi Zoltán
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Platános sikerek
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Magyar-
ország jó tanulója – jó sportolója 2018 címet nyerte el eredmé-
nyes, kiváló tanulmányi munkájáért és kimagasló sportteljesít-
ményéért a Platán iskola három tanulója: Trungel-Nagy Zalán, 
Trungel-Nagy Kolos és Preisz Csaba Bálint. A fiúk kiskoruk óta 
folyamatosan sportolnak, kiváló országos sport- és tanulmányi 
eredményekkel öregbítik a Platán iskola hírnevét. 

A Platán iskola 8.a osztályos ta-
nulói A banya című népmesével 
neveztek be a Magyar Versmon-
dók Egyesülete és a NépmesePont 
élőszavas népmesemondásra épü-
lő videó pályázatára, és a területi, 

valamint az országos versenyen is 
Arany minősítést értek el. Nyere-
ményük egy fergeteges tanévzá-
ró osztálybuli volt a Szakmaközi 
Művelődési Házban. Ezt követően 
a webszínház.eu iskolákat bemu-

tató videó-pályázatra készítették 
el saját filmjüket, ahonnan a 2. he-
lyezést hozták el. A videók elkészí-

tésénél és vágásánál az iskola egy-
kori diákja, Zsígó Éva moderátor 
segített a diákoknak. 

Fél évszázada ballagtak 

Ötvenéves érettségi találkozóját tartotta meg szeptember 7-én, 
szombaton a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Kollégium 1969-ben végzett 4/a osztálya. 
Annak idején harmincan tettek érettségi vizsgát, és a legtöbben 
a mezőgazdaságban töltötték el aktív éveiket. 

A jó hangulatú összejövetelre 18-
an érkeztek. Az alma materben 
Rózsa Pál, az intézmény igazgató-
ja az iskola sikereibe, fejlesztései-
be avatta be az öregdiákokat, akik 
a tanintézményhez tartozó hús-
boltot és a tangazdaságot is meg-
tekintették. A csoport látogatást 
tett a félegyházi temetőben, ahol 

lerótták tiszteletüket elhunyt osz-
tálytársaik, tanáraik emléke előtt.  

A kötetlen beszélgetés során ki-
derült: a volt tanulók ma összesen 
negyvenkét unokával büszkélked-
hetnek, akikről örömmel meséltek 
egymásnak. A kedélyes együttlét 
végén pedig már a következő kö-
zös programot tervezték.  V. B. 

Karintiában tanultak
A hagyományokhoz hűen, idén nyá-
ron is alpesi erdei nyelvi tábort tar-
tottak az ausztriai Obervellachban 
a kiskunfélegyházi Móra Ferenc 
Gimnázium 73 tanulójának. A né-

met és angol nyelvet tanuló diákok 
anyanyelvi környezetben fejleszt-
hették nyelvtudásukat, miközben 
Ausztria történelmével, szellemi 
kultúrájával is ismerkedtek. 

Tovább szólhat 
a Radio Smile
Öt évvel meghosszabbította a Rá-
dió Smile médiaszolgáltatási jo-

gosultságát az NMHH Médiataná-
csa, így 2024. december 20-áig 
tovább szólhat Kiskunfélegyháza 
helyi rádiója a 2008 novembere 
óta használt FM 89,9 MHz-en.

Életre kelt a Fürdőszálló szelleme

A Fürdőszálló szelleme címmel rendhagyó ze-
nés-táncos előadás debütált a napokban a fél-
egyházi közönség előtt. A Móra Ferenc Műve-

lődési Központ színháztermében 
bemutatott produkciót Kasztel 
Antal, a kiskunfélegyházi Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium pedagógusa írta 
és rendezte, és a Padkaporos Nép-
táncegyüttes tagjai és azok szülei 
adták elő. A darab színpadra állí-
tásában közreműködött Kátai Ti-
bor, a Padkaporos Táncegyüttes 
néptáncoktatója, valamint Papp 
Nóra és Keserű Benedek tánco-
sok. A dalokat Tarjányiné Lencsi 
tanította be a szereplőknek, a ze-

néről Szikszai Patrik és társai gondoskodtak. 
Az előadást teltházas érdeklődéssel honorálta 
a közönség. 

A művészet 
szabad betyárja

Bodor Miklós festőművész 
és grafikus nevezte magát a 
művészet szabad betyárjá-
nak, akinek nemrégiben meg-
jelent albumát szeptember 
19-én, a Kiskunfélegyházi Pe-
tőfi Sándor Városi Könyvtár 
Hattyúház termében mutat-

ták be. Az alkotó munkásságát többek között 
Csányi József polgármester, Szakál Aurél, a 
kiskunhalasi Thorma János Múzeum igazgató-
ja, Csenki Tibor grafikusművész, Kis László 
fotóművész, Rátkai Zsuzsa képzőművész, és 
özvegye, Bodor Zsófia méltatta. 
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Hagyományteremtő szándékkal ren-
dezték meg szeptember 15-én, vasár-
nap a Petőfi lakótelepen az I. Szilva 
Napot. Érdemes volt minden korosz-
tálynak ellátogatni a rendezvényre, 
ahol olyan szilvából készült finomsá-
gokat kóstolhattak, mint például a házi 
szilvásgombóc, a szilvás rizskoch, vagy 
a szilvalekvárral ízesített palacsinta. 
Az édes finomságok az Amatőr Kirá-
lyi Szakácsok Egyesülete tagjainak 
segédletével készültek el. Akik pedig 
valami tartalmasabbra vágytak, Gyo-
vai Ferenc tyúk- és marhapörköltjével 
csillapíthatták éhségüket.

A gasztronómiai élmények mellett 
Rátkai Zsuzsa félegyházi képzőmű-
vész által készített szilva témájú 
színezők, kifestők várták a legkiseb-
beket, és egy kedves felajánlásnak 
köszönhetően lovaskocsikázni is lehe-
tett – mondta el lapunknak dr. Ónodi 
Izabella önkormányzati képviselő, az 
I. Szilva Nap háziasszonya. 

A város lakosai szeretettel és ér-
deklődéssel fogadták a kezdeménye-
zést, így a szervezők már a jövő évi 
rendezvény programjait tervezik. 
Felmerült az igény például arra, hogy 
a szilvás ételekből – így a rézüstben 
készült szilvalekvárból – vásárolni is 
lehessen. 

Szuperszilvát termeszt 
a díszpolgár
Régen hallottunk már dr. Réczi Lászlóról, az olimpiai bronzérmes 
és világbajnok birkózóról, ügyvédről, Kiskunfélegyháza díszpolgá-
ráról. Pedig a 70-es éveiben is örök tevékeny, agilis exsportoló 
– hűen ifjúkori szorgalmához, amely a lakatos szakmától az ügy-
védségig segítette – ma sem tétlenkedik. 

