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90,53 százalékkal választották újra

Csányi József polgármestert
Fotó: Fantoly Márton

Eseménymentes volt a helyhatósági választás Kiskunfélegyházán. Október 13-án a félegyházi választásra jogosultak mintegy
fele adta le voksát a szavazókörökben.
Holnap reggel fél nyolckor folytatjuk
a megkezdett munkát a Nemzeti Fórum színeiben megválasztott munkatársaimmal közösen. Október
24-én, csütörtökön megtartjuk az
alakuló testületi ülést, utána pedig
mindenkit vár a munka.

Polgármester-választás:
Csányi József – 9626 szavazat – 90,53% (Nemzeti Fórum
Egyesület)

Kolossai János – 1007 szavazat – 9,47% (Veled a Városunkért

Egyesület)

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

Folytatás a 2. oldalon!

A választók nem hagytak kétséget
afelől, hogy Csányi Józsefet, a jelenlegi polgármestert szeretnék látni ismét a város élén. Csányi József
higgadtan fogadta az eredményt. A
választás éjszakáján elmondta: –
Megtisztel, és örülök a bizalomnak.

Kiskunfélegyháza választási eredményei 100 százalékos feldolgozása
után, a valasztas.hu adatai szerint:
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Folytatás az 1. oldalról!

Egyéni választókörzeti eredmények:
Képviselők:

4. számú választókörzet:

7. számú választókörzet:

2019. október 25.
10. számú választókörzet:

Németi Hajnalka – 145 szavazat – 17,37% (Veled a Városunkért

1. számú választókörzet:

Egyesület)

Dr. Réczi László – 999 szavazat – 85,38% (Nemzeti Fórum
Egyesület)

Nagy Lajos – 171 szavazat – 14,62%
(Veled a Városunkért Egyesület)

Szamosi Endre – 790 szavazat – 71,49% (Nemzeti Fórum

Ván Jenő – 744 szavazat – 88,26%

Eszik Bence – 315 szavazat –
28,51% (Veled a Városunkért

Molnár László – 99 szavazat
– 11,74% (Veled a Városunkért

Egyesület)

Egyesület)

5. számú választókörzet:

2. számú választókörzet:

(Nemzeti Fórum Egyesület)

Horváth Gábor – 588 szavazat – 70,42% (Nemzeti Fórum

Egyesület)

Lőrincz Tibor – 102 szavazat –
12,22% (Független jelölt)

Kompenzációs lista:

Egyesület)

8. számú választókörzet:

Benedek Lajos – 172 szavazat
– 16,33% (Veled a Városunkért

Egyesület)

Balla László – 958 szavazat – 86,46% (Nemzeti Fórum
Egyesület)

Csőke Ákos – 68 szavazat – 6,14%
Bense Zoltán – 881 szavazat – 83,67% (Nemzeti Fórum
Egyesület)

3. számú választókörzet:

(Független jelölt)

Szládik József – 82 szavazat – 7,40%
(Veled a Városunkért Egyesület)
6. számú választókörzet:

Kis-Szeniczey Kálmán – 233 szavazat – 21,24% (Veled a Városunkért

Dr. Ónodi Izabella – 731 szavazat – 80,33% (Nemzeti Fórum

Egyesület)

Nagy Blanka – 179 szavazat –
19,67% (Veled a Városunkért

Egyesület)

9. számú választókörzet:

Egyesület)

Horváth Tamás – 383 szavazat
– 31,89% (Veled a Városunkért

Szabó József – 864 szavazat – 78,76% (Nemzeti Fórum

Dr. Kiss Ákos Csaba – 818 szavazat – 68,11% (Nemzeti Fórum

Egyesület)

Gyenes Attila – 778 szavazat – 73,05% (Nemzeti Fórum
Egyesület)

Kollár László – 287 szavazat
– 26,95% (Veled a Városunkért

Egyesület)

Egyesület)

Egyesület)

(A kompenzációs listára a mandátumokat az egyéni választókörzetekben mandátumot nem szerző
jelöltekre leadott érvényes szavazatok arányában osztják ki.)
Horváth Tamás (Veled a Városunkért Egyesület)
Kis-Szeniczey Kálmán (Veled a
Városunkért Egyesület)
Kollár László (Veled a Városunkért Egyesület)
Nagy Lajos (Veled a Városunkért Egyesület)

A szavazás
adatai:
A névjegyzékben lévő
választópolgárok száma:
24 617 fő
Megjelent:
44.24% (10 890 fő)
Nem szavazott:
55.76% (13727 fő)
Urnában lévő, lebélyegzett
szavazólapok száma: 10 893
Érvénytelen, lebélyegzett
szavazólapok száma: 260
Érvényes szavazólapok
száma: 10 633
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Kolossai János közleménye
Közösségi oldalán foglalta össze a választás eredményével kapcsolatos gondolatait Kolossai János polgármesterjelölt, aki mögött négy párt helyi szervezete sorakozott fel, közös jelölteket állítva az önkormányzati választásra. Az összefogás – amely a Veled
a Városunkért Egyesület nevet kapta – a Nagy Lajos vezette DK, a
Kollár László elnökölte Jobbik, a Kis-Szeniczey Kálmán irányította
LMP és a Horváth Tamás nevével fémjelzett MSZP helyi szervezete
között született. Kolossai János, a Veled a Városunkért Egyesület
polgármesterjelöltjének a választás éjjelén, az eredmények közzétételét követően, közösségi oldalán nyilvánosságra hozott közleményét változtatás és korrektúra nélkül tesszük közzé.
„Mint tudjuk, ma október 13-án
Kiskunfélegyháza is a választás
során, mint minden magyar város, kitöltötte az IQ tesztjét, ami
a következő adatokat mutatta:
12% használja az eszét, nekik külön meg is köszönöm bátorságukat, hogy megpróbálták a várost
kihúzni a Veled a Városunkért
Egyesület jelöltjein keresztül a
sz@rból.

