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Vasárnap választunk

Eltelt öt év, október 13-án, vasárnap ismét választunk. Ezúttal
az a tét, hogy kiknek a kezébe tesszük a következő fél évtizedre
szeretett városunk, lakóhelyünk, otthonunk sorsát. Dönthetünk
szimpátia vagy politikai meggyőződés alapján, vélt vagy valós
erényeket jutalmazva, hibákat büntetve… Vagy egyszerűen csak
azért, mert van véleményünk, és azt – legalább a szavazófülke
magányában – képviselni kívánjuk. Tulajdonképpen mindegy miért tesszük, de tegyük meg! Menjünk el vasárnap választani!
Az összes választás közül az önkormányzati szavazás érinti talán
a leghúsbavágóbban az átlagem-

ber életét és mindennapjait. A voksolók többségének akarata dönti el
a polgármester és az ő közvetlen

munkatársai, az önkormányzati
képviselők személyét.
Aki nem szavaz, lemond arról,
hogy befolyása legyen a végeredményre. Lemond arról, hogy befolyása legyen a város fejlődésére,
közhangulatára,
fejlesztéseire.
Hogy milyen irányban folytatódik
Félegyháza története.
Az élet számos alkalommal bebizonyította már, hogy nincsenek előre
lefutott játszmák. A meccs végered-

ménye egészen addig változhat,
amíg le nem fújják. Egy gól mindent
megfordíthat. Egyetlen szavazat is
számít! Az Ön voksa is döntő lehet!
Október 13-án, vasárnap szavazzunk. Legyen ez egy családi
program! Mutassunk példát a gyerekeinknek, unokáinknak felelősségvállalásból, lássák, hogy van
véleményünk, azt demokratikus
módon képviselni tudjuk, és hiszünk abban, hogy ez számít is!

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Lezárta ötéves munkáját a
félegyházi képviselő-testület

Utolsó testületi ülését tartotta szeptember 26-án, csütörtökön
Kiskunfélegyháza képviselő-testülete. Csányi József polgármester az ülés végén a következő szavakkal zárta le az ötéves közös
munkát.
– Mindenkinek köszönöm az elmúlt ötéves munkát! Összességében mindig megtaláltuk azokat a
konszenzusos megoldásokat, amelyek a város javát szolgálták. Az elmúlt öt év gazdasági szempontból
a legsikeresebb időszaknak mondható a rendszerváltozás óta. A felgyülemlett adósságokat kifizettük,
2014 márciusában a Magyar Állam
konszolidálta a város folyószám-

láján lévő adósságállományt, de
a sportcsarnok megváltása csak
2017 áprilisában, illetve ezt követően történt meg.
Számos olyan projektet nyertünk
el, amely a város fejlődését eredményezte. Sok vitát lehetett volna
arról folytatni, hogy mire költsük el
ezt a pénzt, viszont figyelembe kellett azt venni, hogy az Európai Unió
milyen témakörben biztosított for-

rást. Az előzetes reményeink alapján a 3,8 milliárd forintnyi Európai
Uniós forrás helyett, 5,5 milliárd
forintot nyertünk pályázatokon.
Szeptember 26-án, az Ipari Park
II. ütemének fejlesztésére 1 milliárd 10 millió forint érkezett a város számlájára és startra kész ez
a projekt is teljes egészében. Biztos vagyok abban, hogy nem csak
az Európai Uniós források, hanem
azok is, amelyeket az önkormányzat tudott biztosítani megfelelő
helyre kerültek.
Új utak, járdák, közterek épültek és mondhatjuk azt, hogy több

Megyei elismerés Kocsisné
Móczár Juliannának
Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke – Csányi József
kiskunfélegyházi polgármester társaságában – otthonában kereste fel
Kocsisné Móczár Juliannát és adta át a Bács-Kiskun Megye Ifjúságának
Neveléséért elismerést.
Kocsisné Móczár Julianna a régi értékek őre
és az új megoldások bátor harcosa. Elsőként
a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán tanított,
majd mérlegképes könyvelői és adótanácsadói
végzettségét kamatoztatva sikeres cégtulajdonos lett. Iskolájába 2002-ben igazgatóként
tért vissza és ott is maradt 2017-ben történő

nyugdíjba vonulásáig. Fontosnak
tartotta, hogy az intézmény kövesse korunk modernizálódását.
Emberi hozzáállását, szakmaszeretetét, gyermekcentrikus vezetői tevékenységét volt tanítványai a mai napig nagyra becsülik.

mint húsz év után olyan ígéretek
váltak valósággá, mint a Nefelejcs,
a Kiskun, Perczel, Dessewffy utca
felújítása, amelyekre eddig anyagi
forrás nem állt rendelkezésre. Tiszteletre méltó a város fejlesztésében
a kormányzat hozzáállása. Azok a
vállalkozások, amelyek magyar tulajdonban vannak, több milliárd forintnyi vissza nem térítendő állami
támogatást kaptak annak érdekében, hogy tevékenységeiket bővítsék. Az eddig 1,1 milliárd forintnyi
adóbevétele a városnak, ebben az
évben már 1,8 milliárdra emelkedett. Ez a gazdasági fejlődésnek is
köszönhető és annak is, hogy azok
a vállalkozások, amelyek eddig is
jelen voltak, lokálpatrióta szellemet
követtek, beváltották a hozzájuk
fűzött reményeket, mint a Félegyházi Pékség Kft., az Integrál Zrt., a
Kunplast Karsai Zrt.
Láthatjuk, hogy új beruházások
is jöttek, ezeknek azonban még az
adótöbblet vonzatát nem érezzük,
de hiszem, hogy az elkövetkezendő
években meg fognak jelenni.
Meg kell említenem azt, hogy
az elmúlt öt évben olyan rendezvényeket tudtunk szervezni, amelyekkel vissza tudtunk hozni a
kiskunfélegyházi és a környékbeli
lakosoknak a kedvét, hogy látogassák a helyi rendezvényeket. Szinte
nincs olyan rendezvényünk, amely
ne teltházas lenne.
Büszkén adjuk át a következő
vezetésnek ezt a várost. A kasszában 250 millió forint általános tartalék található. Ez semmilyen kötelezettséggel nem terhelt összeg.
Hiszem, hogy a testület jó munkát
végzett. Szeretném megköszönni
Dongó József és Jankovszki Zoltán képviselő uraknak az elmúlt öt
éves képviselői munkáját, tekintettel arra, hogy most nem indultak
a választásokon – zárta beszédét
Csányi József polgármester.
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Kamerák
figyelik a
Káposztát

Birtokba vehették a közlekedők
a felújított Perczel utcát
Új aszfaltburkolatot kapott és szélesebb is lett a Perczel utca
a Kossuthvárosban. A több mint 900 méter felújított szakaszt
október 2-án adta át a forgalomnak Csányi József polgármester.
A nemzeti színű szalagot dr. Ónodi Izabellával és dr. Kiss Ákos
Csabával közösen vágták át.
– Erre az útátadásra már régóta vártak a körzet lakói, mert a
Perczel utca rendkívül elhasználódott, kikátyúsodott az elmúlt
években. Fontos azért is, mert az
utca ennek a városrésznek a második „főutcája”. Dr. Ónodi Izabellával és dr. Kiss Ákos Csabával, a
körzet önkormányzati képviselőivel közösen úgy határoztunk – az

anyagi lehetőségeket mérlegelve –,
hogy idén ezt az utcát újítjuk fel.
Most örömmel jelenthetjük, hogy
a munkálatok befejeződtek, a megújult Perczel utcát birtokba vehetik a közlekedők. Az építés során
szegélyt kapott az úttest, és különösen ügyeltünk arra, hogy a vízelvezetés megfelelő legyen, valamint
szélesítettük is a járható felületet.

Bölcsőde
Állatok
épül a Móra- Világ
városban
napja
21 Bács-Kiskun megyei település,
közöttük Félegyháza bölcsődei férőhelyek kialakítására és bővítésére benyújtott pályázata kapott
pozitív elbírálást október 7-én.
Ennek köszönhetően a közeljövőben 34 csoportban, összesen 387
új bölcsődei férőhely létesül megyeszerte, egyrészt a már meglévő
bölcsődék bővítésével, másrészt
vadonatúj intézmények építésével. Félegyháza 369 millió forint
támogatást nyert el bölcsődeépítésre, ami a Móravárosban fog
megépülni.

Első alkalommal rendeztek szülő-gyerek programot az Állatok Világnapja alkalmából október
4-én, pénteken a kiskunfélegyházi Bercsényi
Óvodában. A szervezők
célja az volt, hogy erősítsék a gyerekek környezettudatos magatartását
és környezeti kultúráját, továbbá élményalapon, játékosan bővítsék
ismereteiket.

Természetesen a jövőben is szeretnénk figyelni erre a városrészre.
Kiemelten kezeljük, és amennyiben
bizalmat kapunk október 13-án a
város lakóitól munkánk folytatására, akkor a Bajza utca felújításával
folytatjuk a beruházásokat. Járdaépítési programot is hirdetünk,
melynek során kiemelt összeggel
támogatjuk azokat, akik vállalkoznak járdájuk megépítésére, felújítására. Ezek mellett a Kossuthvárosi
Óvoda szabadidőparkja is megújul,
sportolásra is alkalmassá válik –
zárta gondolatait az út átadásakor
Csányi József polgármester.

Szeptember 27-én elindult a
Káposzta vízforgatója, így minden nap reggel 6 órától este
10-ig fog működni, mint szökőkút. A szobor éjjeli díszkivilágítást is kapott.
A kertészek beültetik a területre
az új növényeket és elhelyezik az
utcabútorokat is. A Káposzta köré
6 díszcseresznye és 2 vadgesztenye kerül. Emellett elültetnek 151
cserjét, 391 évelő virágot és a föld
alá is több, mint 400 virághagymát.
Az új kispark és környezetének
védelméről három, éjjel is látó,
többszörös optikai zoomos Full
HD kamera gondoskodik. Ebből
az egyik rendszámfelismerő rendszerrel is el van látva.
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Családi délelőtt
a Kossuthvárosban

Családi délelőttre várták az érdeklődőket a kiskunfélegyházi
Kossuthvárosi Közösségi házba szeptember 28-án, szombaton.
A játékos, ínyencségekkel fűszerezett programnak az időjárás is
kedvezett.
A két főszervező, dr. Ónodi Izabella és dr. Kiss Ákos Csaba
képviselők jóvoltából egyebek mellett az erdélyi konyha remekeivel
ismerkedhettek a látogatók. A vendéglátók nagy örömére sok család
fogadta el az invitálást a színvonalas programra.
Gyerekek és felnőttek egyaránt
örömmel ismerkedtek a sült pad-

lizsán és sült paprika ízével, ahogy
az erdélyi konyha jellegzetes őszi
ételével, a zakuszkával is. A gyerekek nagy örömére, a palacsinta sem hiányzott a kínálatból. Az
ételek elkészítésében a félegyházi
Amatőr Királyi Szakácsok is közreműködtek. A programot társasjáték és kötetlen beszélgetés tette
teljessé.

2019. október 11.

Csapatépítő parti a jó
hangulatú munkahelyért

Csapatépítő jelleggel, közös programmal töltötték a szeptember 27-i péntek délutánt az Egészségügyi Központban
dolgozó fogorvosok, a védőnői szolgálat, a háziorvosok, as�szisztensek, technikai dolgozók. A kötetlen hangulatú délutánt azért szervezték, hogy az intézményben dolgozók jobban megismerjék egymást.
A szervezők feltett szándéka,
hogy rendszeresen teremtenek
lehetőséget a jövőben is közös programokra, mert ezek az
élmények és beszélgetések a
munkahelyi légkörre is jótékony

Társadalmi munkában festettek

A főigazgató-helyettes is ecsetet ragadott szeptember 27-én,
pénteken, és munkatársaival közösen társadalmi munkában
átfestették a kiskunfélegyházi városi kórház kerítését.

Már hat évvel ezelőtt is ilyen
önkéntes
kezdeményezésnek
köszönhetően újult meg az in-

hatással lehetnek. Márpedig
mindenki azt szeretné, hogy ebben az intézményben a dolgozók
támogató, partneri légkörben,
hatékonyan segítsék gyógyulásukban a betegeket.

tézmény kerítése, de az akkor
kifogástalanul felhordott barna
szín mostanra megkopott, több
helyen megsérült. Ezért döntött
úgy a kollektíva, hogy néhány órát
ismét feláldoznak a szabadidejükből a kellemes környezet érdekében. Ezúttal kék festéket vásároltak, és a végeredmény igazán
vidám lett.
Dr. Körtvélyessy Andrást
kerítésfestés közben kérdeztük
a kezdeményezésről. A főigazgató-helyettes elmondta: összefogva gyorsan halad a munka, a
végeredményt pedig nemcsak az
itt dolgozók, hanem a betegek is
élvezhetik. A felhívás sikeres volt,
sokan csatlakoztak. Ráadásul az
időjárás is pártolta az ügyet, és
kellemes őszi hőmérséklettel kényeztette a rögtönzött brigádot.
A munka végeztével sem széledt
szét a csapat, a napot kerti parti
zárta, ahol a gulyásleves és a halászlé a kiskunfélegyházi Amatőr
Királyi Szakácsok jóvoltából került az asztalra.
Az önkéntesek – közöttük Körtvélyessy doktor – ezúton is arra
kérnek mindenkit, hogy óvják a
munkájukat, és kerékpárjaikat ne
a kerítéshez zárják le!
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Izgalmas és szép
játszótér épül
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Rendkívüli
nyitvatartás
a Kormányablakban
Rendkívüli nyitvatartási rend lesz
érvényben a kormányablakkal,
okmányirodával rendelkező településeken az önkormányzati választások hétvégéjén, így Kiskunfélegyházán is.