– Gyerekko-
romban nem 
volt lehetősé-
gem tanulni. 
Lakatosként 
kezdtem a 
p á l y á m a t 
a gépipari 
m ű v e k n é l , 
majd levele-
ző képzésben 
gépésztech-
nikus, ké-
sőbb hegesz-
téstechnikai 
előadó, majd 
zöldségkertész, birkózó, s végül 
ügyvéd lettem. Dolgoztam alpol-
gármesterként, 10 évig a kiskun-
félegyházi takarékszövetkezet el-
nöke, öt évig a felügyelőbizottság 
elnöke voltam. Jelenleg alkalma-
zott ügyvédként és gyümölcsker-
tészként tevékenykedem.

Réczi László lapunknak arról is 
beszámolt, hogy miután rátalált a 

Topend plus nevű szuperszilvára, 
négy éve 250 fát telepített belőle. 
Ez lesz a harmadik termő eszten-
dő az ültetvényen, október elején 
kiderül, hogy mennyi gyümölcsöt 
lehet betakarítani. Az óriási sze-
mű, extra magas cukortartalmú, 
roppanós húsú szilva felhasznál-
ható szilvalének, pálinkának, bor-
nak, lekvárnak, de aszalni is kiváló.

Szuperszilva (Topend Plus) eladó! 
A gyümölcs október 1. és 10. között érik. 5-7 cm hosszú, 5 cm szé-
les. Cukorfoka csaknem kétszerese a beszterceinek. 10 kg felett 
300 Ft/kg áron megrendelhető a 30/955-7078-as telefonszámon.

A szilva igen gazdag ásványi 
anyagokban és nyomelemek-
ben, bőséges vas-, réz- és 
cinkforrás, de káliumot és 
kalciumot is tartalmaz. Bősé-
ges vitaminforrás, van benne 
béta-karotin, C-vitamin és 
többféle B-vitamin. 

A friss szilvában található gyü-
mölcssav étvágygerjesztő hatá-
sú, elősegíti az emésztőnedvek 
kiválasztását, magas ballasz-
tanyag-tartalma miatt vízhajtó 

és székletszabályozó hatású. 
Kevés benne a nátrium, viszont 
többféle nyomelem is találha-
tó benne, így tehermentesíti a 
vérkeringést, a vesét és a má-
jat. Vitamintartalma ugyanakkor 
mozgásba hozza az anyagcserét 
és az immunrendszert, serkenti a 
sejtek növekedését, és védi azo-
kat a káros szabad gyököktől. A 
benne található kék festékanyag, 
az antocián gyulladáscsökkentő, 
csökkenti a koleszterinszintet és 
a rák kockázatát is. 

Sikeres volt az I. Szilva Nap

Pozitív
élettani hatások



  2019. szeptember 27. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 11

Kitüntetett anyakönyvvezető
Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért elismerésben része-
sítette Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Csányiné Mé-
száros Ágnest. A közismert anyakönyvvezető sokak mellett állt 
sorsfordító pillanatokban az elmúlt csaknem húsz esztendőben.  

– Hogyan lett 
anyakönyvvezető?

– Kislányként pszichológusnak 
készültem. De ezen a pályán sem 
állok ettől messze, hiszen olykor az 
ügyfelek gondolatát kell kitalálnom, 
vagy éppen a mindenki számára 
elfogadható megoldást megtalál-
ni. A szereplés sohasem állt tőlem 
távol, gyermekkoromban sok sza-
valóversenyen vettem részt. Ami-
kor felkértek, hogy legyek anya-
könyvvezető, megörültem. Viszont 
az állást csak akkor fogadtam el, 
amikor a fiam kicsit nagyobb lett. 
Ez ennyi év után is jó döntésnek 
bizonyult. Nagy szerencsém volt 
a betanulás időszakában, mert 
Bertus Erika anyakönyvvezető 
szárnyai alá kerültem, aki minden-
re kiterjedő, hasznos tanácsokkal 
látott el. De mértékadó volt szá-
momra az is, hogy többek között: 
Gácsi Lászlóné, Kovács Gyuláné 
és Nagy Józsefné pontos, precíz 
munkáját folytathattam. 

– Milyen feladata és ha-
tásköre vannak egy 
anyakönyvvezetőnek?

– Rendkívül szerteágazó. So-
kan csupán a házasságkötés és a 
születés kapcsán gondolnak ránk, 
de ezek mellett sok más ügyben 
is eljárunk. Az anyakönyvi kivo-
natok pótlása teszi ki a munkánk 
70 százalékát, de hozzánk tartozik 

a honosítási eljárás, a külföldön 
született, házasságot kötött, vagy 
elhalt magyar állampolgár kiskun-
félegyházi lakos hazai anyaköny-

vezésének indítványozása, ha azt 
az esemény helye szerinti ország 
magyar nagykövetségén nem in-
dították el. Ugyancsak mi foglalko-
zunk a névváltoztatási eljárással, 
a Kiskunfélegyházán történt halál-
esetek anyakönyvezésével. Néhány 
évvel ezelőtt még kézzel írtunk az 
anyakönyvbe, ahová szép, gyöngy-
betűkkel kellett lejegyezni mindent, 

ugyanis nem volt lehetőség a javí-
tásra. Ez mára sajnos megválto-
zott, a digitalizált világ megköve-
teli a mi fejlődésünket is. Minden a 
számítógépen rögzül, egy központi 
rendszerben. Ennek természete-
sen vannak előnyei is. Gyorsabbá, 
gördülékenyebbé vált az adatok le-
kérdezése, ellenőrzése. 

– Milyen különleges esetekkel 
találkozott a munkája során?

– Minden eset más és más. A 
munkám során megannyi izgalmas 
ügyben közbenjártam, amelyek fo-
lyamatos kihívást jelentenek szá-
momra. A közigazgatási határon 
belül, külső helyszínen rendezett 
esküvőt még ma is izgalommal 
várom, hiszen ott bizonyos körül-
ményeket – például az időjárást 
– nem áll módomban befolyásolni. 
Felettébb örülök annak, ha egy pár 
összeházasodik, és szerencsére 
egyre többen döntenek így. 

– Hogy fogadta az elismerést? 
– Bertus Erika kolléganőm jelölt 

a díjra, amit a képviselő-testület 
támogatott. Nagyon meglepőd-
tem, hiszen én csak a munkámat 
végzem. Ugyanakkor rendkívül 
megtisztelő számomra. A csalá-
dom előbb tudott róla, mint én, 
de titokként kezelték. Végül persze 
együtt ünnepeltünk.  V. B. 

A Lakitelek Népfőiskola hírei Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján: 
www.nepfolakitelek.hu

XVI. Tevékeny Élet Fesztivál

Az idén XVI. alkalommal rendezték meg 
a „Tevékeny Élet” Fesztivált. Fővédnöke, 
támogatója Lezsák Sándor, a Népfőis-
kola Alapítvány kuratóriumának elnöke, 
aki rendszeresen helyet biztosít Lakite-
leken, a gyönyörű környezetben lévő és 
megújuló népfőiskola Kölcsey Házában, 
ráadásul évről-évre támogatja a fellépő-
ket könyvekkel és ajándékokkal.