Sajnos a 88% százaléknak, csak
gratulálni tudok a végtelen ostoba, gyáva, fenéknyaló viselkedésükhöz, remélem a részben sárga
térkővel lefedett tér és az egy évre
csatatérré változtatott város, majd
megoldja az összes problémájukat,
mint pl. egészségügyi, közlekedési,
közbiztonsági, béremelési és ukrán
vendégmunkások által majd molesztált leánygyermekeik stb. stb.!!!

Elindult a távfűtés
Félegyházán

Kezdem megérteni, engem azért
pocskondiáztak, mert Önöknek
(88%) ellenszenves voltam, ugyan
is tudom használni az eszem, ami
Önöknek sértő, mert képtelenek rá.
Hiszen ahonnan én jöttem, Miskolcról, ott a Fidesz által támogatott,
idióta városvezetés seggét nem kinyalják, Félegyházával ellentétben,
hanem rakétát dugtak bele, az ég
felé fordították és kilőtték, megszabadulva a hülyeségek további gyártásától és a méregdrága, haszontalan látvány beruházásoktól!
Gondolom azt már végig sem tudták gondolni, (88%) mivel is tudták
volna, hogy most újabb öt évre megállították a valódi fejlődést és bebetonozták azokat az embereket, akik
ezt meg is fogják továbbra is valósítani, mint ahogyan eddig is nagy buzgalommal tették! Még egyszer! GRATULÁLOK a 88% eszetlenségéhez!!!”
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Reagálás
Kolossai János
nyilatkozatára
A tegnapi nappal lezárult egy
választás és a hozzá tartozó
kampány.
Ez a kampány sokunknak
okozott igen komoly szellemi,
idegi, mentális megterhelést,
amely a jelek szerint polgármesterjelöltünk esetében a
kontroll elvesztésével járt.
A Veled a Városunkért Egyesület nevében elhatárolódunk
a tegnapi nap éjjelén tett Facebook-nyilatkozattól, mind hangnemétől, mind tartalmától.
A Veled a Városunkért
Egyesület elnöksége

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KAMATMENTES HITEL 3 MILLIÓ FORINT
ÖSSZEGHATÁRIG
MAXIMUM 36, ILLETVE 18 HAVI TÖRLESZTÉSSEL!
Pályázhatnak egyéni vállalkozók, társas vállalkozások,
mezőgazdasági őstermelők.

A pályázat benyújtásának határideje: november 8.

A Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a jelenlegi enyhe időjárás ellenére a törvényi kötelezettséget betartva, október 15-étől az összes fogyasztó számára
bekapcsolták a távfűtést. A társasházi közös képviselők írásos
kérésének megfelelően 1432 lakásból 1198 részére biztosították a távfűtés korábban történő beindítását.

Részletes pályázati kiírás és pályázati nyomtatvány a
polgármesteri hivatal Városüzemeltetési Osztályánál,
valamint Tarjányi László kuratóriumi elnöknél (Fortuna
Műszaki Áruház Kiskunfélegyháza, Jókai u. 39.) vehető
át, illetve letölthető Kiskunfélegyháza város honlapjáról.
(www.kiskunfelegyhaza.hu)
Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány
6100, Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
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Az elmúlt időszakban sok lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz füstöléssel, kellemetlen bűzzel járó égetésekkel kapcsolatban. Juhász Lászlóval, a
városüzemeltetési osztály vezetőjével ennek apropóján arról beszélgettünk, hogy
milyen helyi és országos szabályokat kell
betartanunk annak érdekében, hogy ne
terheljük Kiskunfélegyháza levegőjét.
– Kiskunfélegyháza város önkormányzati rendelete értelmében tilos avart, elszáradt kerti növényzetet, füvet, vagy
gyepet égetni. Milyen módon tudja a lakosság környezetbarát módon elhelyezni
a kertekben, ingatlanokban összegyűlt
zöldhulladékot?
– Az összegyűjtött zöldhulladékot, lombhulladékot átlátszó zsákokba gyűjtve a rendszeres
zöldjárattal lehet ingyenesen elszállíttatni. A
zöldjárat menetrendje több különböző felületen
is megtalálható, többek között a www.fvnp.kiskunfelegyhaza.hu oldalon. Itt olvasható a szállítás lakóhely szerinti időpontja. Ez úton is arra
kérek mindenkit, hogy kizárólag a meghirdetett
időpontban helyezzék ki hulladékaikat, ugyanis
a következő szállítási időpontig – ami akár egy
hónap is lehet – a kihelyezett zöldhulladék nem
lesz elszállítva. Az ilyen zöldhulladék-kihelyezés szabálysértésnek minősül!
– A fűtési szezon beköszöntével főleg
a város családi házas övezeteiben állandó
problémát jelent a kellemetlen bűzzel járó,
egészségtelen füst. Milyen lehetőségek
vannak ennek enyhítésére?
– A jelenség okozója egyrészt a nem megfelelő tüzelőberendezés használata, másrészt
pedig a nem megfelelő tüzelőanyag égetése.