Egy óriási hajó építésével kezdődtek meg a
János vitéz kalandjairól szóló játszótér építési munkái Kiskunfélegyházán, a Korond
utcán, az Egészségközpont tőszomszédságában. A többszintes hajó mellett még rengeteg izgalomban lesz részük a gyerekeknek. A
játék közben felelevenedik a Petőfi-korabeli
Félegyháza, benne az Ótemplommal.
Ha a gyerekek megunják a hajókázást, egy griffmadár hátán fognak érkezni az Ótemplom elé a
korabeli félegyházi főtérre, ami valójában egy hálós
mászóka. Itt gömb alakú görgeteg sziklákat helyeztek el ülőalkalmatosságnak, hogy a szülők is be tudjanak kapcsolódni a játékba. Ez a játszótéri rész a
nagyobb óvodásoknak és kisiskolásoknak készült,
de gondoltak a kisebbekre is, számukra visszaépül a
felújított játszóvár, egy forgó és rugós játékok.

A fajátékok hamarosan elkészülnek, ekkor kapják meg a sokszínű izgalmas festést, a köteleket és
a hálókat is. A szülők kényelmét sok pad és térbútor fogja szolgálni.
A városban először ezen a játszótéren kap helyet egy ivókút is. A Zöld városban épülő játszóterek mellett – mint a Mártírok úti, vagy a Dózsa
utcai – az összes városi játszótéren kiépítik a vizes elemeket a következő időszakban. Ez nemcsak
azért fontos, hogy egy végigjátszott délután után
ne a cukros üdítőért kelljen nyúlni, hanem egy nagy
adag homokozást követően tiszta kezekkel és lábakkal indulhassanak haza a gyerekek.
A játszóteret balesetvédelmi okok miatt bekerítették. A több száz új növény úgy lesz elültetve,
hogy pár éven belül benőjék a kerítést, igazi természetközeli élményt adva a gyerekeknek a városi
forgatagban.

A választási törvény alapján az október 13-i önkormányzati választásokon
csak azok szavazhatnak, akik érvényes személyazonosításra alkalmas
okmánnyal igazolni tudják magukat
és bemutatják lakcímkártyájukat. Cél,
hogy a választásra jogosultak minél
többen élni tudjanak szavazati jogukkal, ezért az önkormányzati választás
eredményes lebonyolításának érdekében lehetőséget kínálnak arra, hogy
a szavazáshoz szükséges, érvényét
vesztett okirat pótolható, beszerezhető legyen.
A választás hétvégéjén valamenynyi kormányablakkal, okmányirodával
rendelkező településen, illetve területen, legalább egy helyszínen, október 12-én, szombaton 8-tól 19 óráig,
valamint a választás napján, október
13-án, vasárnap 7-től 19 óráig nyitva
lesznek a kormányablakok.

Politikai hirdetés

Folytassuk

Félegyháza!

Október 13-án (vasárnap) kérjük
támogassa Csányi Józsefet és csapatát!
GAZDAKÖRÖK

dr. Réczi
László
1. vk.

Bense
Zoltán
2. vk.

Gyenes
Attila
3. vk.

Szamosi
Endre
4. vk.

Balla
László
5. vk.

Szabó
József
6. vk.

Horváth
Gábor
7. vk.

dr. Ónodi
dr. Kiss
Ván
Izabella Ákos Csaba Jenő
8. vk.
9. vk.
10. vk.
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A 170 éve kivégzett
aradi vértanúkra
emlékeztek
A 170 évvel ezelőtt kivégzett 13 honvéd tábornokra és Batthyány
Lajos miniszterelnök kivégzésére emlékezett Félegyháza közönsége október 6-án, a Móra Ferenc Művelődési Központban. Az
aradi vértanúkra emlékezve Csányi József polgármester mondott
ünnepi köszöntőt, majd a Constantinum Katolikus Gimnázium és
Szakgimnázium Színjátszó Köre a Padkaporos Néptáncegyüttessel közösen mutatta be A vértanúk dala című színdarabot. A köszöntő után a megemlékezők a vértanúk emlékművénél helyezték el koszorúikat, virágaikat és mécseseiket.
– 170 évvel a 13 honvéd tábornok
és Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzése után emlékezni
jöttünk ide. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc keserű
befejezése magyar történelmünk
egyik legfájdalmasabb pontjának
számít. 1849. október 6-án végezték ki az „aradi Golgotán” a
magyar hadsereg 13 főtisztjét,
Pesten pedig – a mai Szabadság
tér helyén – gróf Batthyány Lajost,
Magyarország első miniszterelnökét, akik nemzetünk iránt való
töretlen hűségükkel örökre beírták nevüket a magyar történelem
nagyjai sorába.
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményben imár 28. éve ünneplik
meg az idősek hónapját. A nyitó rendezvényt október 4-én
tartották a Nádasdy utcai és
a Csanyi úti intézményben,
valamint a Tóth Kálmán utcai
nappali ellátó részlegben.
A szépkorúakat Csányi József
polgármester és Gálig Erzsébet
intézményvezető köszöntötte. A
Balázs Árpád Művészeti Iskola
hangszeres diákjai, a Bercsényi
utcai óvoda apróságai, a Batthyány iskola kórusa, valamint a
Platán iskola két osztálya színes
műsorral kedveskedett az intézmények lakóinak.
Csányi József ezekkel a szavakkal köszöntötte a szépkorúakat:
– A mai világban kell egy olyan
napnak lenni, amikor megállunk
a rohanással, és azokra a szeretteinkre, azokra az idős emberekre szánunk időt, akik felneveltek
bennünket, az újabb nemzedéket.
Önök teremtették meg számunkra azt a világot, amelyben most
élünk, és ezt a jólétet önöknek

A honvédtisztek és Batthyány kivégzése – a bírósági eljárás dacára – puszta gyilkosság volt, hiszen
jogtalan vádak és koncepciós per
alapján került sor az ítéletre. A 13
vértanú közül négy életnek golyó általi halállal vetettek véget, kilencen
pedig kötél általi halállal hunytak el.
Közülük Vécsei Károly büntetését
azzal súlyosbították, hogy végig kellett néznie társai kivégzését. Mivel
őt akasztották fel utoljára, és senkitől nem tudott búcsút venni, ekkor
Damjanich tábornok holttestéhez
lépett, és megcsókolta a kezét.
A vértanúk örök példaként
szolgálnak előttünk, utódok előtt,

hiszen hősiességükkel, emberi méltóságukkal megmutatták
a világnak, hogyan tudnak komoly katona módjára, emelt fővel
meghalni.

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság
javaslatára 2001-ben a kormány
október 6-át nemzeti gyásznappá
nyilvánította – mondta köszöntőjében Csányi József polgármester.

A szépkorúakat köszöntötték

köszönhetjük. A mi generációnk,
gyermekeink, a jövő nemzedéke önöknek köszönheti azt, hogy
ilyen felnőttek vagyunk.
Bízom abban, hogy nagyon sokáig együtt tudunk még ünnepelni,
és minden évben számos rendezvénnyel közösen tudjuk megünnepelni az Idősek hónapját. Én
ehhez kívánok mindannyiuknak jó

egészséget, hosszú életet – zárta
köszöntőjét a polgármester.
Gálig Erzsébet köszöntő beszédében kiemelte, hogy az ellátó intézmény több mint két
évtizede tartja meg az idősek
hónapjában a rendezvénysorozatot, hogy kifejezzék különleges
tiszteletüket és megbecsülésüket ellátottjaiknak.

– Sokan elfelejtik, hogy önök a
múltat szimbolizálják, de egyben
a jövőt is. A mi jövőnket, mert
bölcsességük éppen abban rejlik,
hogy tudják hogyan ér körbe az
élet, s mialatt körbe ér, a méltó
emberi életért vívott mindennapi
küzdelmek során elsajátították,
hogy mikor kell lassítani, vagy fokozott iramban haladni tovább a
megkezdett úton, esetleg áttérni
egy másikra.
Az élet ugyan tele van nehézségekkel, de arra biztatom mindan�nyiukat, hogy vegyék észre a rengeteg csodával együtt – mint a kék
ég, a napsütés, vagy egy kisgyermek tekintete –, hiszen ezek minden nap körülölelnek bennünket.
Ha békések, boldogok vagyunk,
akkor tudunk mosolyogni, akkor
kinyílhatunk, mint egy virág, és a
mi békénk az egész családunkra,
egész közösségünkre jótékony hatással lesz – mondta köszöntőjében az intézményvezető.
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Épül a szabadidőpark
a Darvas téren

A Petőfi lakótelep eddigi legnagyobb beruházása valósul meg a
Darvas téri játszótéren. Pályázati forrásból (CLLD) és önerőből
összesen mintegy 400 millió forintot költ a város a szabadidőparkra. A kivitelezés két ütemben történik, jelenleg az első ütem
munkálatai zajlanak – tájékoztatta lapunkat Horváth Gábor, a
körzet önkormányzati képviselője.
– Jelenleg épül a sportpálya, ahol
két keresztirányú kosár- és egy
hosszanti irányú focipálya lesz.
Ezekben a napokban viszik fel
a folyékony gumiréteget. A végeredmény nagyon látványos lesz,
a domináló narancssárga, sötétzöld és kék színek látványában
is igazi vidám színfolttá teszik a
létesítményt.
A sportpálya mögött szabadtéri
kondipark kap helyet. Van már hasonló a városban, és az a tapaszta-

lat, hogy a fiatalok és az idősebbek
körében is nagy népszerűségnek
örvend. Büszke vagyok rá, hogy az
én körzetemben is lesz ilyen.
A szabadidőparkot antracit színű
járda veszi majd körül, ennek kivitelezése is folyamatban van már.
Az ütemezés szerint a most zajló
első körben a sportpálya és környezete készül el, amit a második
ütemben a játszótér és környékének megújítása követ. Szeretném
kiemelni, hogy a beruházás része

az egész szabadidőparkot keresztülszelő járdaszakasz felújítása is,
amit az iskolába járó gyerekek napi
gyakorisággal használnak.
A park és a játszótér vadonatúj
eszközöket és utcabútorokat kap,
és persze a gyermekek biztonságát szolgáló védőkorlát is megújul,
vagy újraépül. Egyelőre füvesítéssel szépítjük meg a zöldövezetet,
de az a tervem, hogy a későbbiekben fatelepítéssel is szebbé,
élvezhetőbbé tesszük a megújuló
környezetet, igazi közösségi teret
létrehozva a lakótelepen élőknek –
mondta el a képviselő, hozzátéve:
megkülönböztetett
figyelemmel
kíséri a körzet beruházásait, és
azok műszaki kivitelezésének minőségét is.
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Bemutatkozik
Lőrincz Tibor,
a 7. sz. vk.
független jelöltje

Jelentős tapasztalattal és önkormányzati ismeretekkel rendelkező, okleveles agrármérnöki végzettségű félegyházi
lakos vagyok. A függetlenség
szellemében, a jó elképzeléseket elősegítve szeretnék munkálkodni, a város, valamint a
hozzá tartózó külterületen élők
életkörülményeinek javítása érdekében. A kötelező alapfeladatok mellett a környezet és életminőség fejlesztése érdekében
kifejtett tevékenységek elsődlegesek a számomra. A legfiatalabb generációtól a legidősebb
korosztályig a teljesíthető igények maradéktalan megvalósítása a célom. A köz szolgálata
mindenekelőtt!

Zöldbe és virágba borul a Petőfi tér is
A napokban befejeződtek
az ültetések a Szent János
téren, néhány tulipánfán
kívül minden növény a helyére került. Ezt követően a
Petőfi téren, a volt Zeneiskolánál folytatódott a munka. Október 9-én, szerdán
a képen látható 2 ágyást
ültették be a szakemberek.
Csak ide 2200 új növény
került, többek között tiszafák, díszfüvek, nemesített
rózsák,
babérmeggyek,
gyöngycserjék, levendulák,
kecskerágók, bazsarózsák,
szellőrózsák, zsályák, varjúháj, tollfüvek… A betegség miatt kivágott platánokat hamarosan új, előnevelt
platánokkal pótolják.
Most még nem látszik,

de az egész Petőfi és Béke
tér tervezési koncepciója
az volt, hogy közvetlenül a
virágoskertek mellett igazi,
piknikezésre alkalmas füves területek is legyenek,
ahová a sétányokról letérve
le lehet ülni akár pokróccal is egy kis pihenésre,
olvasásra. A növények kiválasztásánál és ültetési
rendjénél pedig az volt az
egyik fő cél, hogy tavasztól őszig mindig legyen
olyan növény, ami virágzik,
illatozik.
A város új értékeit ezen
a területen is térfigyelő
kamerák és parkőr fogja
vigyázni, a biztonságos
közlekedést az OTP-nél egy
új zebra segíti majd.
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Miniszteri Nagydíjas termékcsalád
OMÉK Miniszteri Nagydíjat
érdemelt ki az Integrál Zrt.
Regius kacsa és liba termékcsaládja. A rangos elismerést
szeptember 29-én, az OMÉK
kiállításon adták át a félegyházi üzem vezetőségének.
Az Integrál Zrt.-nél a tovább feldolgozó üzem felépülésével, valamint a
tovább feldolgozott termékek megjelenésével jelentősen kibővült a
cég által kínált termékek palettája.
A cég az Integrál névből az Integrál
márkanevet, a hagyományos, prémium-minőséget, valamint az alföldi régióra jellemző hagyományokat
ötvöző tulajdonságokból a Regius
márkanevet hozta létre.
A cég szakemberei által fejlesztett kiváló minőségű félkész és
késztermékek – mind belföldön,
mind az export piacokon – a hízott
liba és kacsa kimagasló minőségét
képviselik.