Ahogyan Baranyi Éva is elmondta kö-
szöntőjében: – A Tevékeny Élet fesztivál 
egy csoda, mert gyógyszer a résztvevő 
lakók számára, hiszen a felkészülés, a 
részvétel feledteti a bajokat, betegséget, 
kimozdít a hétköznapokból. A fellépés, a 
taps, a siker pedig gyógyír a léleknek!

Az idei fesztivál szimbóluma a szivár-

vány volt, ami a béke jele, a lelkek moso-
lya, egy csoda, Isten ajándéka. A lakókat 
dr. Radnainé dr. Egerváry Ágnes, a 
Katolikus Szeretetszolgálat Főigazga-
tója, dr. Vancsura István, Tiszaalpár 
polgármestere, Baranyi Éva, a Katolikus 
Szeretetszolgálat PAX Otthonának intéz-
ményvezetője és Kéri Vencel plébános 
köszöntötte. 

A zsűri tagjai: Kocsis Edina, a Dabasi 
Zárdakert Otthon igazgatója, 

Kinde Kálmán, a Katolikus Szeretet-
szolgálat gazdasági igazgatója és Hollósi 
Péter, a Soroksári Názáret Otthon igaz-
gatója, a moderátor Pesti Ágota nővér 
volt, aki személyiségével évről-évre el-
kápráztatja a közönséget.

Az idei fesztiválon több mint 200 ven-
dég volt jelen, 13 intézmény képviseltet-
te magát, több mint 80 résztvevővel és 

40 produkcióval. A rendezvény legidő-
sebb résztvevője 101 éves volt, de szép 
számmal voltak 90 év feletti előadók is. 
A fellépők vers, próza, egyéni ének, cso-
portos ének és színpadi játék produkci-
ókkal készültek.

A jelenlévők számos irodalmi alkotás-
sal találkozhattak, műveiken keresztül 
jeles magyar írók és költők keltek életre 
közöttük. A vers és próza mellett helyet 
kaptak a magyar népdalok, amelyek a 
hagyományőrzés nélkülöz-
hetetlen elemei. Tánctehet-
ségek mutatkoztak be, de 
egyéni zenei művek is mű-
sorra kerültek.

Minden kategóriában az 
első három helyezett ser-
leget és ajándékcsomagot 
kapott, de emellett sok-sok 
különdíjat is kiosztott a zsű-
ri, ügyelve arra, hogy senki 
se térjen haza üres kézzel. 
Itt soha nem a versengés a 
cél, sokkal inkább az együtt-
lét, az önfeledt nap ünnep-
lése, a szivárvány sokszínű-
ségének megérintésével.

A PAX otthon dolgozói 
is meglepetéssel készül-
tek egy közös tánc erejéig, 
amely már szintén hagyo-
mánnyá vált. A fő szerepet 
a vidámság, a szeretetteljes 
fogadtatás és az együttlét 
öröme kapta. 

A TERMÁLFÜRDŐ ÉS  
AZ USZODA NYITVATARTÁSA

Hétfő: SZÜNNAP
Kedd-Péntek:  

10.00 – 22.00 óráig
Szombat-Vasárnap:  
10.00 – 22.00 óráig
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Egy harang öt élete – 1. rész 

Október 11-én lesz 219 éve, hogy először szólalt meg a város máig legnagyobb harang-
ja az Ótemplom tornyában. Ezen évforduló alkalmából elevenítsük fel történetét, hiszen 
saját anyagát is felhasználva CSAK EZT AZ EGY harangunkat öntötték meg ötször!

Története 1780-ban, nyár végén kezdődött. Ek-
kor vetődött fel először egy nagyharang meg-
rendelésének gondolata. Többszöri tanácsko-
zás után akkor úgy döntött a város vezetése, 
„elhalasztják öntését boldogabb békeidőkre.”  

1800 januárjában aztán mégis megrendelik 
Pesten, Johannes KOHL öntödéjében. Itt szüle-
tett meg a nagyharang május 3-án a félegyhá-
ziak akaratának megfelelően 20 q 2 font súllyal 
(1121 kg), 135 cm átmérőjű alsó karimával, d1 
hanggal és 98 cm belső magassággal. Gyönyö-
rűséges (latin) felirata volt: „Oh Sanctissima 
Trinitas, quot pulsus, tot laudes tibi offert 
tota Communitas Oppidi Cumanicalis Fel-
egyhaza, anno 1800” – Ó Szentháromság, 
ahány a kondulás, annyi magasztalást ajánl 
Neked Félegyháza kunváros egész közönsége, 
1800. (Megjegyzés: fizikai méretei azóta sem 
változhatnak, mert az oldalablakok nem enged-
nek nagyobb harangot beemelni.)

Azonban a korabeli krónika szerint: „1800. 
Die. 9 (okt.11., – szombat) új harangunk a To-
ronyban felhúzattatván, annak öröm lövése al-
kalmatosságával a Taraczk széjjel szakadott, 
és Dukai Imrének Anya karján ülő csecsemős 
leánykáját Rósit agyonütötte, kinek temetésére 
előszöri halotas harangozás 3. vers huzattasson 
gratis.” A 12/1801. 01. 24. sz. városi tanácsi 
határozat szerinti 1926 Ft 25kr összeget az ön-
tőmesternek rendben kifizették. 

Amilyen szerencsétlenül indult az új harang 
szolgálata, úgy is folytatódott: 1810 januárban 
megrepedt!  Mivel időközben a KOHL öntöde 
megszűnt, a szintén pesti EBERHARDT Heinrich 
vállalta az újraöntést, „hasonló paraméterek-
kel, 2511 font súllyal (1406 kg), fontját 42 kraj-
cárért”. Amikor elkészült, „még Pesten, 1810 
szeptember 18.−án báró Perényi Imre, tiberiá-
si püspök által szenteltetett”. Az újraöntésnek 
félegyházi vonatkozásban a 16/1810.01.24. sz., 
ill. a 134/1810.VII.21. sz. és végül a 162/1810. 

IX. 18. sz. tanácsi határozatokban maradt fenn 
írásos bizonyítéka. 

 
Az öntés után, 34 év múlva, 1844 novem-

berében ismét megrepedt a már addig is több 
viszontagságon átesett „öreg” harang. Ám 
1839-ben az EBERHARDT Heinrich öntöde is 
megszűnt.  Ezért új öntőmestert, Josef HOR-
NUNG-ot kérték fel, aki „szinte azonos súlyban 
(2544 font −1425 kg) önti meg, 1200 bécsi fo-
rintért”.  Hangja a későbbi jellemzés szerint: 
„cisz hangnál valamivel magasabb” (cis1 – d1 
között) Felirata szerint: „Félegyháza, 1844-
ben újraöntetett, a Szentháromság tiszte-
letére szenteltetett. Öntötte Hornung Jó-
zsef Pesten”.