Tilos
az égetés!
Fontos tudni, és mindannyiunk érdekében figyelembe venni, hogy szennyezett, például festékes, ragasztóval, vagy bármilyen műanyaggal
bevont fát, műanyagot, gumit, egyéb háztartási szemetet szigorúan tilos égetni, úgy tüzelőberendezésben, mint udvaron, közterületen,
vagy egyéb nyílt területen. Ha ennek ellenére
valaki ilyen tevékenységet folytat, az szabálysértést követ el, ami bírságot vonhat maga
után.
– Mit tehetünk annak érdekében, hogy
Kiskunfélegyháza levegője mindannyi-

unk számára a lehető legegészségesebb
maradjon?
– Mindenekelőtt tartsuk be az említett szabályokat, jelentősen csökkentve ezzel környezetünk szennyezését, és az egymásnak okozott kellemetlenségeket. Aki pedig félegyházi
lakókörnyezetében ilyen jellegű tevékenységet
– tüzelést, tiltott anyaggal történő fűtést – tapasztal, azt jelezze a Kiskunfélegyházi Járási
Hivatalnál, a Kiskunfélegyháza, Szent János tér
3. szám alatt, vagy telefonon a 76/795-750-es
számon.

Új orvosok a félegyházi körzetekben
November 1-jétől egy gyermekorvosi és egy fogorvosi körzetben változik a betegellátó orvos személye. A nyugdíjba vonuló
szakember utódlása mindkét körzetben tartós helyettesítéssel
történik meg.
Dr. Bíró Éva volt körzetében, a
6-os számú gyermekorvosi körzetben dr. Csefkó Eszter gyermekorvos várja november 1-jétől
kis pácienseit. A doktornő 2013ban szerzett általános orvosi
diplomát a Szegedi Tudományegyetemen, majd a Bács-Kiskun
Megyei Kórház Gyermekosztályán kezdte meg gyermekgyógyászati szakképzését. A rezidensi
évek alatt számos intézményben töltött gyakorlatot, vagy
dolgozott a legkisebb kórházaktól a legnagyobb centrumokig.
Eközben széleskörű rálátásra
tett szert a gyermekgyógyászat
minden területén. 2019 tavaszán Szegeden szerezte meg a
csecsemő- és gyermekgyógyász
szakvizsgát, majd házi gyermek-

orvosi körzetek helyettesítését
látta el.
– Munkám során törekszem a
legkorszerűbb szakmai irányelveket követni. Rendkívül fontosnak tartom a szülők oktatását,
hogy kompetensnek érezhessék
magukat gyermekük ellátásában,
valamint, hogy minél kevesebb
szorongással tekintsenek a mindennapos gyermekbetegségekre
– vallja dr. Csefkó Eszter.
Dr. Szabó Tibor helyett dr.
Tarjányi Bence fogorvos várja
a betegeket a 2-es számú fogorvosi körzetben november 1.
után.
Dr. Tarjányi Bence tanulmányait
Szegeden végezte a Fogorvostudományi Karon, diplomáját 2019ben szerezte meg.

Dr. Csefkó Eszter

– Az egyetem alatt is élveztem
a betegekkel közös munkát és a
kezelést, ezért nagyon várom,
hogy tudásommal segíthessek
az embereknek, akik hozzám
fordulnak. Igyekszem mindenkit
legjobb tudásom és belátásom

Dr. Tarjányi Bence

szerint ellátni. Fontosnak tartom, hogy a betegek merjenek
időben fogorvoshoz fordulni,
ezért barátságos légkör kialakítására törekszem a rendelőben
is – emelte ki bemutatkozásában
a szakember.

2019. október 25.
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Kurucz Béla tanár úr
(1927–1969) emlékére

Szívmelengető szavak ezek, különösen
ez év novemberében, hiszen idén 50
éve, hogy örökre eltávozott közülünk…
Rövid élete példaértékű akár napjainkban is: nehéz, politikailag, gazdaságilag
nagyon zavaros időkben dolgozott tanítóként, tanárként, szakfelügyelőként
úgy, hogy szinte mindenütt mindenki
szerette.
Pedagógusi pályáját nem sokkal a háború befejezése után 1947-ben kezdte,
miután elvégezte a félegyházi tanítóképzőt, és mellette kántor oklevelet is
szerzett. Szülővárosa, Kunszentmárton
mellé egy olyan tanyasi iskolába kapott
kinevezést, amelynek épülete szinte
használhatatlan volt, ő hozta olyan állapotba,
hogy elkezdődhetett benne a tanítás.
Aztán az ötvenes években ide-oda dobálta
őt az akkori oktatási rendszer, tanított Tiszasason, Csépán, Kengyelen, Gyöngyösön. Az
ottani tanítványai (akik még élnek) most is
szívesen idézik emlékét.
Ezután Félegyházára költözött családjával
együtt, és közben tovább is képezte magát
először a szegedi főiskolán biológia-kémia
és „műszaki ismeretek és gyakorlatok”- szakos tanári oklevelet szerzett, majd 1967-től a
debreceni egyetemen képezte tovább magát.
A diploma (diplomák) megszerzése után kémia szakosként tanított 1959 és 1969 között
a József Attila Általános iskolában, a Petőfi és
Móra Gimnáziumban, haláláig.