Mintegy 150 millió forintból újult meg
két félegyházi oktatási intézmény

Helyszíni bejárást tartottak
szeptember 27-én, szerdán, két,
összesen mintegy 150 millió forintos fejlesztésen átesett félegyházi oktatási intézményben.
A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc
Gimnáziumban és a Kiskunfél-

egyházi Darvas Általános Iskolában nemrégiben lezárult felújítási munkálatokra a Kecskeméti
Tankerületi Központ Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése című

EFOP felhívására benyújtott pályázatával nyert támogatást, még
2017 szeptemberében.
Elsőként a Móra Ferenc Gimnáziumban tekintették meg az
érintettek a megvalósult beruházásokat. A bejáráson részt vett

Zsámboki Anna, a Kecskeméti
Tankerületi központ igazgatója,
Rosta Ferenc, Kiskunfélegyháza Város alpolgármestere, a
gimnázium egykori igazgatója,
dr. Kása Zsuzsanna intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek és a kivitelező Elő-Szer
Kft. képviselői. Az Oktatási terek
infrastrukturális fejlesztése a
Kiskunfélegyházi Móra Ferenc
Gimnáziumban című projekt a
Széchenyi 2020 programban,
115,16 millió forint vissza nem
térítendő európai uniós támogatás segítségével valósult meg.
Ennek keretében új központi
fűtést alakítottak ki, megújult a
kémiaterem, a biológialabor és a
tornaterem öltözői, új külső csapadékvíz-elvezetés valósult meg,
és új eszközöket is beszereztek.
Az Oktatási terek infrastrukturális fejlesztése a Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskolában
című projekt a Széchenyi 2020
programban 45,9 millió forint
vissza nem térítendő európai
uniós támogatás segítségével
valósult meg. Jankovszki Zoltánné intézményvezető és munkatársai mutatták meg a projektbejárás alkalmával a megvalósult
fejlesztéseket: az új tornaszobát,
a rekortán burkolattal felújított
régi sportpályát, a beszerzett
tantermi bútorokat, taneszközöket. Mindezt már birtokba vették
az intézmény tanulói.
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Fél évszázad emlékei
50 éves évfolyam-találkozót tartottak a kiskunfélegyházi József
Attila Általános Iskolában az
1969-ben végzett tanulók, szeptember 27-én. A vidám, összetartó évfolyam tízévente szervez
találkozót az egykori iskolájuknál.
A mostani összejövetelükön 22en gyűltek össze. Sajnos a társak

Politikai hirdetés

és a pedagógusok közül néhányan
már elhunytak, de így is örültek a
viszontlátásnak.
A találkozó alkalmával mindenki
elmesélte, mi történt vele az elmúlt évtizedben, és büszkélkedtek
az unokákkal is. Az iskolában tett
látogatás után fehér asztal mellett
folytatták az emlékidézést.

50 éve ballagtak
Félegyháza választ
Önnek 5 perc, a városnak 5 év

Kedves Félegyháziak! A városunk október 13-án polgármestert és képviselőket választ. Nagyon sok olyan visszajelzést kapok ismerőseimtől, a lakóktól, hogy ez a választás már lefutott. Azonban higgyék el nekem, hogy
ez egyáltalán nem így van, nem bízhatjuk el magunkat.
Most nem szeretnék a felújításokról, az
útépítésekről beszélni, mert úgy is tudják, hogy a következő években is ami
erőnkből, tehetségünkből telik, azt továbbra is le fogjuk tenni a város asztalára.
Erre azért voltunk és vagyunk képesek, mert a város életében talán
először egy olyan 5 éven vagyunk túl,
amikor nem kellett a közösség érdekeit alárendelni bűnös politikai alkuknak és személyes érdekeknek.

Fél évszázados érettségi találkozót szerveztek a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gimnáziumban 1969-ben érettségizett 4/b.
osztály tanulói. Az alma materben gyertyát gyújtottak azon
tanárok és osztálytársak emlékére, akik már nem lehettek
közöttük. A 27-es létszámú osztályból 19-en maradtak. A jó
hangulatú osztálytermi beszámolók után közös ebéddel zárult
a találkozó.

Őszinte leszek: a segítségüket kérem.
Én egyedül, a csapatom nélkül nem
lennék képes arra, hogy ezt a várost
vezessem. Szükségem van a csapatom
feltétlen támogatására. Arra, hogy a
képviselő-testületi ülések ne meddő
vitákba és országos politizálásba ful-

Hogy így folytathassuk,
Folytassuk Félegyháza!
Fizetett politikai hirdetés

ladjanak. Látjuk, hová jutnak azok a városok, ahol ez van. Valljuk be, régen Félegyházán is ez volt. Meg is ittuk a levét.
Az én csapatom velem együtt 11 tagú. Ebből a 11 emberből mindannyian mások
vagyunk. Saját hibákkal és erősségekkel. De megbízunk egymásban. Ugyanazért a célért dolgozunk, hogy amikor
majd a munkánk véget ér, azt mondják
az emberek, hogy ez Félegyháza egyik
legszebb korszaka volt. Hogy soha ne
kelljen szégyenkeznünk Önök előtt.
Ez a meccs nem futott le. A választás
október 13-án lesz.
Én azt kérem Önöktől, hogy ne csak
engem, hanem a képviselő-jelöltjeinket is támogassák most vasárnap.

Tisztelettel,

Csányi József
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Zöld
könyvtári
esték
Október 15-én, kedden
17 órától dr. Varga Zoltán
DSc professor emeritus,
Széchenyi-díjas ökológus
tart előadást Klímajelleg
és klímaváltozás a Kárpát-medencében – tények
és kérdések címmel a városi könyvtárban.
A program része a most induló, Zöld könyvtári esték című
ismeretterjesztő előadássorozatnak, amelynek tárgya a XXI.
század legnagyobb kihívása,
a globális klímaváltozás, célja pedig az ismeretterjesztés.
A témában március 17-éig
öt szaktekintélyt hallgathatnak meg az érdeklődők.
A részletekről a könyvtár
vagy lapunk online oldalán
tájékozódhatnak.

2019. október 11.

II. Jótékonysági Tetováló
és Motorépítő fesztivál
Kiskunfélegyházán második alkalommal rendezi meg a Béke Egy
Mosollyal Kezdődik Alapítvány, a Plain-Rock Egyesület és a Hellwolf Tattoo közös jótékonysági rendezvényét, a Southern Tattoo
& Custom Fest-et.
A Dél-magyarországi Tetováló
Fesztiválnak idén a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok ad
otthont október 19-én, szombaton, mivel tavaly már az első
fesztiválon szűkösnek bizonyult
a Rocktár épülete a számos tetoválónak, kiállítónak és résztvevőnek köszönhetően. A mintegy 20
tetoválóművész helyszíni versenye mellett kész tetoválások versenye, piercingezés, hajtetoválás,
sminktetoválás, henna, barber
show, pin-up show, lézeres tetoválás eltávolítás, épített motorok
kiállítása és amerikai autós felvonulás, kiállítás, valamint Ersch
koncert is várja a felnőtteket, a
gyermekek és családok részére a
gyerektetoválás műbőrre, a csillámtetoválás és a családi fotózás
is nyújt élményeket.

Tripla Zenei Fesztivál

Kiskunfélegyházán első alkalommal rendeztek négy színpados,
kétnapos, ingyenes könnyűzenei fesztivált október első hétvégéjén Tripla Zenei Fesztivál névvel.
A nagyszabású rendezvény a Plain-Rock Egyesület szervezésében,
az Európai Unió és Magyarország
Kormánya támogatásával jöhetett létre a TOP-7.1.1-16-HESZA-2019-00245 számú pályázat jóvoltából. A fesztivál neve a
rendezvényhelyszín adottságaira
utal, ugyanis az egykori Öreglak-

A Dél-magyarországi Tetováló
Fesztivál bevételei hozzájárulnak
a Kecskeméti Megyei Kórház Gyermek- és Újszülött Osztálya részére
tervezett fájdalommentes sárgaságmérő berendezés megvásárlásához.
Tisztelettel köszönjük a segítséget mindenkinek.
Ónodi Árpád

tanya épülete hamarosan a harmadik élőzenei és kulturális színtérnek is otthont ad a Rocktár és
az Ágyú után az ősz folyamán nyíló Tripla Music Club segítségével.
A Tripla Zenei Fesztivál fő célkitűzése a lehető legátfogóbb zenei ízlés kiszolgálása és a helyi
lakosság minden korosztályára

kiterjedő közösségépítés volt,
amely maradéktalanul teljesült.
A zord időjárás ellenére mindkét
rendezvénynapon több mint ezer
fő volt kíváncsi a változatos produkciókra. A több tucat fellépő
között a legkeményebb metálzenekaroktól a country-blues-on át
a disco-ig szinte minden műfaj
képviseltette magát, valamint
gasztronómiai és ingyenes ügyességi programokból sem volt hiány
a söprögető arénának és a rodeo

bikának köszönhetően. Koncertezett a fesztiválon többek között a
Bikini, a Follow the Flow, a Depresszió és még Doug Andrews
amerikai énekes is, de az Itthoni
Arcok, az Ufo és a Desperado
produkcióira is táncolhatott a
lelkes közönség. A folyamatos
kérdőívezésnek
köszönhetően
kiderült, hogy számos vendég a
környező településekről látogatott hozzánk a fesztiválra, valamint hogy a helyi lakosság remek
rendezvényhelyszínnek tartja a
városi sportcsarnok és a Rocktár
által közrefogott tágas, otthonos,
zöldfelülettel bőven rendelkező
parkolóterületet. Sokan örömüket fejezték ki, hogy a különböző
zenei stílusok és korosztályok
képviselői békés egyetértésben
tudtak együtt szórakozni két napon keresztül.
A Plain-Rock Egyesület tisztelettel köszöni Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzatának, a fesztivál minden támogatójának, a
fellépőknek és a közönségének
a rendezvény sikeres létrejöttét.
Az egyesület bízik benne, hogy
hagyományteremtő jellegű lesz a
kezdeményezés és jövőre ugyanúgy tudunk találkozni a Tripla Zenei Fesztiválon – mondta el Ónodi Árpád, a Plain Rock Egyesület
elnöke.
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Elismerték az év olvasóit