Az öntés annyira jól sikerült, hogy 144 évig 
szolgált hibátlanul, és ez idő alatt a hangja is 
legendássá vált. Ez a hang idézte fel hazaláto-
gatásakor, 1848-ban Petőfi Sándorban a gyer-
mekéveket, és ez köszöntötte születésekor, 
1879-ben, a foltozószűcs fiát, Móra Ferencet. 
(Sokunk fülében ma is visszacseng e csodála-
tos hang.) 

A harangot az 1. világháború rekvirálási 
hullámaitól Toldy Jenő apátplébános 1915. IX. 
14-i keltezésű jelentése: „itthagyni kéri a legna-
gyobbat hangja szépségéért”, és az azt lelkesen 
támogató városi közgyűlés mentette meg. A 
rekvirálási parancs értelmében ugyanis min-
den templomban csak két harang maradhatott, 
valamint az 1700 előtti öntésűek! A nagyharang 
túlélte a háborús időket. Amilyen szomorúan 
búcsúztatta 1916-ban a hadba vonulókat, olyan 
szeretettel fogadta az 1922. február 16-án „a 
nemzeti színű lepellel betakart, hat fehér ló-
tól vont társzekéren harangok zúgó zenéjében 
(Pestről) érkező” Petőfi szobrot, 1925-ben pe-
dig újjászületett testvéreit.

A „zúgó zene” azonban nem tartott soká-
ig, mert ugyan a megújult harangok szépen 

szóltak, de nem renoválták meg az eredeti, fa 
harangszéket! Apróbb javítások után 1928. au-
gusztus 16-i levelében Toldy apát úr kénytelen 
volt bejelenteni a: „Tekintetes Városi Tanács-
nak... a f. aug. 14-én harangozás alkalmá-
val  a nagy harang karimája bele horzsolódik  
mindkét oldalon a harangláb tengelyt tartó két 
főoszlopának nyeregszerű bevágásába… mint-
ha (most) az eddigi járásához képest süllyedt 
volna… ezért a harangozást be kell szüntetni!” 
Többszöri tanácskozás után végül az 1929. feb-
ruár 12-i közgyűlés véghatározatban SLEZÁK 
László harangöntő mester 4100 pengős ajánla-
tát fogadta el, és őt bízta meg a teljes harang-
szék újra cserélésével, aki azt két hónap múlva 
be is fejezte. Ma is ez az acél harangszék szol-
gál, 2004-ben festették át zöld színűre. 

 (Folytatás a következő számban)

Hirdetés

Fotó: Szász András
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Népszerűek az otthon-
teremtési támogatások  

Már több mint két hónapja igényelhető a Babaváró támogatás, 
de az érdeklődés töretlen a termék iránt; az első két hónapban 
több mint 18 ezer család igényelte a kölcsönt az OTP Banknál, 
amelyből már több mint 8 ezret folyósított is a hitelintézet. Az 
igényléseket elsősorban Budapesten és környékén nyújtották 
be, de Magyarország északi régióiban is komoly az érdeklődés.

A Babaváró támogatás olyan sza-
bad felhasználású kölcsönt kínál 
a fiatal házaspároknak maximum 
10 millió forintig, amely a teljes 
futamidőre, maximum 240 hó-
napra kamatmentessé válik, ha 
öt éven belül megszületik az első 
gyermekük. Ekkor a család kér-
heti a törlesztés szüneteltetését 
három évre, amivel a futamidő 
is meghosszabbodik. Ha viszont 
megszületik a második és har-
madik gyermek is, a fennmaradó 
tartozást gyermekvállalási tá-
mogatás formájában átvállalja a 
kormány.

– Az OTP Bank az állami 
támogatások szakértőjeként 
sokéves tapasztalattal rendelkezik 
a Babaváró kölcsönhöz hasonló 
termékek közvetítése kapcsán. 
Szakértő kollégáink országszerte, 
mintegy 400 fiókban várják az 
érdeklődőket. Az ügyfeleink gyors 
és papírmentes ügyintézésre 

számíthatnak, a Babaváró 
kölcsönt átlagosan akár néhány 
napon belül folyósítjuk – emelte ki 
Morvai Szilveszter, az OTP Bank 
Kiskunfélegyházi fiókvezetője. 

Ugyancsak július elejétől érhe-
tők el a Családok Otthonteremtési 

Kedvezményének újabb formái, a 
falusi és használt CSOK-hitel.

A falusi CSOK külterületen lévő 
tanya, birtokközpont esetében 
bárhol, belterületen belül pedig 
mintegy 2500 kistelepülésen lévő 
lakásra igényelhető. Ez a vissza 
nem térítendő támogatás lakás-
bővítésre és/vagy korszerűsítésre 
fordítható, akár a használt lakás 
vásárlására igényelt kölcsönnel 
együtt is. Vásárlással egybeköt-
ve a falusi CSOK összege szintén 
maximum 10 millió forint lehet. 
Fontos kitétel, hogy vásárlásra ki-
zárólag a támogatás fele fordítha-
tó, a fennmaradó részt bővítésre 
és/vagy korszerűsítésre kell fordí-
tani. Használt lakás korszerűsíté-
sére vagy bővítésére 3 vagy több 
gyermek esetén maximum 5 mil-
lió forint igényelhető. Kamattá-
mogatott hitel is kérhető a falusi 

CSOK mellé, amelynek összege 3, 
vagy több gyermek esetén akár 15 
millió forint is lehet.

Szintén fontos változás, hogy 
már használt lakás vásárlására is 
felhasználható a kedvezményes, 
akár a teljes futamidőre rögzített, 
fix kamatozású kölcsön. Koráb-
ban ezt a kamattámogatást csak 
új lakóingatlan építésére vagy vá-
sárlásra lehetett igényelni. Tekint-
ve, hogy az ingatlan tranzakciók 
több mint 90 százaléka a használt 
lakások piacán zajlik, ez óriási 
segítséget jelenthet a családok 
számára. 

Igénylés előtt érdemes felkeres-
ni az OTP Bank honlapját: www.
otpbank.hu, vagy felhívni a hitel-
intézet telefonos ügyfélszolgálatát, 
ahol a hitelintézet munkatársai tá-
jékoztatást adnak, de akár időpont 
is foglalható a fiókokba.