A József Attila Általános iskolában Szamosi Ferenc igazgató úr idejében az ő vezetésével alakították ki az épület északi szárnyában
a gyakorlati foglalkozások kabinetjét, ami
jó alapot biztosított a diákok készségeinek
képzésére az egyszerű fa- és fémmunkák
valamint az elektromos alapismeretek keretében. Munkáját szívvel-lélekkel végezte,
nem véletlenül nevezték ki megyei szakfelügyelőnek a gyakorlati foglalkozások
területén.
Az emberi és szociális problémákra nyitott személyisége vonzó volt mind kollégái
mind diákjai körében. Istenbe vetett hite,
értékrendje, kiegyensúlyozott bölcsessége,
másokkal „eggyé válni” tudó képessége,
közvetlensége révén sok barátot és isme-

rőst szerzett nemcsak magának, hanem egész családjának. Az iskolázott,
de a kevésbé „kitanult” emberek körében is a drótostól kezdve a pedelluson
át az iskolaigazgatóig mindenkivel képes volt közös témát találni. Családi
körben tanárbarátaival, Somfai Andrással, Terescsényi Endrével, Bense Sándorral, Judik Menyhérttel,
Nagy Józseffel, Kapus Jánossal,
Fülöp Imrével vidáman beszélgetve,
vagy vitatva az éppen aktuális eseményeket, sok szép estét éltünk meg
Wesselényi utcai házunkban.
Nekünk, gyermekeinek apai szeretete a régi nehéz időkben, de egész életünk során is erőt és jó példát adott.
Az általa teremtett családi légkör és
élete példájának köszönhetően nem
véletlen, hogy az unokákat is beleértve most már nyolcan vagyunk tanárok,
mondhatnánk a pedagógia erejében
még mindig hívő, azt még mindig megbecsülő felnőttek.
Édesapánk, köszönjük a jó példát,
a szeretetet, a bölcsességet, a hos�szú beszélgetéseket és mindazt, amit
együtt megélhettünk Veled. Hálásak
vagyunk Neked, és ötven év távlatában
egyre hálásabbak.
Gyermekei:
Csanádiné Kurucz Tünde,
Kurucz Márta és az unokák
Hirdetés
E-000120/2014.

Ha a városban mi, a családtagjai
összefutunk hajdani – ma már 6070 éves – tanítványaival, gyakran
hallunk ilyeneket: Kurucz tanár
úr úgy tanított, mint senki más…
Nagyon szerettük őt, mert ő is nagyon szeretett bennünket… Mindent megtett, hogy megértsük azt,
amit tanít, rengeteg szemléltető
anyagot, ábrát mutatott nekünk
szinte mindenről, amiről lehetett…
Az ő óráin mindig nagyon jól éreztük magunkat…

KECSKEMÉT BAJA KISKUNFÉLEGYHÁZA

HA SZÜKSÉGED
LENNE RÁ ;)
- KRESZ tanfolyamok

Átmenetileg változik a főépítész
ügyfélfogadási időpontja
A Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a lakosságot, hogy a városi főépítész a hétfői ügyfélfogadása helyett két alkalommal, október 29-én, valamint november
5-én kedden tartja ügyfélfogadását. Ezen dátumokat követően az ügyfélfogadás változatlanul a hétfői napokon történik.

- GKI, ADR, TAXI, Gépkezelői
tanfolyamok és vizsgák
- Vezetéstechnikai tréning
(cégeknek és magánszemélyeknek)
- Nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák
- Felnőttképzés:
(OKJ-s, egyéb szakmai, hatósági képzések)
6100 Kiskunfélegyháza, Molnár B. u. 2., +36-20-444-2777
fb.com/furediautosiskola/ www.furedi.eu info@furedi.eu
VSM: AM Elm.: 42,59%; AM Forg.: 90%; A1, A2,A Elm.: 70.97% ,
A1,A2,A Forg.: 77,78%-; B Elm.: 51,01%, B Forg.: 46,11%, C Elm.: 67,39% C Forg.: 83,33%
ÁKO: A1, A2, A Gyak.: 108,91%, B gyak.:161,51%, C gyak.: 100,46%
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Szorgos 90. születésnap

A kilencvenedik születésnapját ünneplő Piszmán Mihályné 2015
áprilisában költözött be a Csanyi úti Szociális Otthonba. Döntésének oka az volt, hogy már nehezen tudta ellátni magát. Jókedvét
azonban nem veszítette el, így vidáman, derűsen fogadta szeptember 30-án Balla László alpolgármester és Réczi László önkormányzati képviselő születésnapi köszöntőjét és virágcsokrait.
Irénke néni Kecskeméten született 1929. szeptember 30-án. Négy
testvére volt, sajnos már közülük
csak ő él. Kisgyermekkorát Kecskeméten élte, édesapja mészáros volt, édesanyja pedig otthon
vezette a háztartást és nevelte a
gyermekeket.

A hetedik osztály elvégzése után
12 éves korától segített szüleinek szamócát szedni és krumplit
vetni, valamint a háztartásban is
segédkezett.
24 éves korában ment férjhez,
majd férjével együtt elköltözött
otthonról. Három gyermekük szü-

letett. Elsőként Irén lányuk 1955ben, majd 1956-ban Ágnes lányuk,
végül 1960-ban Mihály fiuk örvendeztette meg őket. 1958-ban Ballószögre költöztek a családdal, majd
1962-ben Kecskeméten építettek
házat. Közben TSZ tagok lettek, itt
a fizetés mellett szőlőt is kaptak.
1967-ben Kecskeméten egy borpalackozó üzemben dolgozott és
1984-ben innen ment nyugdíjba.
Nyugdíjasként sokat kirándultak, színházba jártak férjével.
Nagyon szeretett kézimunkázni,
főként horgolni. Emellett a kecske-

Köszönetnyilvánítás

Csányi József polgármester és a képviselő-testület megválasztott tagjai köszönetüket fejezik ki
minden félegyházi választópolgárnak a választáson való részvételéért!

méti könyvtár aktív látogatója volt,
mert nagyon szeretett olvasni is.
Férjét 1994-ben veszítette el.
Családjuk viszont gyarapodott,
jelenleg 7 unokája és 4 dédunokája köszönthette a születésnapi
megemlékezésen.
2012 óta már csak bottal tud
járni. 2015-ben költözött be a Csanyi úti intézménybe, mert egyre
nehezebben tudta ellátni magát.
Mindennapjait családja gondos
figyelemmel követi, rendszeresen
látogatják és gondját viselik. Sok
hétvégét tölt náluk.