Az országos könyvtári napok programsorozat ünnepélyes záró
rendezvényén köszöntötték a városi könyvtár legszorgosabb fiatal és felnőtt olvasóit. 2019-ben Az Év Olvasója-díjat Marosvölgyi
Ferencné, Klárika érdemelte ki, aki ebben az évben 106 dokumentumot kölcsönzött és olvasott. Az Év Olvasócsaládja címért
járó elismeréseket a Bács-család vehette át. A díjazottakat a
Padkaporos Táncegyüttes tagjai, Bereczki Anikó és Brimo Milad
produkciója is köszöntötte.
Az Év Olvasója-díjat vehették át:
2019-ben az Év Betűbölcsise
Jónás Dóra lett. Dóri volt a Betűbölcsibe legtöbbet járó kisgyermek
a könyvtárban. Édesanyjával már
pocaklakó kora óta látogatják az
intézményt testvérével, Bencével.
Mindkét gyermek a könyvek szeretetét már egészen korán magukba szívta. A mindig vidám és
mosolygós Dóri szereti az állatos,
az érzelmekről és a világ dolgairól szóló könyveket. A könyvtár
Gyermekbirodalmában
otthon
érzi magát, és a számára korábban mumus könyvtári manóval is
összebarátkozott.
Az Év Gyermekolvasója-díjat
Szavkó János érdemelte ki. János
(Ványuska) ebben az évben kezdett el testvérével, Krisztinkával
aktívan könyvtárba járni és köny-

veket kölcsönözni. A könyvtárosok
eleinte nem értették, hogy miért
nem a korosztályának megfelelő,
több szöveggel rendelkező könyveket keresi. De kiderült, hogy nemrég költöztek Magyarországra, és
problémát okoz neki a nyelv. Azért
járt a könyvtárba, hogy a könyvek segítségével a magyar nyelvet
minél jobban magáénak tudhassa. Mostanában már barátokat is
szerzett és megismerte a számítógépes játékokat is. Továbbra is
lelkesen kölcsönöz, amiben a családja is támogatja.
Az Év Olvasócsaládjává a
Bács-családot választották. Minden tagja fontosnak tartja az olvasást és a sportot. Gyermekeik,
Kamilla és Viola rendszeresen
járnak könyvtárba. Eleinte szüleik
és nagyszüleik kíséretében kölcsö-

nöztek, mostanában a testvérek
már önállóan mennek. Kamilla
szereti a Geronimo Stiltonos állatos történeteit, Viola pedig a
regényeket olvassa szívesen. A
médiatárból is gyakran kölcsönöznek filmeket. A könyvtárral a barátságuk már régi keletű. A lányok
rutinos táborosok közé tartoznak.
Az Év Olvasó Közössége címet
a Constantinum Általános Iskola 5.a. osztálya érdemelte ki. Az
Év Olvasó Közössége címet az
az osztály kapja, amelynek tagjai
a legtöbb alkalommal látogatták
a bibliotékát. A lelkes kis csapat
osztályfőnöke 3-4. osztályban Király Mihályné Márti néni volt. Az
osztály Márti nénivel gyakran vett
részt gyermekkönyvtári foglalkozásokon, író-olvasó találkozókon. A gyerekek a mai napig vis�szajárnak, otthon érzik magukat a
könyvtárban.
Az Év Médiatár Használója
Gyöngyösi Kinga lett. Kinga és
családja rendszeres látogatója a
könyvtárnak. Minden részleget ismer és használ. Igen kedvelt szolgáltatás számára a DVD kölcsönzése. Kinga a romantikus filmeket

kedveli, de mindig gondol gyermekeire is, akiknek szép mesefilmeket visz haza. Ebben az évben
86 dokumentumot kölcsönzött a
médiatár-részlegből.
2019-ben az Év Könyvtári Segítője Terbe Ákos, aki évek óta nagy
szakmai hozzáértéssel, önzetlenül
támogatja az intézmény munkáját,
ötleteire mindig számíthatnak. Sokat segített az Ifjúsági sarok bútorzatának beszerzésében, elhozatalában, összeszerelésében is. Az
emléktárgyak, ajándéktárgyak elkészítését mindig szívesen bízzák
rá, hiszen gondos, precíz munkát
végez.
Az Év Olvasója-díjat Marosvölgyi Ferencné, Klárika vehette át.
Klárika évek óta rendszeres olvasója, használója a könyvtárnak.
Az újdonságokat és a szórakoztató
irodalmat kedveli, de szívesen olvas szakkönyveket is az egészséges életmódról. Mindig vidáman,
jó kedvvel tér be, olykor az unokájával együtt. A statisztikák alapján
felnőtt olvasók közül az idei évben
ő kölcsönzött legtöbbet, szám szerint 106 dokumentumot.

s. r.
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Új gimnázium indul Félegyházán
Új gimnáziummal bővült a kiskunfélegyházi
középiskolák
palettája: az idei tanév nyolcadikosai már a Tiszta Forrás
Waldorf Gimnáziumba is leadhatják jelentkezésüket.
– A 100 éves múlttal és tapasztalattal rendelkező népszerű reformpedagógiai irányzat mára az egész
világot behálózta. Magyarországon
a rendszerváltás után indult el,
Félegyházán pedig 10 éves múltra
tekint vissza. A Félegyházi Waldof Óvoda 2009-ben kezdte meg
működését, majd az általános
iskola következett, most pedig a
gimnázium is elindulhat – foglalta
össze Feketéné Csikós Szilvia
intézményvezető.
Az intézményről megtudtuk: a
Tiszta Forrás Waldorf Gimnáziumban kiemelten nagy hangsúlyt
fektetnek az idegen nyelvek és a
közismereti tárgyak (matematika,
magyar nyelv és irodalom, történelem, kémia, biológia…) mély
elsajátítására, amit tovább árnyal

a művészeti, kézműves és gyakorlati képzés. Az alkotási folyamatok
segítik a diákok személyiségének
kibontakozását, a kooperatív feladatokkal fejlődik önállóságuk és
szociális érzékenységük. Ezt szolgálja a drámapedagógia, és éves
rendszerességgel a színdarabok
bemutatása.
– A Waldorf iskolákra jellemző a

Energiahatékony
iskola a Platán

Energiahatékony Iskola 2019
rangos, megtisztelő címben
részesült a kiskunfélegyházi Platán iskola a Virtuális
Erőmű Program XI. díjátadó
gáláján az ország kilenc iskolájával közösen.
Az intézmény büszkén viseli az
Ökoiskola, az Örökös Boldogiskola, a Madárbarát iskola és a
Kiválóan Akkreditált Tehetségpont kitüntető címeket. Az iskola
kiemelt figyelmet fordít a környezettudatos, energiahatékony

és fenntartható nevelésre. A
természet értékeinek megőrzésében a tantestület, a diákok és
a szülők egyaránt elkötelezettek,
együttműködésük példaértékű.
Az elismerő címet Szili Katalin, a VEP védnöke, Jakab
György, az országgyűlés alelnöke, Molnár Ferenc, a Mi6 és
a VEP tulajdonosa és Mezősi
Balázs, a VEP vezetője adta át
Takácsné Medveczki Zsuzsanna tagintézmény-vezetőnek és
Szunyi Anikó tagintézmény-vezető helyettesnek.

tapasztalat útján történő tanulás,
ami részben az iskola falain belül,
másrészt az intézményen kívül történik. Ez utóbbiak közé sorolhatók a
külföldi nyelvgyakorlatok, a projekthetek, valamint a gyakorlati hetek,
amikor a diákok évente egy-egy, életkoruknak megfelelő külső gyakorlati
helyszín – mezőgazdasági vállalkozás, kézműves mesterek műhelye,

szociális intézmény – munkájában
vesznek részt segítőként. Ezzel gazdagodik életszemléletük, fejlődik
szociális érzékenységük és a világra
való nyitottságuk.
A Waldorf Gimnázium 4+1 éves.
Az államilag elfogadott Waldorf-kerettanterv alapján működik. A
negyedik évben a diákok elkészítik úgynevezett éves munkáikat,
„mestermunkáikat”, ami egy általuk
választott téma részletes kidolgozása, majd bemutatása. Ez a waldorf-képzés lezárásaként szolgál.
A négy év gimnáziumi oktatás után
az ötödik egy speciális felkészítő év
az állami érettségire és a felsőfokú
felvételikre. Ekkor emelt óraszámban tanulhatják a diákok az általuk
kiválasztott tantárgyakat.
A Tiszta Forrás Waldorf Gimnázium tanárainak küldetése, hogy az
ott tanuló diákok nyugodt, stressz
mentes környezetben élhessék
mindennapjaikat, megtanuljanak
együttműködni, egymást segíteni,
támogatni, elismerni saját és társaik értékeit. Diákjaikat az önismeret
felé irányítják, megtanítva őket az
önálló gondolkodásra, és segíteni
abban, hogy független, kreatív, boldog felnőttekké váljanak – fejtette
ki Feketéné Csikós Szilvia.

Gólyaavató a Mezgében
Gólyaavatót rendeztek a kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégiumban. A kilencedikes diákoknak vicces, kreatív feladatokat kellett megoldaniuk a végzős

diákok vezényletével. Az október
3-i alkalmon összesen 130 diák
mutatkozott be az iskolatársaknak. A tanárok sem maradhattak
ki a mókából, ők is aktívan részt
vettek a vidám programon.
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Cserediákok látogattak
a Közgébe
Az északnyugat-csehországi Lovosice gimnáziumának huszonegy diákja és két kísérőtanáruk volt egy héten át a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnáziumának vendége – tudtuk meg Tasi Judit
igazgatótól.
A kölcsönös diákcsere a félegyházi
NT Kft. vezetőjének, Milan Kuncirnak köszönhető, aki szervező
munkájával és anyagi támogatással is hozzájárult a program megvalósulásához. A cserekapcsolat
költségeit az iskola állta, a Süveges
Autósiskola és az Elismerés Alapítvány segítségével. A két város, Lovosice és Kiskunfélegyháza közötti
összekötő kapocs az NT Kft. cseh
anyavállalata, amely jelenleg éppen Magyarország legkorszerűbb
és egyik legnagyobb étolajgyárává
fejleszti a félegyházi üzemet.

A cseh diákok a közgés tanulók
családjainál laktak, megismerték
az intézmény mindennapi életét, ellátogattak az NT Kft.-be,
jártak Szegeden, Budapesten,
Kecskeméten, Mórahalmon is.
Félegyháza nevezetességei között Csányi József polgármester angol nyelven kalauzolta el a
vendégeket.
Az igazgatónő ezúton is köszönetet mond dr. Fekete Boglárka
Erasmus koordinátornak. Az októberi lovosicei viszontlátogatást
pedig mindenki nagyon várja.

Közös projektet zárt a Dózsa és a József iskola
Szeptember 19-én tartotta az
EFOP-3.2.5-17-2017-00033
azonosítószámú Egy cél több
út című pályaorientációs projekt záró rendezvényét a Dózsa György és a József Attila
iskola.
A közös rendezvényt az hívta életre, hogy mindkét intézmény a részese volt a pályázatnak. Céljuk
a pályaorientáció megerősítése
volt. A megvalósítást mindenki a
saját elképzelése szerint alakította. Ebben a feladatban mindvégig
a Kecskeméti Tankerületi Központ
irányításával, szakmai partnerekkel, külső támogatókkal, az iskola
használóival: szülőkkel, tanulókkal,
pedagógusokkal vitték sikerre a
projektet.
Az oktató-nevelő tevékenység
során különösen nagy értéknek
számít az, amikor olyan lehetőséget kapnak az általános iskolák,
amelyek a gyakorlatban, a mindennapi tevékenységben juttatják
többlettudáshoz és tapasztalati
úton való ismeretszerzéshez a
gyermekeket. A pályázat során
megvalósított programok nemcsak nagy élményt jelentettek a
tanulók számára, hanem közösségformáló hatással is volt rájuk.
Olyan szakkörök szerveződtek,
amelyekben a résztvevők hasznos és érdekes természettudományos és informatikai isme-

retekhez jutottak, látókörük és
tudásuk bővült. Olyan helyekre
jutottak el a kirándulások alkalmával, ahová közülük sokaknak,
lehet, hogy soha nem lett volna
lehetősége. Az üzemlátogatások,
egy-egy szakma mélyebb megismerése, sikeres emberekkel való
személyes találkozás, kirándulások Magyarország természeti
kincseihez,
látványosságaihoz
felejthetetlen élményt nyújtottak
mind a tanulóknak, mind pedig a
pedagógusoknak.
A Dózsa György Általános Iskolában és a József Attila Általános
Iskolában 4-4 szakkör működött
8 pedagógus irányításával. Egész
évfolyamokat mozgattak meg az
érdekes programokon való részvé-

tellel. A cél az volt, hogy a tanulók
érdeklődését felkeltsék a természettudományos és informatikai
ismereteken nyugvó szakmák, hivatások iránt, hogy felfedezzék
ezek szépségeit és értékeit.
A pályázatban aktívan dolgozó pedagógusok és a szervezést
összefogó vezetők részéről is elmondható, hogy a programok elérték a céljaikat. Sikerült közelebb
hozni a gyermekeket a tudomány
és a természet érdekességeihez,
kíváncsivá és fogékonnyá váltak
azok iránt.
A Kecskeméti Tankerületi Központ finanszírozása által megvalósulhatott pályázatnak köszönhetően digitális eszközökkel, interaktív
táblákkal, kísérleti eszközökkel,

szakmai anyagok sokaságával bővült az iskolák eszközparkja, amelyek a tanítás folyamatát színesítik
és korszerűsítik.
Lehetőségük volt közelebbről
megismerni a térségben működő
nagyvállalatokat, kisebb magáncégeket, akik szívesen tárták ki
kapuikat a ma generációja előtt.
Együttműködtek a város középfokú oktatási intézményeivel, az
egyébként is élő kapcsolatok jobban elmélyültek, és egymás segítői
lettek. Elmondható, hogy nagy lehetőségnek voltak részesei, amel�lyel jól gazdálkodtak.
Köszönjük a Kecskeméti Tankerületi Központ vezetőségének, a
pályázatban fáradhatatlanul sokat
dolgozó
projektmenedzsernek,
munkatársaknak a segítő együttműködést. Köszönjük a gyakorlatban való megvalósítást a bevont
pedagógusoknak, és mindenkinek,
aki a közös eredményekért és sikerekért dolgozott!
„A tudományt nem újonnan teremti meg minden új nemzedék,
a tudomány olyan, mint a folyton
égő fáklya, amely nemzedékről
nemzedékre száll. Világos, mi a kötelességünk azokkal szemben, akik
átveszik tőlünk, s tovább viszik ezt
a fáklyát: segítenünk kell őket.”
(Nyikolaj Nyikolajevics Szemjonov)
Terbe Ákosné és Wolnerné
Vidéki Szilvia intézményvezetők
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Egy őszi nap Kikindán
Testvériskolájukba, a Kikindai
Fejős Klára Általános Iskolába látogattak el a Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola 8. osztályos
diákjai és pedagógusai szeptember
20-án. A küldöttség tagjai részt
vettek az évente hagyományosan
megrendezett tökfesztivál programjain valamint megcsodálhatták
az óvodások őszi termésekkel díszített jelmezes felvonulását is.