Az OTP Bank tanácsai a Babaváró kölcsön igénylése előtt állóknak:

 Már TB igazolással érdemes a fiókba érkezni.
 Amennyiben már túl van a terhesség 12. hetén, akkor hozza magával a terhesgondozási kiskönyvét.
 A következő azonosító dokumentumokra lesz szükség az igénylés során:

• érvényes magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány,
• lakcímkártya magyarországi állandó lakcímmel és személyi azonosító számmal,
• adókártya,
•  ha az elmúlt 3 hónapban nem az OTP Banknál vezetett bankszámlára érkezett a jövedelme, akkor 30 napnál nem 

régebbi munkáltatói jövedelemigazolás, vagy utolsó 3 havi bankszámlakivonat.
 Érdemes előzetesen tájékozódni az OTP Bank honlapján a jogosultságról és a szükséges dokumentumokról.
 Előzetesen kiszámolható a törlesztőrészlet is az OTP Bank kalkulátorával.
  Kérdés esetén érdemes felkeresni az OTP Bank honlapját, vagy felhívni a hitelintézet telefonos ügyfélszolgálatát, 

ahol további tájékoztatást adnak a munkatársak és időpont is foglalható.
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A Magyar Reformok Működnek! - Otthonteremtési Program Arculati kézikönyv

02.1. - A Magyar Reformok Működnek! - Otthonteremtési  
    Program logó

02.2. - A Magyar Reformok Működnek! - Otthonteremtési  
    Program logó sötét háttéren

A hirdetésben szereplő 
családi otthonteremtési kedvezmény 

Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A hirdetésben szereplő többgyermekes családok 
otthonteremtési kamattámogatása 

Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

A hirdetésben szereplő kölcsönt a 
Magyarország Kormánya által biztosított 

babaváró támogatással nyújtjuk.
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Szeptember 27., péntek 
Mesefelolvasó nap a népmese 
napján általános iskolásoknak 
előzetes bejelentkezés alapján.

Hattyúház, 10-15 óra

Szeptember 30., hétfő
Ünnepség az Idősek Világnapja 

alkalmából
Művelődési központ, 15 óra

Október 1., kedd 
Kibővített Betűbölcsi az anyatej 

világnapja alkalmából.
Hattyúház, 10 óra

Ünnepség a Zene Világnapja 
alkalmából

Művelődési központ, 14 óra

Október 3., csütörtök
Vendég Lénárt Gitta nyersétel-

szakértő és táplálkozási 
tanácsadó, a hazai nyersétel 

elismert szakembere, 
bestseller könyvek szerzője. 

Előadásának címe: A 
természetes táplálkozás 

gyógyító ereje.
Hattyúház, 17 óra

Balogh Béla előadása a Béke 
Egy Mosollyal Kezdődik 

Alapítvány szervezésében.
Jegyek kaphatók a Móra 

Ferenc Művelődési 
Központban, a TourInform 

Irodában vagy 
Papp Anettnél. Tel.: 70/ 

342-11-31
Művelődési központ, 18 óra

Október 4., péntek
Megemlékezés az aradi 

vértanúk tiszteletére 
Csányi József köszöntője és 

megemlékező beszéde.
A Kiskunfélegyházi 

Constantinum Katolikus 
Gimnázium és Szakgimnázium 

Színjátszó Köre és a 
Padkaporos Néptáncegyüttes  

A vértanúk dala című 
előadása.

Móra Ferenc Művelődési 
Központ,  
16 óra

Koszorúzás az ünnepi 
megemlékezés után a Kiskun 
Múzeummal szemben lévő 

Aradi vértanúk-emlékoszlopnál.

Október 5., szombat 
Családi szombat délelőtt a 

könyvtárban. 
Az Év Olvasója-díj átadása. 
Felső tagozatosok részére 
hirdetett Móra-illusztrációs 

pályázat eredményhirdetése.

Szombati napon ingyenes 
beiratkozás és késedelmi 

díj elengedés! Éljen a 
lehetőséggel! Hattyúház,  

9-12 óra

Baba Gyermekruha Börze
Művelődési központ, 8-12 óra

Október 7., hétfő
Móra Ferenc Zengő 
Ábécéjéhez készült 

illusztrációk kiállításának 
megnyitója.

Kiskun Múzeum 
Október 8., kedd 

Hatékony felkészülés 
a téli hónapok jellemző 

betegségeire. A máj és az 
emésztőrendszer betegségei. 

Előadó: Daróczi Zoltán 
természetgyógyász-oktató, 

életmód-tanácsadó.
Hattyúház, 17 óra

Október 9., szerda 
Szavalóverseny Móra Ferenc 

gyermekverseiből a város alsó 
tagozatos tanulói részvételével.

Hattyúház, 14 óra

Október 10., csütörtök 
A Móra Emlékévben megjelent 

Móra István: Versek II. 
kötetének ünnepélyes 

bemutatója.
A kötetet ismerteti: Kapus 
Béléné és dr. Luchmann 

Zsuzsanna.
Hattyúház, 17 óra

Október 12., szombat
Színe-java klub foglalkozása. 

Vezeti: Tarjányi Xénia 
művésztanár.

Hattyúház, 9.30-11.30 óra

A 15 éves Félegyházi 
Táncszínház Jubileumi 

Gálaműsora, 18 óra
A belépés ingyenes, a 

regisztrációs jegyek átvehetők 
a művelődési központ 
információs pultjánál!

Országos könyvtári  
napok a városi 
könyvtárban

Szeptember 30-a és október 6-a között 
14. alkalommal rendezi meg a könyvtá-
ri szakma a legjelentősebb, a legtöbb ér-
deklődőt megmozgató programsorozatát, 
az országos könyvtári napokat, amelynek 
célja, hogy tartalmas eseményekkel intéz-
ményeibe hívogassa a rendszeres könyvtár-

látogatókat éppen úgy, mint az eddig még 
távolmaradókat.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár évek óta csat-
lakozik ehhez az országos rendezvényhez. Októ-
ber 1-jén, kedden 10 órától az anyatej világnapja 
alkalmából a kibővített Betűbölcsi programjaira 
várja a kismamákat és a kisbabákat. Dr. Sinkó 
Melinda orvos, szoptatási tanácsadó a csecse-
mők legcsodálatosabb élelméről, az anyatejről, 
Vidács Tímea védőnő a szétnyílt hasizomról és 
annak kezelhetőségéről tart előadást, ajánl moz-
gásformákat, tornagyakorlatokat.

Október 3-án, csütörtökön 17 órától Lénárt 
Gitta nyersétel-szakértővel és táplálkozási ta-
nácsadóval találkozhatnak az érdeklődők, aki 
gyermekei születése után kezdte el kutatni, ho-
gyan is élhetne egészségesebben. Küldetésé-

nek érzi azt, 
hogy megmu-
tassa az em-
bereknek a 
természetes 
táplálkozás 
gyógyító ha-
tásait, szép-
ségeit, kony-
hai fortélyait és saját tapasztalásait.

Október 5-én, a családi szombat délelőttön 
a bibliotéka megbecsülése jeléül a leghűsége-
sebb, a legaktívabb, a legtöbb dokumentumot 
kölcsönző olvasóit jutalmazza, majd a Móra 
Társaság felső tagozatos diákok részére meg-
hirdetett rajzpályázatának eredményhirdeté-
sére kerül sor.