Közmeghallgatás
a városházán
Közmeghallgatást tart Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
november 27-én, szerdán 16
órakor a városháza dísztermében. A közmeghallgatáson
az állampolgárok és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
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15 éves a Félegyházi Táncszínház
Fotó: Patyi Zoltán

Jubileumi gálaműsort tartott
október 12-én, szombaton a
Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület. A 2004-ben
alakult csoportot és sikeres
produkcióit jól ismeri és szereti a helyi, valamint a városhatárokon túli közönség.
A Félegyházi Táncszínház gyakran
nyúl a magyarság és a szerelem
témaköréhez. Az elmúlt években
feldolgozták az István, a királyt,
A költő visszatér című darabjukkal Petőfi Sándor személyének és
munkásságának állítottak méltó
emléket, bemutatták a Kalevala
finn eposzt, a Nimród vére történelmi táncjátékot, a Transylmánia
együttes hanganyagára épülő, a
Víz szalad, a kő marad című táncjátékot, A Napba öltözött leányt és
a Sorsunk táncjátékot, A Megfeszített című rockoperát, Arany János-

November első napján halottainkra emlékezünk. Ebben az
időszakban megnő a temető
környékének gyalogos és járműforgalma, ilyenkor a szokásosnál többen ellátogatnak
hozzátartozóik sírjához. Érdemes megfogadni a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
alábbi tanácsait annak érdekében, hogy a Halottak napi
megemlékezés, temetőlátogatás mindenki számára a
megemlékezésről szólhasson.
Ezeken a napokon civil és egyenruhás rendőrök is ügyelnek arra,
hogy az ünnep nyugalmát ne
árnyékolhassák olyan jogsértések, mint például a sírrongálás,
viráglopás. A rend őrei emellett
kiemelt figyelmet fordítanak a
megnövekedett forgalom kezelésére és a balesetveszély csökkentésére is.
Annak érdekében, hogy ne
váljon áldozattá, kérjük, fogadja meg az alábbi bűnmegelőzési
tanácsokat:
Az értékeit ruházatában, táskája belső zsebeiben, lehetőség
szerint szorosan testközelben
tartsa, vagy akár több helyen tárolja, és kerülje el, hogy őrizetlen
maradjon.
Amennyiben gépjárművel közelíti meg a temetőt, ne hagyjon
értékeket a gépjármű utasteré-
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tól az Ágnes asszony balladáját, a
Pénz szaga, továbbá a Mátyásnak
tüköre című táncjátékot.
Ezeknek a méltán sikeres produkcióknak a leglátványosabb pillanatait
láthatta újra a közönség október 12én, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc
Művelődési Központ dísztermében
megrendezett gálán. Az eseményen
Kovács-Csonka Szilvia, az intézmény igazgatója és Csányi József
polgármester, a rendezvény fővédnöke köszöntötte a vendégeket. A
város első embere megtiszteltetésnek nevezte, hogy Kiskunfélegyháza
ilyen kiváló táncosokból álló együttessel büszkélkedhet, akiknek munkáját és előadásait a legmagasabb
szintű profizmus jellemzi.
Dr. Horváth-Rekedt Gréta
Wass Albert: Üzenet haza című
versével nyitotta meg az estet. A
gálán közreműködött még a Padkaporos Táncegyüttes Pity-Pang
csoportja, a szegedi Délikert Táncegyüttes, a Félegyházi Táncszínház
tánckara és szólistái. A produkciót
Papp Nóra és Kátai Tibor rendezte és koreografálta.
V. B.

Halottak napján is biztonságban!

ben! Az üléseken hátrahagyott
tárgy felkelti a tolvaj figyelmét. Az
elkövetőkre jellemző, hogy a legkisebb értékek miatt is képesek
betörni az ablakot vagy feltörni a
zárat.
A jármű ajtaját, valamint ablakait mindig zárja le, miután távo-

zott. Az indítókulcsot, a gépkocsi
iratait tartsa magánál, biztonságos helyen, ne tudjanak illetéktelenek hozzáférni.
Lehetőség szerint kijelölt parkolóban, vagy jól megvilágított,
forgalmas helyen hagyja autóját.
Soha ne hagyja őrizetlenül

táskáját miközben a sírt rendezi. Alkalom szüli a tolvajt!
Tegyen feljelentést, ha meglopták! Amennyiben időben észleli
a lopást, kérje a közelben álló
személyek, vagy a járművezető
segítségét. Ne szálljon szembe a
tolvajjal!
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Zenére hangolva

Szavak szárnyán
A 2019-es Móra Emlékév alkalmából rendeztek szavalóversenyt
október 9-én, szerdán a Móra Ferenc Társaság és a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület szervezésében Móra Ferenc gyermekverseiből az általános iskolák 4., 5.
osztályos tanulóinak. A felhívásra
12 gyermek jelentkezett, a város 5
általános iskolájából. Az eseménynyel Kiskunfélegyháza szülöttére,
Móra Ferencre emlékeztek születésének 140., halálának 85. évfordulója alkalmából.
Helyezettek: 1. Giljon Gergely
– Platán Utcai Általános Iskola, 4.
a. – Az egyszeri szarka, 2. Vincze
Bálint – József Attila Általános Is-

kola, 4.a. – Csalimese, 3. Kovács
Benedek Bátor – Constantinum
Általános Iskola, 5.b. – A cinege
cipője. Különdíjat kaptak: Juhász
Bernadett – Constantinum Általános Iskola, 5.b – Az egyszeri szarka, Hajdú Petra – Darvas Általános Iskola, 4.a – A gavallér zsiráf,
Csertő Tímea – Dózsa György
Általános Iskola, 5.b – Csalimese.
Zsűrielnök: Andrási Endréné, a
Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézményének
magyar szakos tanára.
Zsűritagok: Mráz Lászlóné és
Garai Istvánné nyugalmazott
iskolaigazgatók.