A hazai és külhoni gyerekeknek lehetőségük nyílt az ismerkedésre és közös játékra is
a nap során. A helyi iskolások
büszkén mutatták be a város
ritka nevezetességét, Kikát, az
1996-ban feltárt mamut csontvázát, amely azóta jelképnek is
számít. A delegáció tagjai maradandó élményekkel térhettek
haza.

2019. október 11.

Népzenével ünnepelték
a Zene világnapját

Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésre emelte október 1-jét a Zene világnapja rangjára. Ez a nap
a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különböző kultúrák zenéinek jobb megismerését.
A félegyházi zeneiskola minden évben rangos műsorral emlékezik meg
erről a napról. Idén a művelődési
központba invitálták a zeneszerető
közönséget, ahol a Servet zenekar
volt a vendégük, akik a Kárpát-medence különböző településeiről érkeztek városunkba és autentikus
csángó népmesével teremtettek
kiváló hangulatot. Az esten Csányi
József polgármester köszöntötte a
zenészeket. A vendégzenekart Böszörményi Géza együttes vezető
mutatta be.
A polgármester köszöntőjében
elmondta: – Nagyon sok zeneszerető ember van Félegyházán, amit tapasztalhatunk mindennapjainkban.
Ez szinte természetes, mert a zene
egy olyan nyelv, amelyet minden ember ért. Van, aki a komolyzenét, mások a könnyedebb dallamokat kedvelik. Éppen ezért a zene valamilyen
formában mindig összeköt bennünket, meghatározza életünket. Vannak

Bécsben jártak
a platánosok
Szeptember végén háromnapos tanulmányi kiránduláson
jártak Ausztriában a hetedikes és nyolcadikos platános diákok. A szervezők, Csanádi Gergely, Jellinekné Tanács
Tímea és Takácsné Medveczki Zsuzsanna szándéka az
volt, hogy a német tananyaghoz kapcsolódva, Bécs és a
Bécsi-Alpok nevezetességeit megtekintve élményszerűvé
tegyék a diákok számára a nyelvtanulást. A kirándulás alkalmával többek között ellátogattak Stephansdomba, megtekintették Mozart lakóházát, a világhírű Spanyol Lovasikola istállóit, végigsétáltak a világhírű Graben sétálóutcán,
jártak Hofburgban, a Habsburg család rezidenciájában, a
schönbrunni állatkertben, és kirándultak a Bécsi Alpokba is.

napok, amikor rossz kedvünk van,
akkor is megtaláljuk a hangulatunkhoz illő zenét éppúgy, mint amikor
borús hangulatunk van.
Dicséret illeti zeneiskolánkat
azért, mert sok-sok koncerttel színesítik mindennapjainkat és a Zene
világnapján mindig különleges előadással rukkolnak elő – zárta gondolatait Csányi József.
A moldvai autentikus csángó
népzenével ismerkedhettek meg a
diákok ugyanezen a napon a Servet
Zenekar jóvoltából. A nyílt énekórára
a város általános iskolásait várták.
A kiskunfélegyházi Móra Ferenc
Művelődési Központ dísztermében
tartott különleges ének-zene órán
gyerekek és kísérőik a kobozzal,
a nagybőgővel, a hegedűvel és a
furulya hangjával ismerkedtek meg.
A négy fiatal művészből álló együttes közvetlenül, a gyerekek nyelvén
ismertette a diákokkal a népzene
alapjait.
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A szervdonorokra emlékeztek

Méltó módon emlékeztek meg
szeptember 25-én, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központ színháztermében a szervdonorokról.
Az eseményen megjelent dr. Mihály Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat Transzplantációs
Igazgatója, Berente Judit, a
Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke, dr. Domján Mihály, tanácsadó szakpszichológus,
családterapeuta, Bozóki István
kőfaragó mester, a szervdonorok
tiszteletére állított emlékhely kivitelezője és jelen volt Csikós Józsefné is, akinek fia tragikus halálával három ember életét mentette
meg. Az ő ötlete nyomán valósult
meg a tavalyi és az idei összejövetel is. A meghívott vendégeket
Kovács-Csonka Szilvia, az intézmény igazgatója és Csányi József
polgármester köszöntötte.
Egy éve, 2018. szeptember 26án adták át az Alsótemetőben a
szervdonorok tiszteletére állított
emlékhelyet, amelyet a konferencia után meglátogattak a jelenlévők. Ennek az eseménynek az első

évfordulóján, szakmai fórumot
tartottak, amelyen dr. Mihály Sándor, közérthető módon magyarázta el a jelenlévőknek a transzplantáció fontosságát.
– A halál az élet természetes velejárója, amelyre felkészülni nem
lehet. Nagyon fontosnak tartom
azt, hogy beszéljünk róla nyíltan
és őszintén. A transzplantáció,
vagyis a szervátültetés esélyt adhat azoknak az emberek is az életük minőségi folytatására, akiknek
már a gyógyszeres kezelés nem
elegendő és másként nem élhetnének tovább. Minden esetben
nagyon nehéz a család részéről a
döntés meghozatala arról, hogy
a szerettük ép és működőképes
szerveit valaki más megkaphassa.
Mindenképpen leszögezem, hogy a
hozzátartozók részéről nincs jó és
rossz választás!
Az úgynevezett agyhalál beálltakor a kezelést végző szakembernek
a feladata, hogy tájékoztassa a legközelebbi hozzátartozókat a donáció lehetőségéről. Ehhez feltétlen
szükséges az, hogy a család megértse, hogy az agyhalál egyenlő azzal az állapottal, amikor már csak

eszközök segítségével tartható
fenn a keringés, vagyis a szív még
dobod, de az agy sejtjei elhalnak,
vagyis ez egy visszafordíthatatlan
állapot. A szervmentő műtétek
ugyanolyan steril műtéti beavatkozások, mint bármilyen más műtét
– szögezte le az előadó, aki arról
is beszélt, hogy hazánkban adott a
jogi háttere annak, hogy mindenki
maga, – még életében – döntsön
arról, hogy felhasználhatók-e a
szervei. Ennek a megtagadására
egy írásos nyilatkozatot kell tenni,
amelyet nem bírálhatnak felül. Kivételt képeznek a kiskorúak, ekkor
a törvényes képviselő dönt.
Berente Judit, akinek életét a
vesetranszplantáció
mentette
meg, minden nap hálát ad azért,
hogy azóta is teljes, egészséges
életet élhet. Kiemelte, hogy fontos
számára, hogy a donor-hozzátartozóknak is lássák, hogy szerettük élni segített a halálával valaki
olyannak, akinek más lehetősége
már nem volt arra. A transzplantáltak nem tudják, hogy kitől kapták a beültetett szervet, de szeretettel gondolnak ismeretlenül is
azokra.

Még egyszer a csobogóról
Az alábbi levél közlésének Kovács Ferenc szobrászművész családja kérésére teszünk eleget.
Veled a Városunkért Egyesület
– Németi Hajnalka elnök as�szony részére
Önök a család határozott kérése
ellenére a mai napig politikai egyesületük logójaként használják Kovács Ferenc alkotását, a félegyházi
csobogót (Káposztát). Az alkotás

könyv szerint a város tulajdona. A
félegyháziak megszerették, évtizedeken keresztül találkozóhelye volt
barátoknak, néma szemtanúja szerelmek születésének itt, a város közepén. Ha Ön a barátjaival, családjával mellé áll, és fotót készít saját
albuma részére, az teljesen rendben

van. Hiszen az alkotó maga is köztéri szobornak szánta, a köz számára.
Azonban ahhoz, hogy politikai
színezettel felhasználják, Önök
sem nem kértek, sem nem kaptak
engedélyt. Mi több: határozottan
kértük, hogy ne tegyék. Én magam személyesen írtam meg és

Dr. Domján Mihály a gyász feldolgozásáról beszélt a jelenlévőknek. A szakember, a félegyházi
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban
rendszeresen tart gyászfeldolgozó
csoportfoglalkozásokat, amelyen
bárki részt vehet, aki úgy érzi,
meghallgatásra van szüksége.
– Valakinek az elvesztését, hiányát nehéz feldolgozni. Merjük
megélni az érzelmeinket, az emberi szükségleteinket. Fogalmazzuk
meg az igényeinket, tudatosítsuk
magunkban, hogy nem vagyunk
egyedül a fájdalmukkal. A közös
alkalmaink nem csak a szomorúságról szólnak, minden összejövetelen jelen van a nélkülözhetetlen
humor és az egymás támogatása,
biztatása.
Bozóki István, az emlékmű megálmodója és kivitelezője köszönetet mondott a városvezetésnek az
anyagi támogatásért, ami nélkül
nem készülhetett volna el az az
emlékhely.
A találkozó után az érintettek az
Alsótemetőben gyertyát gyújtottak
és egy-egy virággal emlékeztek
meg a szeretteikről.

V. B.
postáztam az erről szóló levelet,
és több alkalommal telefonon beszéltem képviselőjükkel is. Mindezek tükrében teljességgel etikátlan, amit tesznek. A nyilvánosság
kizárásával erről tárgyalni nem
lehet, mert Önök a nyilvánosság
előtt sértették többek érzését.
Egyebek mellett a családtagokét.
A család egyetértésével,
a család tagjaként
és félegyháziként:
Kovács Mihály
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Elindult a távfűtés Félegyházán

Elindították a távfűtést Kiskunfélegyházán, október 4-én, pénteken.
A közös képviselők írásos megrendelése alapján az 1433 távfűtéses

lakás mintegy felében már fűtenek
– tájékoztatta lapunkat Gyuricza
Gergő, a Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki

hangsúlyozta: a többi társasház
közös képviselője is bármikor kérheti a szolgáltatás beindítását.
Bár a folyamatos távhőszolgálta-

KÖRKÉRDÉS: Mivel fűt a télen?
Fával, gázzal, elektromos fűtéssel egyaránt megoldható a hidegebb időszakban a ház és lakás melegen tartása. Akad, aki
hagyományos megoldásokra esküszik, míg más a fűtésrendszer
modernizálásában hisz. Az ingatlan típusa ugyancsak befolyásolja a fűtési módot.

Rózsáné Kis Ilona (75): –
Emeletes társasházban lakom,
ahol gázkonvektorral fűtök. Szerencsére panelprogramon átesett
már a társasház, szigetelést és új
nyílászárókat is kapott. Ennek köszönhetően viszonylag kevés gázszámlát fizetek. A fűtési szezon
előtt átnézettem a konvektorokat,

fő a biztonság. Az időjárás kiszámíthatatlan, mindenre fel kell
készülni. Nem vagyok fázós, így
csak alapszinten fűtök, igyekszem
spórolni.
Árvai Zoltán (47): – Elsősorban fával, cserépkályhával fűtök.
Régi gázkonvektoraink vannak,
amik nem olyan hatékonyak. A
cserépkályha alulról befűti az

egész házat, az emeleten lényegében padlófűtést ad. A hőt viszonylag sokáig tartja. Felkészültünk
a fűtési szezonra, a megfelelő
mennyiségű fát is beszereztük.
Először puhafával jól felmelegítjük, majd keményfát teszünk a
cserépkályhába. Hőérzet szempontjából sokkal jobb a gáznál.

Horváth Piroska (35): – Az
idei télen még gázzal fűtünk,
most még panellakásban lakunk.
Jövőre készül el a családi házunk,
ahol már elektromos fűtés lesz
hőszivattyús megoldással. Ez egy
korszerű, energiatakarékos fűtési

tás időszaka október 15-én kezdődik
és április 15-éig tart, a felhasználói
közösség képviselője írásban rendelkezhet a szolgáltatás elindításról.
rendszer. Olcsóbb lesz állítólag, illetve padlófűtés is lesz hozzá társítva. Napelemeket is terveztünk,
de ez még a jövő zenéje. Meglátjuk
kezdetben hogyan fog működni a
rendszer. A hőszivattyús megoldás nyáron a ház hűtését is segíti.

Barta József Gáborné (57): –
Jelenleg gázkonvektorral fűtünk,
de a központi fűtést tartjuk a leghatékonyabbnak. A környezetünkben padlófűtést is használnak, de
ennek kialakítása egy ház teljes
átalakításával járna. A központi
rendszer előnye többek között az,
hogy vegyes tüzelésű kazán, illetve gázkazán is használható – ezáltal többfajta fűtésre lehet mód.