KÖNYVTÁRSAROK

A legtudományosabb hazai spirituális előadó
A Béke Egy Mosollyal Kezdődik 
Alapítvány szervezésében Ba-
logh Béla Kiskunfélegyházán 
tart előadást október 3-án, 18 
órai kezdettel a Móra Ferenc 
Művelődési Központban. 

Az előadó a gondolatok és ér-
zelmek egészségi állapotunkra 
gyakorolt hatásáról beszél. A ren-
dezvény szervezői abban bíznak, 
hogy a jegyekből befolyt bevétel-
ből sok-sok kisgyermek karácso-
nyát tudják megszépíteni aján-
dékkal, meglepetésekkel.

Balogh Béla író, előadó, híd- és 
útépítő mérnök. Saját bevallása 
szerint a materializmus szelle-
mében nőtt fel. Harminchat éves 
koráig ezt a szemléletmódot val-
lotta, majd – ahogy visszaemlé-
kezik – „Bármihez nyúltam, úgy 

tűnt, tökéletesen illeszkedik egy 
olyan világképbe, ahol az em-
ber nem csak fizikai lény, hanem 
egyben energialény is, és ahol a 

születés előtti élet, a halál utáni 
élet és az egész univerzum min-
den részletére kiterjedő gondos 
tervezés nem hit kérdése, hanem 

fizikai törvényekkel és kísérletek-
kel alátámasztható tény.” Ennek 
szellemében tartja félegyházi 
előadását is. 
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Új korszak kezdődött a KHTK kézilabdacsapatánál
Tízévnyi sikeres NB-s szereplést tudva maga mögött az idei ősz-
től félegyházi fiatalokra építve a megyei felnőtt kézilabda baj-
nokságban szerepel a KHTK csapata. Minderről már korábban 
döntés született az egyesület háza táján. Isán András szakosz-
tályvezető financiális okokkal magyarázta a döntést, az NB II-es 
csapat korábbi formájában nem működhetett tovább. A változás-
nak köszönhetően a felnőtt gárdában helyet kapnak a félegyházi 
játékosok. Ez hosszútávon korábban is célként lebegett a KHTK 
vezetőségének szeme előtt.

A felnőtt együttes magját a korábbi 
junior játékosok alkotják. Edzőként 
az ugyancsak félegyházi Fekete 
Krisztián tevékenykedik tovább. A 
korábbi NB II-es KHTK sikeredző, 
Miksi István 8 és fél év után kö-
szönt el a csapattól. Irányításával 
nyolc évadból hetet dobogón zárt 
az együttes. Korábbi játékosainak 
többségével az NB II-es Makói KC-
nál folytatja. Szép és eredményes 
korszak zárult le ezzel. A jövőbeni 
tervekről Isán András, a KHTK Ké-
zilabda Szakosztályvezetője beszélt.

– Eredményes és szép korszak 
végére értünk, de mindig előre te-
kintünk. A kézilabda-utánpótlás 
megszervezését 2016-ben kezdtük 
el. Néhány év alatt 8 korosztályos 
csapatra bővítettük bázisunkat. 

Idén többek között az U15-ös kor-
osztály is bemutatkozott. Mintegy 
100 gyermek vesz részt versenysze-
rűen az egyesület életében. Minden 
kézilabda-szeretőnek az a célja, 
hogy a félegyházi játékosok beépül-
jenek a későbbi felnőtt csapatba. 
A döntésünk értelmében a megyei 
bajnokságban szerepel az együttes, 
amelynek 15 fős keretében tizenegy, 
2000 után született félegyházi fia-
tal van. A megyei bajnokság ugyan 
visszalépés, de mégis előrelépés 
lehet hosszútávon a KHTK számá-
ra. Hiszen a fiatalok rutint szerez-
hetnek és a reményeink szerint sok 
szép eredménnyel örvendeztethetik 
meg a szurkolókat. Még csak az út 
elején tartunk, komolyabb eredmé-
nyeket 3 év távlatában várunk. Nem 

lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, így 
persze egy későbbi NB-s szereplés 
sem zárható ki. Most csak a jelenre 
koncentrálunk.

Isán András hozzátette, a ké-
zilabda-utánpótlás fejlesztése 
továbbra is jó úton halad. Árvai  

Zoltán, Kiss Barbara és Nagy 
Aletta személyében három korosz-
tályos edzőjük van. Velük, illetve a 
támogatók és az önkormányzat se-
gítségével a KHTK Kézilabda Szak-
osztálya remélhetőleg tovább öreg-
bíti városunk hírnevét.

Rajzpályázat előzi meg 
a szilveszteri futást
Huszonnyolcadik alkalommal rendezi meg szil-
veszteri futóversenyét a Jogging Plus Sporte-
gyesület december 31-én, amely az idei esz-
tendőben is jótékonysági keretet ölt. A jelképes 
nevezési díjakból befolyt bevétel a Kiskunfél-
egyházi Napköziotthonos Óvodákhoz kerül. A 
versenyt ezúttal is óvodásoknak kiírt rajzpályá-
zat előzi meg. A kategóriák legjobb három rajza 
a Rollsped Kft. által felajánlott ajándék pólók-
ra kerül. Minderről sajtótájékoztató keretében 
számoltak be szeptember 11-én.

A Jogging Plus Sportegyesület elnöke, Né-
meth László elmondta, három témakörben 
(Kirándulás a természetbe, Szeretem az álla-
tokat, Én és a kamion) várják a rajzokat 5-7 
év közötti óvodás gyermekektől, október 31-
éig, az alpolgármesteri irodában, vagy Bajzák 
Andreánál személyesen. 

A beérkezést követően öttagú zsűri dönt a leg-
jobbakról. A hivatalos eredményhirdetést a tervek 
szerint az adventi harmadik gyertyagyújtásnál 
tartják meg. Ezt követően a legjobb ötven alkotást 
kiállítják a városháza előterében szilveszterkor.

Balla László alpolgármester arra biztatta az 
óvodásokat, hogy ne csak rajzoljanak, hanem 
fussanak is az év utolsó napján. A nevezési dí-
jakból befolyt összeget ezúttal is a Kiskunfélegy-
házi Napköziotthonos Óvodák kapják meg. Az 
intézmény részéről Csernus Krisztina vezető 
elmondta, nemcsak sportfelszerelésre, egyéb 
fejlesztő játékokra is fordítanak az adományból.