A Mi Móránk címmel CD jelent
meg Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület megbízásából és támogatásával, a
Móra Ferenc Emlékév keretében.
A hanganyag ünnepélyes bemutatóját október 17-én, pénteken
tartották, a Kiskunfélegyházi
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Hattyútermében.
A zenés-verses rendezvényen
városunk vezetői, irodalmárai és intézményeink vezetői is részt vettek.

A muzsikát a Széljáró Balladás zenekar szolgáltatta, a Sétálni megy
Panka című verset Réczi Anna,
A gyöngyvirágos csészét Gulyás
Réka, A cinege cipőjét Kovács Benedek, az Egy perc! című művet
Gombás Bende, A szeretem én
nagyon… című írást Vicsór Vivien
Diána, A hegedű című művet Rácz-Szabó Zoltán tolmácsolásában
hallgathatták meg a résztvevők, a
Szentivánéji álom Rácz János Dominik előadásában kelt életre.
V. B.

Kiadták
a verseskötetet

Klasszikus gondolatok
újraértelmezve
Második alkalommal találkoztak a
diákok Kiskunfélegyházán, Móra
Ferenc munkássága előtt tisztelegve, a Móra ma, diákszemmel
című, általános iskolások és középiskolások részvételével megrendezett konferencián. A rendezvényt,
a Móra Ferenc Emlékév alkalmából szervezték meg október 17-én,
pénteken, a Móra Ferenc Művelődési Központ dísztermében.

– A találkozó célja, hogy a mai
tanulóifjúság bemutathassa, hogyan gondolkodik Móra Ferenc
életéről, munkásságáról, hogyan
látja az író ma is élő kultuszát Kiskunfélegyházán. A szervezők és a
kollégáim nevében kijelenthetem,
hogy nagyon örülünk, hiszen nemcsak a helyi iskolákból jelentkeztek
a diáktalálkozóra, hanem csatlakoztak hozzánk, járási iskolából

is. Általános- és középiskolából
3-4 fős csoportok jelentkezését
vártuk. A találkozó felhívásában
három témát jelöltünk meg: „Kincses” Móra, avagy Móra Ferenc irodalmi műveinek, írásainak üzenete
a 21. század diákjainak, „Móra
Ferenc családja és az író, költő,
régész, muzeológus, tanár kapcsolata Kiskunfélegyházával” és Móra
Ferenc tisztelete és kultusza: Mit
üzen a 21. század diákjainak Móra
Ferenc” – mondta el lapunknak
Samu Csilla, a félegyházi Kiskun
Múzeum múzeumpedagógusa.
V. B.

Ismét megjelentette Móra István verseskötetét a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi
Könyvtár és a Móra Ferenc
Társaság. Móra Ferenc testvére Kiskunfélegyházán végezte a gimnázium első négy
osztályát, aztán Kecskemétre
került a piaristákhoz. Később
tanító lett, előbb Jászkarajenőn, majd Mindszenten, azután Horgoson. Pósa Lajos
fedezte fel talentumát, buzdította és közbenjárt versei
kiadásánál. A szűkösen élő
tanyai tanítót miután megnősült, Zentára hívták, de miután kiadta szép sikert aratott
Földszint című verskötetét,
Budapest főváros tanácsa
1885-ben egyhangúlag megválasztotta budapesti tanítónak,
1899-ben pedig polgáriskolai
tanárnak.
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Aradon lenni…

Szabadságszerető helyiek és nem helyiek, magyarok és nem
magyarok 1867 óta minden esztendőben emlékeznek a vértanúkra a Magyar Golgotán, ahogy a Maros-menti várost Kossuth
Lajos nevezte.
Idén is, a 170. kerek évfordulón az
eseményhez méltó, grandiózus formában zajlott a szellemük idézése.
A megelőző napokban az Aradi
Magyar Napok keretében könyvbemutatókat, kiállításokat, színházi
előadásokat tartottak, a nemzeti
ünneppé nyilvánított gyásznap pedig – több ezres tömeg részvételével – késő estébe nyúlóan szólt
a mártírokról. A belvárosi minorita
templomban tartott nagyszabású
ökomenikus ünnepi megemlékező szertartás mellett (amelyet az
anyaországi tv is közvetített) a
rendezvénysorozat legfontosabb
mozzanata volt a koszorúzás és az
azt megelőző, neves politikusok,
egyházi személyek által elmondott
beszédek sora.
A két helyszínen, a vár környéki Obeliszk és a városközpontban

álló Szabadság-szobor talapzatára több mint száz koszorú került,
köztük volt a félegyháziaké is.
Városunkat – Szurmik Jánosné
szervezésében – a nyugdíjas klubok egyesületének küldöttsége
képviselte, ők a polgármesteri hivatal, közelebbről Csányi József
polgármester úr által biztosított
járművel jöttek Aradra, a vesztőhelyi obeliszknél a félegyháziak nevében Németh Lászlóné és Varga
Gábor helyezte el a megemlékezés
koszorúját.
Október 6-án „Aradon lenni ünnep, Aradon lenni fájdalom, Aradon lenni kötelesség” – mondta
ünnepi beszédében az egyik neves politikusunk. Jelenlétükkel
Petőfi városa eleget tett ennek a
kötelezettségnek.