G. Z.
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Egy harang öt élete – 2. rész

Ma, azaz október 11-én 219 éve, hogy először szólalt meg a
város máig legnagyobb harangja az Ótemplom tornyában. Ezen
évforduló alkalmából elevenítsük fel történetét, hiszen saját
anyagát is felhasználva CSAK EZT AZ EGY harangunkat öntötték
meg ötször!
A harangra leselkedő újabb „vész”
előjele az ún. modernizálás képében jelent meg ismét. 1970.
március 6-án egy − Oláh Károly
kanonok és DUCSÁK István harangöntő által közösen aláírt − „Megállapodás” 3. pontja szerint: „Az új
U-vaskorona csavarozott kivitelben
készül olyan tengely elhelyezéssel,
hogy az eddigi nehéz húzást kiküszöbölve egynegyed erőkifejtéssel megoldható a harangozás és
a kötél is levezethető lesz.” Ezzel
az átalakítással megalapozták az
évek múlva bevezetett (pontos
adatokat nem sikerült fellelni), ám
még kiforratlan vezérlésű elektromágnessel történő húzást. Az
ilyen megoldást nagyon találóan
jellemezte már 1928. október 18-i
értekezésében Toldy Jenő apát úr:
„nem az ütő üti a harangot, hanem
a harang üti az ütőt!”, és óva intette a „Tekintetes Városi Tanácsot”
annak bevezetésétől!
Az átalakítás végzetesnek bizonyult: 1988. június 5-én Ludmány
Antal plébánosnak „szomorúan
kellett bejelenteni, hogy a nagyharang mintegy 20 cm hosszan megrepedt, nem használható tovább”!
A repedés a teljes falvastagságot
érte úgy, hogy át lehetett rajta
látni! – emlékezett vissza Drozdik
János volt harangozó. Tárgyalásokba kezdtek az akkor önállósuló

GOMBOS Miklóssal az újraöntésről, de több év után is „az ígéretnél
tovább nem jutottunk” – jelentette
a plébános.
1993 tavaszán jelentkezett egy
szegedi Kft., mondván, ők Németországban dolgoztak hosszabb
ideig különféle fémek hegesztésén,
és vállalják a harang helyreállítását. A toronyban elvégzett javítás
után április 8-án szólalt meg újra
„és a harang azóta is elfogadhatóan szól” – jelentette Gábor
Imre plébános 1993 év végi beszámolójában. Amitől azonban
félni lehetett, alig egy év múlva
bekövetkezett: a hegesztés mellett megrepedt, és a 150 éves harangnak megint át lehetett látni az
iskola felőli palástján.
Újabb némaságra jutva várta
sorsa jobbra fordulását. Mígnem
1997-ben Gábor Imre plébános,
a karácsonyi nagymisén örömmel
hirdette ki: „Jelentkezett egy család, aki vállalja az újraöntés teljes
költségét a 2000. nagy jubileumi
évre!” Az akkor már Magyarországon egyedüliként működő, és gyakorlott öntőmester, GOMBOS Miklós és csapata 1998. november
28-án elszállította a nagyharangot
Őrbottyánba. 1999. október 22én, immár negyedszer született
újjá, december 11-én pedig az új

Kalocsa-kecskeméti érsek, dr. Bábel Balázs szentelte fel.
A feliratozás szerint: „Készült
a Szentháromság tiszteletére
1800-ban. Újra öntette a 2000.
nagy jubileumi év emlékére,
népünk jövőjébe vetett hittel,
egyházközségünk egy ősi családja 1999-ben” Az alsó karimán: „Öntötte Gombos Miklós
öntőmester
Őrbottyánban”.
A szemközti oldalon egy dombormű látható, alatta a felirat:
„Kiskunfélegyháza”
A harang toronyba emelését Seres László helyi vállalkozó végezte,
kis daruja azonban a 26 méteres
magasság miatt nem emelt, hanem csörlőzött. Karácsonykor szó-
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lalt meg először, és szilveszterkor
méltóságos kondulással köszöntötte az új évezredet.
Az örökölt balsors azonban már
fél év múlva utolérte: 2000. május 30-án újra megrepedt. A hiba
valódi oka rövidesen kiderült: az
öntés utáni lehűtés túl gyors volt.
GOMBOS úr garanciában vállalta a
teljes helyreállítást, és azonos paraméterekkel még egyszer megöntötte a harangot. Összesen tehát
ötödszörre született újjá. Felszentelése 2001. május első hétvégén
volt, amit Talapka István plébános
végzett.
A harang beüzemelése után kezdett az a vélemény kialakulni róla,
hogy hangzása nagyon hasonlít
legendás elődjéhez. Így az egyházközség bemutatkozásra jelentkezett a Kossuth Rádió „Déli harangszó” című műsorába. A kérést
elfogadták, és 2002. február 13-án
elkészült a felvétel. A március 15-i
ünnepen, és egy héten át minden
délben a kiskunfélegyházi Sarlós
Boldogasszony Plébániatemplom
„öreg” harangja köszönthette az
országot.
A harang ötödik életében máig
az utolsó „esemény” 2004. december közepén volt. A német PERNER cég átépítette hagyományos
lengőmozgásúra, megszüntetve a
mágneses rángatást.
Kicserélte az ütőt a most is látható gömbformára, és az új húzórendszert bekapcsolta az akkori
legmodernebb számítógépes vezérlésbe. Ennek köszönhetően az
ütő éppen megérinti a harangtestet, és kontrollálja a nagyharang
esetében ideális, 50 fokos kilengést. Mert ez az egyik legfontosabb alapfeltétele a több száz éves
működésnek.

Szabó-Szűcs József
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Szabadságkoncertek Félegyházán –

a 30 éve szabadon felhívás eszmeiségében
A zene szárnyán, szabadon
címmel kétnapos rendezvénysorozat lesz Kiskunfélegyházán október 22-én, kedden
és október 23-án, szerdán,
az 1956-os és 1989-es eseményekre való megemlékezésekhez kapcsolódva, az
önkormányzat szervezésében
– tudtuk meg Kovács-Csonka
Szilviától, a rendezvény projektmenedzserétől. A programhoz kapcsolódó koncerteknek
a Rocktár Élőzenei Bázis és a
Móra Ferenc Művelődési Központ ad helyet.
Október 22-én három együttes
ad élőzenei koncertet a Rocktárban. 19 órakor a Széljáró Balladás
együttes indítja a rendezvénysorozatot ballada folk stílusú zenéjével az Ágyú söröző színpadán.
A félegyháziakból álló együttes fő
célkitűzése hozzájárulni a magyar
nemzetiségi tudat elmélyítéséhez,
a magyar népzene ápolásához. 20
óra 30 perctől a Rocktár Klubhely-

ségének színpadán mutatkozik be
a szintén kiskunfélegyházi A Láma
Dalai együttes. A zenekar stílusa
sokrétű, a fő irányvonal reggae és
ska alapokon nyugszik, amit némi
rock-kal, jazz-zel és egyéb stílusokkal fűszereznek. 22 órakor az
esztergomi Tűzkerék XT együttes
lép a Rocktár nagyszínpadára. A

zenekar a magyar blues zenei élet
jeles képviselője, a Radics Béla
által alapított Tűzkerék együttes
hagyatékának ápolója.
A Móra Ferenc Művelődési Központban október 23-án 16 órától a
Credo együttes koncertjével kezdődik az ünnepi műsor. Az 1956-os
eseményekre való megemlékezés

A Lakitelek Népfőiskola hírei

Átadták a Hungarikum Liget
fedett Lovardáját
Lakiteleken, a Hungarikum Ligetben
(lánykori nevén: a népfőiskolán) felépült
fedett lovarda ünnepélyes megnyitójára
– hazánk neves lovas szakembereinek,
szaktekintélyeinek jelenlétében – szeptember 28-án került sor, ahol avatóbeszédet mondott Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola
Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Lezsák Sándor reményét fejezte ki,
hogy a Hungarikum Liget Lovardájának
helye lesz a magyar lovaskultúrában,
hiszen alkalmas lesz iskolai lovasoktatásra, az Országos Polgárőr Szövetség
Lovas Tagozat számára tanfolyamok,
képzések, bemutatók helyszínének, valamint lovasterápiára, lovas gyógyításra
is. Mindezekkel a térség egyik lovas köz-

pontja lehet majd Lakitelek – tette hozzá
az országgyűlési képviselő.
A Kincsem Nemzeti Lovas Program –
amely a hazai lovas élet jövőbeli irányait
tartalmazza – megvalósítását továbbra is
szorgalmazni kell – mondta Lezsák Sándor. A program szellemében támogatni
kell, hogy minél több helyen elindulhasson fedett lovardák építése, és terjedjen
az iskolai lovas oktatás tanrendbe illesztése is. Mindez a programot megálmodó
hazai lovas világ vezetői, valamint közéleti személyiségek feladata és felelőssége – zárta gondolatait Lezsák Sándor.
Dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi
megyéspüspök és Bagi Ferenc lakiteleki
plébános fölszentelte, Kókai Géza lakiteleki református lelkipásztor pedig megáldotta a népfőiskola új épületét.
Dr. Kiss-Rigó László megyéspüspök
beszélt arról, hogy a népfőiskola szellemisége az egész embert szolgálja mind

és egyben A zene szárnyán, szabadon koncertsorozat méltó zárásaként 17 óra 30 perckor a Magyar
Örökség-díjas Misztrál együttes
dallamai csendülnek fel.
A rendezvényekre a belépés
ingyenes!
A programot a „30 éve szabadon” Emlékbizottság támogatja.

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

testi, szellemi, lelki, érzelmi, történeti és
közösségi vonatkozásban. A lovarda
átadásával egy új, komoly állomásához
érkezett a Lakitelek Népfőiskola fejlesztése, és képző tevékenysége.
A lovardában az ünnepélyes megnyitó
részeként mintegy ötszázan nézhették
végig a különböző lovasbemutatókat.
Elsőként a lakiteleki iskolai lovasoktatásában résztvevő diákok (Boronkai
Fanni, Molitor Gergő, Szuetta Bíborka,
Krizsány Sarolta), majd az OPSZ lovasai
tartottak bemutatót dr. Rácz Adrienn vezetésével, őket Lezsákné Bakó Kitti és
Benkovicsné Laura lovas kaszkadőrök
követték, bemutatva tudásukat. Bemutatót tartott Kassai Lajos lovasíjász, a
népfőiskola kurátora, valamint a Kassai
Lovasíjász Iskola kecskeméti egyesülete,
huszár hagyományőrzők Pénzes Gábor
vezérezredes vezetésével, és Dallos
Zsófia egyetemi tanár is.
Az új fedett lovarda 420 millió forintba
került, amely hazai költségvetési forrásból valósult meg. Tervezője Rácz Tamás,
kivitelezője a szegedi Ferroép Zrt. Mind
a tervező, mind a kivitelező az 1987-es
Lakiteleki Sátor 1-1 darabját vehette át
emlékül Lezsák Sándortól.
A lovarda átadását követően dr. Nagy
István agrárminiszter és Dallos Gyula
miniszteri biztos, valamint a lovasvilág
vezetői, képviselői részvételével, kerekasztal beszélgetést folytattak a magyar
lovaságazat jelenéről és jövőjéről a népfőiskola Kölcsey házában.

Grillázskészítő verseny
Szeptember 29-én délben 12 grillázskészítő mester hozta el csodálatos
termékét a Lakitelek Népfőiskolára.
Nyugdíjasok, a lakiteleki óvoda, iskola
nevelői, valamint a Kína Kollégium hallgatói zsűriztek.
Eredmények:
I. helyezett (50.000 forint): Szabadi
Jánosné, Hajós
II. helyezett (30.000 forint): Szabó Ignácné, Tiszakécske
III. helyezett (20.000 forint): Toldiné
Farkas Terézia, Kiskunfélegyháza
A lakiteleki Tisza Nyugdíjas Klub különdíját a hódmezővásárhelyi Balázs
Réka (25.000 forint), a Kína Kollégium különdíját Toldiné Farkas Terézia
(25.000 forint) kapta. Két esztendő
múlva újra vendégül látják a grillázskészítőket a Hungarikum Ligetben, lánykori
nevén: a Lakitelek Népfőiskolán.