Eredményes szezont zárt a Félegyházi Ter-
mál Parkfürdő – tudtuk meg Kelemen Jó-
zseftől. A fürdővezető azt is elmondta, hogy 
idén tavasszal nemcsak a téli hónapok során 
kialakult medenceburkolati hibákat kellett 
kijavítaniuk, hanem a Zöld város beruházás 
strand területen áthúzódó öntözővíz-gyűjtő 
csatornájának lefektetése miatt felásott terü-
letet is szükséges volt rendezni: újrafüvesíte-
ni, térburkolatot kijavítani, miközben a strand 
már látogatható volt. Az átmeneti helyzetet a 
fürdőzők szerencsére jól tolerálták. Évente 
két alkalommal jogszabályi kötelezettsége az 
üzemeltetőnek a vízforgatós medencék teljes 
leengedése, takarítása és újratöltése. Mivel 
a medence feltöltése, hőmérsékletének és 
vegyszerezettségének beállítása 5-6 napig is 
elhúzódik, ezért ilyenkor lehetőség van a me-
dencékben kialakult burkolati hibákat, falaza-
tok festéshibáit, egyéb nagyobb javításokat is 
megoldani. Ettől függetlenül a fürdőben folya-
matosan zajlanak kisebb-nagyobb felújítások, 
javítások. Jelenleg az uszodai ablakok elkorro-
dálódott zsanérjainak és vasalatának cseréje 
van folyamatban, továbbá az ősz folyamán sor 
kerül az uszoda mennyezetén futó kábeleket 
gyűjtő csatorna cseréjére is.

A nyári szezonra kisebb-nagyobb újítások-
kal is készült a fürdőt üzemeltető Félegyházi 
Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. A gyermek-

medence fölé telepített napvitorla-rendszer 
telitalálat volt, a nyári szezonra a napijegyet 
vásárlók számára újdonságként bevezetett 
kilépőjegy is nagy sikert aratott. Népszerűnek 
bizonyult a főbejárat mellett megnyitott stran-
dos kellékeket kínáló üzlet, és sokan látogat-
ták a meghirdetett programokat. Különösen 
elnyerte a látogatók tetszését az élőzenés éj-
szakai fürdőprogram-sorozat. 

A félegyházi fürdő népszerűségét jól mutat-
ja, hogy a 2019-es, Az év fürdője szavazáson 
a Bács-Kiskun megyei fürdők között a helyiek 
kedvenc fürdője kategóriájában a 3. helyen 
végzett, az összes megyei fürdő között pedig 
a középmezőnyében szerepelt és csak olyan 
nagy fürdők előzték meg, mint a majsai vagy 
a tiszakécskei. A fejlesztések jövőre folytatód-
nak, többek között egy hidegvizes kút fúratása 
szerepel a tervek között, ami biztonságosabbá 
teszi majd a fürdő medencéinek vízellátását, 
valamint a gyermeksziget fejlesztésére és bő-
vítésére is vannak tervek. 

Viszlát, nyár!
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Kétgólos hátrányból 
fordítottak
Gólokban gazdag mérkőzések jellemzik a most futó szezonban az Astra 
Kiskunfélegyházi Bullst a női futsal NB I-ben. A harmadik fordulóban 
sem cáfolt rá erre az együttes. Az Üllőn megrendezett összecsapáson 
4–3-ra legyőzte a Miskolci Vénusz csapatát. A miskolciak már 3–1-re is 
vezettek, innen fordított az Astra. 

Női Futsal NB I. 3. ford., 09. 22. (Üllő)
Astra Kiskunfélegyházi Bulls – Miskolci Vénusz 4-3 (1-2)
Gólszerzők: Urbán Anett 1. p., Ganczer Hajnalka 32. p., Szennai 

Adrienn 34. p., Beke Adrienn 34. p. ill. Kovács Alíz 4. p., André 
Antónia 14. p., 24. p.,

Városi derbi kézilabdában 

Sporttörténelmi eseményként 
két félegyházi felnőtt megyei 
férfi kézilabdacsapat találkozott 
egymással a megyei bajnokság 
2. fordulójában, szeptember 21-
én, a Kiskunfélegyházi Városi 
Sportcsarnokban. A megfiatalí-
tott P&P Kiskunfélegyházi HTK 
pályaválasztóként a Félegyházi 
Kézilabda SC-t fogadta. A tavalyi 
évhez képest több játékos csere 
is lezajlott a klubok között. Ár-
vai Zoltán az FKSC mezt KHTK 

mezre cserélte. Illetve a koráb-
bi NB II-es KHTK rutinos tagjai 
közül hárman: Savanya Zsolt, 
Prezenszki István és Ignácz 
Vilmos is az FKSC színeiben lép-
tek pályára. A fiatalság és a ru-
tin csatáját ezúttal a rutin nyerte 
34–23-ra. Az összecsapás baráti 
hangulatban zárult.

Bács-Kiskun megyei férfi 2. 
ford., 09. 21.

P&P Kiskunfélegyházi HTK – 
Félegyházi KSC 23-34 (9-17)

Két veretlen csapat találkozott a 
megyei I. osztályú labdarúgó-baj-
nokság rangadóján. A Kiskunfél-
egyházi HTK a tabella éllovasaként 
az egy mérkőzéssel kevesebbet 
játszó és negyedik helyen álló 
Kerekegyházi SE-t fogadta. Az iz-
galmakban bővelkedő találkozó 
2–2-es döntetlennel ért véget. A 
vendégek már kétgólos előnyben 

voltak, de a KHTK Tököli Attila 
duplájával egyenlített. 

Kiskunfélegyházi HTK – Ke-
rekegyházi SE 2-2 (0-1)

Gólszerzők: Tököli Attila 60. p., 
81. p., ill. Kovács Péter 9. p., Sal-
lai Bence 48. p. (büntetőből)

Piros lap: Sallai Bence 63. p. (Ke-
rekegyházi SE)

Országos Endurocross 
bajnokság

Első alkalommal adott otthont 
Országos Endurocross bajnoki 
fordulónak a félegyházi Parkerdő-
ben kialakított motocross pálya 
szeptember 21-én. A versenyt a 
Kiskunfélegyházi Motorsport Egye-

sület rendezte meg. Az eseményt 
hosszas előkészületek, szervezés 
előzte meg. A körülmények ideá-
lisak voltak a jó versenyzéshez. A 
versenyzők kategóriánként mérték 
össze tudásukat.

Szarvason birkóztak
Remek eredményeket értek el 
a Kiskunfélegyházi Birkózó SE 
versenyzői a kötöttfogású te-
rületi diákolimpiai selejtezőn 
Szavason, szeptember 15-én. 
Négy megye ifjú birkózói álltak 
szőnyegre, hogy kvalifikálják ma-
gukat az országos döntőre. A fél-
egyháziak közül 12-en jutottak 
tovább. Aranyérmesek: Tapodi 
Norbert 46 kg, Bárány-Almási 
Tamás 50 kg, Víg Noel 58 kg 

és Szécsényi Kornél a 69 kg-
os súlycsoportban. Ezüstérme-
sek: Páli Gergő 42 kg és Czakó 
Zoltán a 63 kg-os súlycsoport-
ban. Bronzérmesek: Hideg Ba-
lázs 29 kg, Mákra Benjámin 
és Nagy Máté 35 kg, Kispéter 
Ákos 38 kg, Makra Levente és 
Bátyai Dorián a 69 kg-os súly-
csoportban. Edzők: Ván Jenő, 
Szabó József, Kelemen And-
rás és Polyák Dániel.