Piroska Katalin

Őszi virágvásár

Az őszi virágünnepet október
19-én tartották meg a Korona
utcában. Az új helyszínen a korábbi évekhez viszonyítva szerényebb volt a látogatottság. A

kínálat azonban nagyon gazdag
volt. A virágot szeretők mindent
megtaláltak ahhoz, hogy felújítsák, tovább színesítsék kertjeiket, erkélyeiket.
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Az egészség több mint
a betegség hiánya
Ügyeljünk arra, hogy ne vesszenek feledésbe egészségünket
óvó évszázados tapasztalataink
– figyelmeztette hallgatóságát
Daróczi Zoltán természetgyógyász-oktató, életmód-tanácsadó, aki a könyvtárban tartott
előadást arról, hogy miként
készülhetünk fel a téli hónapokra jellemző betegségek
elkerülésére.
Felhívta a figyelmet a veszélyekre és pontosította az egészség mibenlétét. Ismertette az
alternatív gyógymódokat is. Vé-

leménye szerint a keleti orvoslás
bevált megoldásait is érdemes
figyelembe venni, alkalmazni.
Daróczi Zoltán előadásában
hangsúlyozta, hogy az egészség
megőrzésében kulcsfontosságú
a helyes táplálkozás. Legalább
ennyire fontos a testmozgás,
ami nem egyenlő a versenysporttal, mert az ma már sokszor inkább károsító hatásokkal bír. Ki kell választanunk az
alkatunkhoz megfelelő sportot,
játékos testmozgást, és azt kell
gyakorolni rendszeresen.

Védőnői szaktanácsok

A kisgyermekek napirendjéről és az okos eszközök hasznáról,
hátrányáról beszélt Uljanics-Tóth Tímea iskolavédőnő a Betűbölcsiben. A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár baba-mama programjai iránt mindig nagy az érdeklődés, ez október
15-én sem volt másként.
Az előadó egyebek mellett arról
beszélt, hogy a pici babák életében
nagyon fontos a rendszeresség és
az egyéni, de következetesen betartott napirend. Például érdemes
minél előbb rávezetni a kicsiket a
nappal és az éjszaka különbségére,
majd a kor előrehaladtával az étkezések, a séták, az alvás és a játék
pontos idejét is ajánlott betartani.
Az esti elalvást segíti, ha a kisded
tudja, hogy mi után mi következik.
A fürdetést is célszerű úgy időzíteni, hogy utána még legyen idő játékra, olvasásra. A mesehallgatás
különösen fontos, nemcsak azért

mert hozzájárul a gyermek szókincsének bővüléséhez, de azért
is, mert erősíti a szülő és kicsinye
között az érzelmi kötödést.
A második témakör, amelyet
érintett a védőnő, hogy milyen
hatással van a gyermekek életére, fejlődésére az okos eszközök
használata. Mint elmondta, természetesen nem tiltani kell őket ezektől a műszaki cikkektől, csupán az
észszerű, rendeltetésszerű használatra kell nevelni gyermekeinket.
De ami a legfontosabb, hogy követendő példával éljünk előttük.

V. B.
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Összetartó közösség a tetováló fesztiválon

Kibővített keretek között új helyszínen, a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban rendezték meg október 19-én a II. Dél-magyarországi Tetováló és Motorépítő Fesztivált,
ami az első alkalomhoz hasonlóan egyben jótékonysági keretet is öltött. Idén a bevétellel a Kecskeméti Megyei Kórház Gyermek- és Újszülött Osztálya részére tervezett fájdalommentes sárgaságmérő berendezés megvásárlásához járultak hozzá. A Southern
Tattoo & Custom Fest jótékonysági rendezvényt a Béke Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány, a Plain-Rock Egyesület és a Hellwolf Tattoo közösen valósította meg.
A programok a sportcsarnok parkolójában
amerikai autós felvonulással kezdődtek, amit
az épített motorok bemutatása követett. A
fesztivál erre az esztendőre kinőtte a Rocktár
épületét, köszönhetően a számos tetoválónak,
kiállítónak és résztvevőnek. Idén mintegy 20

tetováló művész versengett a helyszínen, illetve
a már kész tetoválások versenyére is sor került.
Emellett piercingezés, hajtetoválás, sminktetoválás, henna, barber show, pin-up show, lézeres
tetoválás-eltávolítás, épített motorok kiállítása
és amerikai autós felvonulás, kiállítás, valamint

Ersch koncert is várta a felnőtteket. A gyermekek és családok részére gyerektetoválás műbőrre, csillámtetoválás és családi fotózás nyújtott élményeket.
A szervezők szerint a fesztivál idén is elérte célját. Tavaly a szegedi gyermek onkológiai
osztály fejlesztésére használták fel az összegyűlt 440 ezer forintos bevételt. Idén pedig a
Kecskeméti Megyei Kórház Gyermek- és Újszülött Osztályát támogatják egy sárgaságmérő berendezés megvásárlásában – mondta el
lapunknak Papp Anett, a Béke Egy Mosollyal
Kezdődik Alapítvány kurátora, aki hozzátette:
az idei rendezvényen mintegy 828.500 forint
gyűlt össze.
– Büszkék vagyunk a tetoválóinkra, minden
résztvevő művész kiegészítette a tetoválásokra érkezett licit összegét. Sokan újból eljöttek,
illetve többen is tervezik jövőre a részvételt.
A rendezvény egyre ismertebb a tetoválók körében, akik összetartó közösséget alkotnak.
Kertész-Farkas János szakmai vezető segítségével sikerült eljutni hozzájuk és szinte minden megkeresett tetováló kiállt a jótékonysági
rendezvény mellett. Ez nagy eredmény, illetve
az sem elhanyagolható, hogy sikerült kiterjeszteni a tetováló fesztivál célközönségét a családok felé. Számukra is érdekes programokat
szerveztünk.
Az eseményen nagyon szép és igényes egyedi alkotásokat, tetoválásokat csodálhattak meg
az érdeklődők. A bemutatott alkotásokat zsűri
osztályozta.