A TERMÁLFÜRDŐ ÉS AZ
USZODA TÉLI NYITVATARTÁSA
Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy
a Gyarmati Dezső Tanuszoda és Termálfürdő nyitvatartása október 1-jétől
megváltozott. A téli nyitvatartás idején is
várjuk vendégeinket!
Hétfő: SZÜNNAP
Kedd-Péntek: 15.00 – 22.00 óráig
Szombat-Vas.: 10.00 – 22.00 óráig
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A Szent János téren kezdték el a
Zöld város növénytelepítési munkáit
Gyönyörű, meleg őszi napsütésben kezdődtek meg a Zöld
város növényültetési munkái –
elsőként a Szent János téren.
A burkolatbontások, közmű feltárások és kiváltások, közmű- és burkolatépítések után – a köztéri berendezések elhelyezése előtt – utolsó
előtti munkafázisként a zöldfelületek
talajmunkái, majd a cserje- és évelő

városközponti öntözővízrendszer
létesítményeit még nem üzemelték
be. De hát, ahol probléma van, ott
megoldás is létezik: a Szent János
téren működik az öntözőhálózat.
A tervezők a város központi
zöldfelületein a természet ihlette növényágyakat álmodtak meg,
amihez nagyon sokféle – elsősorban évelő – növényt kellett beszerezni. A kivitelező ezeket a legkü-

A kertépítéssel valójában nem
ér véget a feladat, a kert élete tulajdonképpen innen kezdődik. Ma
már tudjuk, hogy a növények is
– mint valamennyi élőlény – „társadalomban” élnek. Ez soha nem
független a külső körülményektől,
de megvan a saját belső rendje.
A természetben ezt a rendszert
növénytársulásnak hívjuk. Az emberi tevékenységgel kialakított és

A növényfolt növényeinek utolsó igazítása a gereblyézés és csöpögtető cső
elhelyezése előtt

A konténertelepről helyszínre szállított növények szétrakását a kertészmérnökök a kertépítő brigád munkásaival közösen végezték

Az ideiglenesen kialakított konténertelep: fekete fólián tároló-ládákban, fajtánként csoportokban elhelyezett növények, ahol az üres helyek a Szent János térre már kiszállított
növények helyei

ültetések, fűmagvetés és öntözőberendezések készülnek el. A fák majd
csak lombhullást követően, novemberben kerülhetnek a helyükre.
A munkafolyamat sok résztvevős és az egyes szakaszok nem
felcserélhetőek, ráadásul mindegyik erősen időjárásfüggő. Kánikulában nem jó növényt ültetni, és
még ideális időben is szükség van
öntözővízre. A Szent János téren
a munkák szűk keresztmetszetét
az öntözővíz biztosítása jelentette, mivel a tervezett egységes

lönbözőbb kertészetekből szerezte
be és a kivitelezés időtartamára
a városfenntartó cég telephelyén
létesített konténertelepen helyezte el, innen szállítják ki mindig az
adott területre aktuálisan szükséges növénymennyiséget.
A tervezett természetszerű karakterhez és a racionálisan üzemeltethető
öntözőhálózathoz
igazodó ültetési rend kialakítását követően a kiásott gödrökbe
egyenként ültették el a legkülönfélébb növényeket.

fenntartott növényegyüttesekben
eltérő mértékben, de kivétel nélkül mindegyikben megfigyelhető:
egyes növények elburjánoznak,
mások kipusztulnak, egyesek elvándorolnak, mások a helyükön
maradva elsatnyulnak.
A természet ihlette kertek kialakításukban és fenntartásukban is
erősen építenek erre, ugyanakkor
a park mindvégig a parkfenntartó
kontrollja alatt marad. A városi lét
igénye szükséges mértékben belenyúl és finoman irányítja a növények

életét úgy, hogy mégis meghagyja
azok természetes karakterét.
Reméljük, hogy egy-két éven belül magunk is felfedezhetjük a Szent
János tér szélein az erdőszél, míg
középső sétánya mentén a mezei
karaktert a megerősödő növényekben. Kezdetben ezek a növények
helyenként kevéssé látszanak a hulló őszi lomb és a nedves göröngyök
között megbújva, eltakarva, ezért
mindannyiunk odafigyelő gondoskodására szükségük lesz.
Nagy Ágnes városi főkertész
Az elkészült, már automata öntözéssel is ellátott növénybeültetés még
csak sejtetni engedi a majdani szép
virágoskertet

Fekete István Tarka rét című kötetének
egyik bájos illusztrációja jól szemlélteti
az alkalmazott növényültetés vegyes
sokszínűségét

Mező, rétkarakter Színyei Merse Pál
gyönyörű festményén: a napsütötte tág
látóhatárral keretezett színes virágok a
szabadság élményét nyújtják

Erdőszél-karakter Benke Márta festőművész
képén: a fák koronájának vándorló árnyékában élő többnyire lágyszárú növényállomány
jellemzően a védettség, biztonságban lét
érzetét kelti bennünk
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15 éves a Félegyházi
Táncszínház
Október 12., szombat
Színe-java klub foglalkozása. Vezeti:
Tarjányi Xénia művésztanár.
Hattyúház, 9.30-11.30
A 15 éves Félegyházi Táncszínház
Jubileumi Gálaműsora
Művelődési központ, 18 óra
Október 15., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár
baba-mama klubja.
Hattyúház, 10 óra

A magyar festészet napja alkalmából
Sáska Tibor festőművész Élettöredékek
című kiállítása nyílik meg. Az alkotóról
megjelent könyv bemutatója
Városi könyvtár, 11 óra
A Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Kórusának őszi hangversenye Bárdos
Lajos emlékére
Vendégként fellép a székesfehérvári Alba
Regia Vegyeskar
A belépés díjtalan!
Művelődési központ, 18 óra

A Zöld könyvtári esték sorozat vendége
dr. Varga Zoltán Széchenyi-díjas
ökológus. Előadásának címe: Klímajelleg
és klímaváltozás a Kárpát-medencében.
Bevezetőt mond Kelemen József, a
Közép-Európa Klub elnöke.
Hattyúház, 17 óra

Október 22., kedd
Könyvek klubja olvasókör. Téma Ady
Endre elbeszélései. Vezeti: dr. Szabó
Imre filozófus.
Városi könyvtár, 16.45

Quiznight – Kocsmakvíz
Jelentkezni lehet a művelődési
központban vagy telefonon a 76/466843-as telefonszámon.
Művelődési központ díszterme, 18 óra

Október 23., szerda
Ünnepi megemlékezés az 1956-os
forradalom évfordulója alkalmából
Közreműködik a Credo Együttes és
Misztrál Együttes
Művelődési központ, 16 óra

Október 17., csütörtök
Móra, ma – diákszemmel
Diákkonferencia általános és
középiskolások részvételével
Művelődési központ, 9 óra

Október 24., csütörtök
A Földrajzi szabadegyetemi sorozat
keretében dr. Tarjányi József
Yellowstone – a világ első nemzeti
parkja címmel tart előadást.
Városi könyvtár, 17 óra

A Móra-Emlékévben megjelent MÓRACD bemutatója
Közreműködnek: a Széljáró Balladás
Együttes és a CD-n szereplő
versmondók
Városi könyvtár, 17 óra

Bödőcs Tibor önálló estje
„Kolera a Vackor csoportban –
Tesztrepülés” címmel
Művelődési központ, 18 óra

A Lakiteleki CSAK csoport CSAKis
kiállításának megnyitója
Megnyitja: Honti Attila építész, a
Tőserdei Kultúrközpont vezetője,
közreműködik a Mentális Majális
Művelődési központ, 18 óra

Október 25., péntek
Hellinger-féle családfelállítás csoportos
formában, jelentkezés és információ
Kiss Katalin család- és rendszerállítónál
a 30/209-48-78-as telefonszámon
Művelődési központ, 16 óra

Október 18., péntek
Móra Ferenc Regionális Műveltségi
Verseny középiskolás diákok számára a
Móra gimnázium szervezésében
Művelődési központ, 14 óra

Október 26., szombat
Móra Emlékév zárórendezvénye
Móra István Emléknap
II. Móra-találkozó

Október 19., szombat
Őszi Virágünnep – dísznövény-bemutató
és vásár a Korona utcában 8-12 óráig

Ebben az évben ünnepli 15. évfordulóját a táncszínház, amely
alkalomból október 12-én, szombaton egy ünnepi gálával készülnek a társulat tagjai a Móra Ferenc Művelődési Központ
színháztermében. Az esten fellép mindenki, aki egykoron a
táncszínházban tevékenykedett, és meglepetéssel is készülnek a félegyházi táncosok. A rendezvény fővédnöke Csányi
József polgármester.

Október 26-27., szombat-vasárnap
VI. Makettkiállítás és Látványmakettezés
A belépés díjtalan!
Művelődési központ, 9-18, 9-14 óra

KÖNYVTÁRSAROK
Írók, költők
a Móra családból
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete a
2019-es évet Móra Emlékévnek nyilvánította.
Ősszel, október 5-étől október 26-áig rendezi
meg a Móra Ferenc Társaság Kiskunfélegyháza
Egyesület a Móra Fesztivált. Ehhez a programhoz kapcsolódva a Petőfi Sándor Városi Könyvtár helyismereti gyűjteményéből válogattunk
olyan könyveket, amelyek szerzői a család tagjai.

Közreműködnek:
Padkaporos
Táncegyüttes Pitypang csoportja,
a Szegedi Délikert Táncegyüttes,
a Félegyházi Táncszínház Tánckara és szólista énekesei.
Verset mond dr. Horváth-Rekedt Gréta. Rendező-koreográfus: Papp Nóra és Kátai Tibor.
A Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület megalakulása,
2004. október 12-e óta színvonalas alkotó és előadóművészi tevékenységével, kulturális
jellegű rendezvények szervezésével a város lakosságának
szolgálatában működik. Egye-

Talán kevesen tudják, hogy Móra Ferenc
pályafutását költőként kezdte. A versírásra 15
évvel idősebb bátyja, Móra István sikerei ösztönözték, akinek első verseskötete 1894-ben
jelent meg, Földszint címmel. A zentai pedagógus olyan szép sikert aratott művével, hogy
Budapest tanácsa 1895-ben egyhangúlag megválasztotta fővárosi tanítónak.
„Móra igazgató úr” felesége, Walleshausen
Ilona igazi konyhaművész hírében állott. Volt
olyan jeles ünnep, amikor több mint harmincféle remeke került asztalra. Szakácskönyve
először 1928-ban látott napvilágot és azóta
több alkalommal is kiadták. Sikerének titka az
egyszerű, jóízű, könnyen elkészíthető ételek leírása, amelyből a kezdő női vagy férfi fakanál-

sületük célja, hogy felkutassa
a kiskunfélegyházi fiatal alkotó
tehetségeket, szerepeltessék az
előadásokban, s ezáltal a városhoz való kötődésüket erősítsék.
További céljuk, hogy minél több
városi civil közösséget, csoportot is bevonjanak rendezvényeik
megvalósításába. Az egyesület
olyan elkötelezett tagokból áll,
akik maguk is valamilyen művészeti ág vezetői, vagy a közművelődésben tevékenykednek. Azért
tevékenykednek, hogy Kiskunfélegyházán minél színvonalasabb
kulturális élet folyjon.

forgató ihletet
meríthet.
Móra Pankát édesapja verseiből
ismerhetjük,
ám ő maga
is írt a gyerm e ke k n e k .
1935-ben megjelent Mese, mese, mátka című
alkotásában önálló mesevilágot teremtett, a
hétköznapok gondjait-bajait emelte be a mesék világába. A művek varázsát a kitűnő mesélőkészség, az élőbeszédhez közelálló stílus
és az eredeti, bájos, naiv, humoros látásmód
adja.
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Astra HFC: Bővülő utánpótlásbázis

Az Astra HFC életében mindig is nagy hangsúlyt kapott az utánpótlásbázis bővítése, fejlesztése. A női nagypályás labdarúgás,
illetve a futsal szakág folyamatosan a tehetséges fiatalokra épít.
Az életpályamodell 5-7 éves kortól lehetőséget ad a legügyesebb lányoknak a feljebb lépéshez, az esetleges NB I-es felnőtt
csapatba kerüléshez. Az Astra HFC kiskunfélegyházi alközpontja
2019 nyarán még tovább bővült. A klubot érintő változásokról
Dombó János, az Astra HFC vezetője számolt be lapunknak.
– Az elmúlt években megkezdett
munkát tovább erősítve, az idei
bajnoki szezontól még tovább nőtt
a kiskunfélegyházi Astra Bulls csapatainak a száma, ami a nagypályás labdarúgást érinti. Ma már
szinte a teljes utánpótlás-korosztály vertikumát lefedik a félegyházi női labdarúgó csapatok. A
Bozsik-korosztályok (U7, U9, U11,
U13) csapatai mellett U15-ös leány együttesünk játszik a megyei
bajnokságban. Emellett abszolút újdonságként beneveztünk az
U19-es országos bajnokság délkeleti csoportjába is, ahol a vártnál is jobban kezdte a szezont az
együttes.
Dombó János hozzátette, a legnagyobb dicséret a játékosokon
kívül a lelkes szülőket és az elhivatott új edzői stábot illeti. Abonyi
Péternek és Bali Cintiának köszönhetően fokozatosan növekszik
a taglétszámuk.

– Magas szakmai munkával és
türelemmel hosszútávon szép
eredmények valósíthatóak meg.
Mit jelentenek ezek?
– A célkitűzés nálunk, az utánpótlásban, nem eredményekben
és gólokban mérhető. Bár nagyon
szeretünk nyerni és a játékosok is
imádnak győzni, de a mi filozófiánk szerint elsősorban egyéneket
képzünk, és nem csapatot építünk.
A fiatalok nem játszanak győzelmi
kényszerben. Az a célunk, hogy
amikor majd a fiatalok a felnőttek
közé kerülnek, akkor megfeleljenek
a legmagasabb szinten is. Ott már
számítani fognak az eredmények,
és erre kell felkészíteni nekünk
őket. Az utánpótlás-mérkőzések
csupán csak eszközök, ahol az
edzéseken tanult tudásukat kell
bemutatniuk, arról számot adniuk.
Gyakorlatilag, mint az iskolában:
az edzés a tanóra, a mérkőzés pedig a dolgozat.