Pontmentés 
a rangadón

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Kiskunfélegyháza ipari és gyári munkásai saját kulturális és szerve-
zeti eseményeik, rendezvényeik lebonyolítása céljára 1929-ben a 
Dózsa György utcában egy munkásotthont emeltek. Az épületet az 
1930-as években a Levente Egyesület használta, majd a második 
világháború után államosították.

1948-ban a város szociálpolitikai 
bizottságának kérésére a település 
elöljárósága hozzájárult, hogy az 
épületet átalakítsák, és ott napközi 
otthonos óvodát rendezzenek be. 
A kérést alátámasztotta az a tény, 
hogy a város e részén még nem 
működött ilyen intézmény, holott a 
közelben lévő két nagy ipartelep (az 
Állami Gépgyár és a Dohánybeváltó 
Hivatal) munkásai részéről erre egy-
re nagyobb igény mutatkozott. 

Bár a képviselő-testület csak 1950. 
január 1-jétől tervezte megnyitni az 
óvodát, azonban a viszonyok olyan 
kedvezően alakultak, hogy az épület 
átalakítása, felújítása és felszerelése 
már 1949 nyarára befejeződött. Az 
elöljáróság ekkor úgy döntött, hogy 
1949. augusztus 1-jén megnyitja 
az óvodát, igaz, hogy erre az évi 

fenntartásra szükséges költségvetési 
fedezet nélkül, pótköltségvetési 
keretből került sor. Már ekkor 
kérvényezték a közoktatásügyi 
miniszternél egy állandó óvónő 
kinevezését is, és szintén ekkor 
döntött úgy a képviselő-testület, 
hogy Petőfi Sándor halálának 
(1849) centenáriuma alkalmából az 

újonnan létesült intézmény a Petőfi 
Sándor Napközi Otthonos Óvoda 
elnevezést kapja.

(Érdekesség, hogy ez a névhasz-
nálat nem került be a köztudatba, a 
lakosság a kezdetektől Dózsa utcai 
óvodaként emlegette az intézményt.) 

1950 márciusában Bács-Kiskun 
megye alispánja az új óvoda létesí-
tését jóváhagyta, ezzel ötre emelke-
dett a város óvodai intézményeinek 
száma. A Dobó utcai, a Bercsé-
nyi utcai és a Rákosi Mátyás utcai 
(később Felszabadulás utca, ma 
Szegedi út) óvodák mellett ebben 
az időben került városi kezelésbe 
az addig a Magyar Dolgozók Pártja 
által fenntartott Vörös Hadsereg úti 
(ma Holló Lajos utca) óvoda is. 

Az óvodai férőhelyek iránti igény 
az ’50-es években tovább növeke-
dett. 1959-ben a városban a 386 
férőhelyre 491 gyereket vettek fel. 
Nem csoda hát, hogy hamarosan 
sor került a Dózsa György utcai óvo-
da foglalkoztató teremmel való bő-
vítésére is.

1966-ban az eredményesebb mű-
ködés érdekében igazgatásilag önál-
lósították az óvodákat, élükre külön 
igazgatónőket neveztek ki.

 Ónodi Márta
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A Dózsa-óvodáról

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. Bagira: 2,5 éves, fekete, keverék 
kan 
2. Labda: 9 éves, drapp, keverék 
szuka 
3. Szimba: 14 hónapos, csíkos, 
keverék kan 
4. Vörcsi: 9 éves, vörös, keverék 
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

1

3

2

4

Hirdetés

„Sulis” Notebook-ajánlatunk!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk :
HP EliteBook 8560p: Intel Core-i7 2620, 8 GB mem., 500 GB HDD, 
webcam, 15,6”-os kijelző, ½ év gar. Br. ár: 64.990 Ft

HP EliteBook 840 G1: Intel Core-i5 4300, 4 GB mem., 180 GB SSD, 
webcam, Win10, 14,1”-os kijelző, ½ év gar. Br. ár: 85.990 Ft
 
Új notebook:
Dell Inspiron 3567: Core-i3  6 006U, 4 GB mem., 1 TB HDD, webcam, 
Win10, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar. Br. ár: 145.000 Ft

Lenovo IP V130: Intel N4000, 4 GB mem., 500 GB HDD, webcam, 
15,6”-os kijelző, 24 hónap gar. Br. ár: 77.990 Ft

ÚJSZÜLÖTTEK: Süveges Olívia 
(anyja neve: Kurai Mónika), Szűcs 
Ádám (Kacur Krisztina), Buz-
der-Lantos Janka (Scherer Gab-
riella), Kovács Anna Sára (Fekete 
Lilla), Kozma Rebeka (Vass Hen-
rietta), Tóth Tamás József (Bodor 
Piroska), Rogozsán Szilárd Milán 
(Gulyás Edina)
HÁZASSÁGKÖTÉSEK: Czirkó 
Mária – Horváth László, Dávid 
Dóra – Horváth Norbert, Császi Tí-
mea – Pesír József, Fogarasi Anikó 
Franciska – Kulcsár Dániel, Karsai 
Anita Mária – Mizsei József, Szász 
Tamara – Bagi Róbert, Varga Ber-

nadett – Pásztor Attila, Soós Tí-
mea – Fehér Ákos, Kis Ibolya Szil-
via – Vas Ferenc
MEGHALTAK: Ipacs Józsefné 
Bene Veronika, Buza László, Fri-
edrich Imre László, Lajos Gyula 
Károly, Kelemen Józsefné Csordás 
Julianna, Kürtösi Imre, Fazekas 
László, Urbán Józsefné Szécsényi 
Ilona – Kiskunfélegyháza, Salánki 
Tibor, Bodor József, Rózsa Sán-
dor Ferencné Farkas Erzsébet, 
Horváth Ferencné Juhász Margit, 
Kemény Endre – Kecskemét, Terbe 
Alajosné Bakos Etelka – Kömpöc, 
Hatvani Sándorné Tisóczki Rozália 
Katalin – Kistelek, Farkas Norbert 
– Jakabszállás, Halász Dezsőné Fe-
hér Anna – Kiskunmajsa 

Anyakönyvi hírek

Megjártam 
a hadak
útját

Családi délelőttöt tartott a kis-
kunfélegyházi Kiskun Múzeum 
szeptember 21-én, szombaton. 
A megjártam a hadak útját című 
programon az ügyességi és kéz-
műves foglalkozások mellett 
Vitéz Varga Zoltán rögtönzött 
történelemóra keretében mutat-
ta be fegyvergyűjteményét. 
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