A futsalban és a nagypályás labdarúgás terén egyaránt első osztályú csapattal rendelkezik az Astra
HFC, így mindkét szakágban biztosított a továbblépési lehetőség.
– 2019 nyarától a felnőtt korosztályban és a Kiemelt Képzési Központhoz tartozó utánpótlás-csapatainknál választaniuk kellett a
játékosoknak a futsal és a nagypályás labdarúgás között. Egyszerre
csak az egyik szakágban szerepelhetnek a továbbiakban. Ez a változás a megyei és a regionális csapatok játékosait nem érintette, az
ő képzésük szerves része marad a
továbbiakban is mindkét szakág,
mindaddig, míg a játékos karrierje
szét nem választódik.
A női felnőtt futsal NBI-ben
szereplő Astra Kiskunfélegyházi
Bulls nagy változásokon esett át a
holtszezonban. Az előbb említett
szabályozásnak köszönhetően 14
korábbi játékos távozott a futsalcsapattól. A nyár így elsősorban az
építkezésről, az újjáépítésről szólt.
– A változás főként az Astra
gárdáját érintette a futsal első
osztályban. Lefektettük az új csapat alapjait. Július elején kezdtük
meg a felkészülést, kemény munkán vannak túl a lányok. Jó úton
járunk, a sorsolásnak köszönhe-

tően a legerősebbnek tűnő két
futsalcsapattal rögtön a bajnokság
elején találkoztunk. A játékunk folyamatosan fejlődik, de időre van
még szükségünk. Előreláthatólag januárban lesz kész a csapat,
és reményeink szerint az Astra
hagyományaihoz híven szerepel
majd. Ne feledjük, hogy a 9 éve
működő futsalegyüttesünk minden
évben dobogón végzett. Emellett 4
NB I.-es, 1 NB II.-es bajnoki címet,
illetve 6 Magyar Kupát hódított el.
Évente mindig akadtak távozóink, de ilyen mértékben még nem
kellett újjászerveznünk a csapatot sohasem. A bajnokságból két
együttes emelkedik ki, a DEAC és
a TFSE. Előbbi tudatos munkával,
célirányos igazolásokkal és megfelelő anyagi háttérrel rendelkezik,
míg utóbbi az elmúlt három évben
bajnoki címet szerző Hajdúböszörményi TE kezdő sorát, illetve több
kiváló képességű játékost igazolt
át, nagyszerű szakmai és anyagi feltételek mellett számítanak
a legnagyobb favoritnak. A többi
résztvevő színvonalas, jó bajnokságot tesz lehetővé, hiszen minden
csapat nagyon komolyan veszi a
bajnokságot és eredményes munkát is végeznek céljaik elérésének
érdekében!
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Nagyot birkóztak
a diákolimpián

Lendületben
a megújult Astra
Zsinórban a harmadik mérkőzését
nyerte meg a női futsal NB I-ben
az Astra Kiskunfélegyházi Bulls.
Az együttes ezúttal Kiskunfélegyházán, a Constantinum Sportcentrumban múlta felül 4-0-ra a
jó erőkből álló Tolna-Mözst. Nyílt
sisakos, jó iramú mérkőzést játszottak a felek. Az Astra góljaira
tolnai oldalról nem érkezett válasz,
a helyzetek kimaradtak vendégrészről. Az Astra végig irányítva a

Három bronzérmet szereztek a
Kiskunfélegyházi Birkózó SE versenyzői a diákolimpia országos
döntőjén, október 5-én. A 10-11
éves fiúk kötöttfogású bajnokságát Püspökladányban rendezték
meg, ahol remek küzdelmek után
az alábbiak állhattak a dobogóra:
Hideg Balázs, a Batthyány Lajos

Általános Iskola tanulója, 29 kg-os
súlycsoport. Bárány-Almási Tamás, a József Attila Általános Iskola tanulója, 50 kg-os súlycsoport.
Szécsényi Kornél, a Kunszállási
Tóth Pál Általános Iskola tanulója,
69 kg-os súlycsoport. Edzők: Ván
Jenő, Szabó József, Kelemen
András és Polyák Dániel.

Megszorongatta
ellenfelét a KKC
A kupamérkőzést követően az NB
II. keleti csoportjában is megkezdte bajnoki szereplését a Kiskunfélegyházi KC. Hazai pályán a jó
erőkből álló Békéscsabai KK ellen
nem várt könnyű feladat a KKC játékosaira. Az első két negyed vendégfölényét követően a félegyházi
csapat magára talált, hátránya egy
részét ledolgozva a harmadik negyedben tíz pont környékére is fel-
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mérkőzést győzött, ezzel fellépett
a harmadik helyre a tabellán.
Női Futsal NB I. 5. ford., 10.
06.
Astra Kiskunfélegyházi Bulls
– WSH-Palmfood Tolna-Mözs
4-0 (3-0)
Gólszerzők: Beke Adrienn 8.
p., Mogyorósi Zsuzsanna 9. p.,
Szennai Adrienn 18. p., Ganczer
Hajnalka 23. p.

Kupaünnep,
ZTE továbbjutással
Több mint 50 évet követően játszott ismét kupamérkőzést
NB I-es együttes ellen a kiskunfélegyházi labdarúgócsapat. A
Magyar Kupa 6. fordulójában az országos főtáblán a KHTK a
ZTE együttesét fogadta. Az ünnepélyes kezdőrúgást az 1964es MTK elleni kupasikeren továbbjutást érő gólt szerző Sántha Gábor végezte el. Jól állta a rohamokat az első 20 percben
a KHTK. A ZTE helyzetek rendszerint pontatlanok voltak. A
későbbiek során megtörte a gólcsendet a ZTE, 5-0-át követően Antman Joshua szépített hazai oldalon. Szép kupabúcsúval zárta szereplését a félegyházi csapat.

zárkózott. Megszorongatva ellenfelét, és a nagyszünetet követően
több pontot elérve, végül 75-93-ra
maradt alul. A második félidei játék biztató a jövőt illetően.
Férfi NB II. keleti csoport 1.
ford., 10. 06.
Kiskunfélegyházi KC – Békéscsabai KK 75-93
(18-34, 16-20, 18-15, 23-24)

Magyar Kupa 6. ford., 09.
25. Kiskunfélegyháza, Honvéd Sporttelep
KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK–
ZTE FC 1–5 (0–3)
Kiskunfélegyháza, 1200 néző.
Vezette: Csonka Bence (Medovarszki János, Belicza Bence)
Kiskunfélegyháza: Oroszi –
Kerepeczki, Valkai, Koncz, Tóth I.
(Szabó A. 62.) – Huszka (Makai
62.), Palásti, Nagy V., Ábel (Ma-

kány 70.) – Tököli, Antman. Játékos-edző: Koncz Zsolt
ZTE: Szemerédi – Sebestyén,
Bobál D., Devecseri, Gergényi
– Bedi (Hegedűs O. 60.), Kocsis
G. (Szökönyös 55.), Hudák M.
(Abért 70.) – Bobál G., Grumics,
Barczi. Vezetőedző: Dobos Barna
Gólszerző: Bobál G. (0–1) a
27., Hudák M. (0–2) a 34., Hudák
M. (0–3) a 41., Hudák M. (0–4) az
52., Hudák M. (0–5) az 58., Antman (1–5) a 67. percben
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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80 éves a Posta épülete
Félegyházára 1743-ban betelepülő elődeink az új város alapjait a török hódoltság
korában is megmaradt, Pestről Kecskeméten keresztül Szeged felé vezető postaút mellett vetették meg. Az első postaállomások, később postaházak is eme
forgalmas út mentén álltak.
Kezdetben a postai levél- és küldeményszállítás
elképzelhetetlen volt a lovas postakocsik nélkül.
Később, amikor 1853-ban megnyílt a PestFélegyháza, majd 1854-ben a Félegyháza-Szeged
közti vasútvonal, egyre inkább a vasúti szállításra
tért át a posta is. A helyi posta 1900 májusában
költözött a Hunyadi és Kossuth utcák sarkán álló,
akkoriban épült úgynevezett Molnár Imre-féle
emeletes házba (a későbbi Kommendáns Hivatal
épületébe).
A korabeli képeslapokon jól láthatóak a ház
tetején magasodó antennák, amelyek jelezték,
hogy 1939-ig ott működött a magyar királyi posta,
távirda, telefonközpont és a postatakarékpénztár
is. Az épület megrongálódott tornyocskáját a
második világháború után már nem állították
helyre.
Régi szándéka volt a kereskedelem és
közlekedésügyi
minisztériumnak,
hogy

Félegyházán a postának méltó épületet építsen.
Az illetékes főhatóság a Holló Lajos utcai telket
már korábban megszerezte, azonban a pénzügyi
helyzet csak 1938-ban tette lehetővé az építkezés
megkezdését. A magyar posta „kun őrtornyaként”
jellemzett épület, az akkori szóhasználat szerinti
„postapalota” 1939-ben lett kész, avatására
szeptember 23-án került sor.
A két utcára szolgáló telken felhúzott, általában
a postaházak tipikus mintáját követő egyemeletes
épület homlokvonalának hossza 31,07 m,
szélessége pedig 14,44 m. Az épület alatt
szigetelt pince húzódott, a felépítmény beosztása
megfelelt a posta működésének és céljainak. A
főbejárat felett zöld keretbe foglalt, nagy neon
betűk hirdették az épület funkcióját. (Később a
többi középülethez hasonlóan ide is felkerült a
vörös csillag.)
A posta szolgáltatása a második világháború
után fokozatosan fejlődött. A hagyományos
levél- és egyéb küldemények továbbításán kívül
ide tartozott a táviratküldés, a telefonhálózat, a
hírlap-előfizetés, sajtóterjesztés is. 1967-ben a
posta arra kérte a félegyházi lakosságot, hogy a
családi házakra szereljenek fel levélszekrényt,
megkönnyítve a kézbesítők dolgát, hiszen így
nem kellett egy-egy levéllel két-három ízben

Anyakönyvi hírek

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben a gazda nem jelentkezik
az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához
juttatható.
1. Dédi: 10 év körüli, fekete, keverék szuka
2. Ramsay: 4 éves, fekete, keverék
kan
3. Vilma: 10 év körüli, fekete,
keverék szuka
4. Walter: 8 éves, fekete-barna,
keverék kan
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák
után érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 70/3311634 és a 70/43-43-002 telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti

telephelyen lehet. Örökbefogadási
idő: Minden nap (hétfő–vasárnap)
13:00-15:00-ig
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visszamenni az adott címzetthez. Szintén ebben
az időben „ment nyugdíjba” a lovas postakocsi.
A régen kiérdemesült postai szállítóeszközt
a gyorsuló szolgáltatás jegyében két gépkocsi
váltotta fel.
1973-ban találtak megoldást arra az évtizedes
problémára is, hogy a tanyavilágban élőknek
hogyan juttassák el a postai küldeményeket:
bevezették a támpontrendszerű levélszekrényes
kézbesítést, azaz autóval jól megközelíthető
helyen több tanyának közösen levélszekrényeket
szereltek fel, ahová naponta menetrendszerűen ki
lehetett vinni a küldeményeket.
Ónodi Márta
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ÚJSZÜLÖTTEK: Bori Szofi (anyja
neve: Karsai Orsolya), Bozsó Bence
(Hajagos-Tóth Edina), Tóth Makány
Lili (Makány Anita), Benedek Botond Krisztián (Kurucz Tímea), Nagy
Olivér (Farkas Mária), Marton Marcell (Zámbori Hajnalka), Tóth Bejke
(Bata Marianna), Apró Léna (Katona
Gyöngyi), Kovács Krisztina (Mizsei
Szilvia), Csesznok Krisztián (Kálmán
Tünde), Villám Adél (Gondi Emília),
Kelemen Zsombor (Garaczi Veronika), Atkári-Gyóni Lia (Tóth Melinda),
Hideg Szofia (Mizsei Angelika)
HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Horváth
Annamária – Tóth István, Sóvári
Márta – Urbán István Zsolt, Nyilas
Kitti – Bálint Ottó, Koczó Erzsébet

– Kiss Illés Richárd, Szalai Krisztina – Hegedűs István László, Drozdik
Mónika Erzsébet – Kiss János Attila,
Kurucz Erika – Fábián István, Szalkay Judit – Lénárt Máté, Péter-Szabó Erzsébet – Czinege Béla, Tarjányi
Brigitta – Fehér Róbert, Kis Terézia –
Szabó Zoltán, Lakatos Mária – Nagy
Csaba, Rigó Dalma – Kovács István
Balázs
MEGHALTAK: Bosnyák József,
Trombitás Antalné Réczicza Teréz,
Rideg Imréné Fekete Mária, Timár
Józsefné Kovács Anna – Kiskunfélegyháza, Tótandor Lajosné Hegedűs
Erzsébet – Csengele, Jakubek Tiborné Szabó Sára Mária – Kecskemét,
Kaszala Péter Pálné Kulcsár Ilona
– Nyárlőrinc, Keviczkei Sándor József – Ágasegyháza, Palkó Gézáné
Kovács Mária – Kiskunmajsa

Hirdetés

„Sulis” Notebook-ajánlatunk!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk :
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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:
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: Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető:
Szabady Balázs műszaki igazgató.

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
TP-LINK WA850RE WIFI „Erősítő”
Ricoh SP 220nw lézernyomtató

Csak br. 6.690 Ft
Csak br. 24.990 Ft
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