KÖRKÉRDÉS: Mutasd a tetkódat...
Bár manapság igen széles körben elterjedt a tetoválás, a közvéleményt továbbra is megosztja ennek a megítélése. Legtöbben
sajátos és egyedi kifejezési módnak, viselője magánügyének
tekintik az alkotásokat. Mert igen. Napjaink tetoválásai sokszor
igazi művészeti alkotások.

Tamasi Zsolt (40): – Kamaszkoromban határoztam el, hogy
készíttetek tetoválást. Az első a
bal vállamra került. Nagyon sokáig csak egy volt rajtam. Ami már
igazi tetoválásnak mondható, az a
válásomat követően valósult meg.
Egyfajta vízválasztóként, új élet
kezdeteként. Ekkor már megvolt a
konkrét elképzelésem a tetoválásról. Nemcsak készíteni művészet,
hanem viselni is. Egyfajta önkifejezési módnak tekinthető, egy

életérzés. Azt lehet mondani, hogy
a tetoválásokkal rendelkező emberek elfogadóbbak egymással.
Rajtam több száz órányi tetoválás
van. Az egyik legkedvesebb az alkaromra került. Súlyos balesetből
épültem fel és egy jelmondatot
készíttettem: „Az küzd sikerrel,
aki többre becsüli a küzdelmet a
sikernél”. Ezt én rajzoltam meg,
ez alapján valósította meg a
tetoválóm.
Tímárné Kelemen Anett (29):
– Az első tetoválásom lelki okokra vezethető vissza. A kislányom
szoptatását abba kellett hagynom,
így egy emlékeztető tetoválást
készítettem dátummal és a kislányom nevével. Ez 2018-ban volt,
azóta még egy tetoválásom lett. A
párommal közösen készíttettük,
egy kisbaba elvesztésének a mo-

tívumát varrattuk fel. Mi konkrét
céllal és mintával mentünk a tetováló szalonba, de persze ötleteket
is meríthetünk különböző alkotásokat látva.
Tasnádi Zsolt (43): – A mai
béremet felajánlottam jótékonysági
célra, ezért cserébe egy tetoválást
kapok. Régi vágyamat valósítom
meg, egy 3D-s pók kerül a

mellkasomra. Az egyik legkedvesebb
tetoválásom a karomon van. A
Lopott idő című filmből merítettem
az ötletet. A lányom születésnapja
szerepel dátumként rajta. A legelső
tetoválásom a vállamon készült el
nagyjából 25 éve. Mindnek története
van. Szerintem az elsőt követően
többen is késztetést éreznek
további tetoválások varratására.

Pap Kristóf (19): – Hét tetoválás van már rajtam. Az első felirat
volt, de többfélét szeretek. Tudok
ötleteket meríteni a tetoválóktól.
Most éppen egy koponyás tetoválás tetszett meg, amit szeretnék
majd az alkaromra felvarratni.
Először úgy gondoltam, hogy csak
egy lesz, de abbahagyhatatlan.
Minden évben készíttetek 2-3
darabot.
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Szép őszi virágaink –
októberi séta a városban
A szokásos őszi virágültetések okán kertész kolléganőmmel végigjártuk az ültetési területeket. A kellemes őszi idő és az éppen
zajló építési munkák látványának összefeszülésében egyszer
csak sorra ugrottak elénk szebbnél-szebb virágok: hirdetve az
örök szépséget. A nyár elköszönő, múló virágait leváltják az ősz
finom árnyalatokban tündöklő virágai, lassan halványuló színeik
pedig már előrevetítik a tél összemosódó földszíneit.
Miközben végigbeszéltük az előttünk álló hét feladatait – magunk
is rádöbbentünk arra, hogy menynyiféle módon kell a növényekkel
bánni ahhoz, hogy azok környezetünk szerves részeként, láthatatlan
szálakkal szép egészet alkotva beleszövődjenek a városi szövetbe.

Ezeknek a gondolatoknak a városközponti beruházások részeként
egyre szaporodó új virágfelületek
nyitottak ajtót, hiszen a sok-sok
évelő számos fenntartási feladat
újragondolását teszi szükségessé.
Kertünk növényei – bármilyen
meglepőnek tűnik, de – ma már

Az életvidám harsány nyári színeket mindjobban felváltják a halványuló rózsaszínek és
sárgák, amelyek végül barnává fakulva olvadnak bele a mind jobban téliesedő képbe.
Megszáradt vázágaik még télen is mutatósak. A jó körülményeket itt láthatóan harsány
terebélyességgel hálálták meg

Díszfű, őszirózsa, bőrlevél, ők a stresszes
helyzeteket kezelni tudó türelmes alkalmazkodók, de kedvező helyen bátor versenyzőként is megállják a helyüket: itt láthatóan jól
érzik magukat így együtt

Moha a terméskőburkolat kevéssé taposott,
árnyékos hézagaiban: ő nemcsak talpraesett, de a stresszt is kellőképpen tűri

bizonyítottan sajátos társadalomban élnek, ahol lehetnek egyévesek, évelők, vagy fás szárú cserjék
és fák, de egymást segítő, vagy
egymással kapcsolatban lévő –
biodiverz – közösséget alkotnak.
Ez a közösség térben és időben
folyamatosan változik, mégpedig úgy, hogy a változás – ez a
szukcesszió – az egyre stabilabb
rendszer irányába mozdítja a társulást. Ha ismerjük, vagy készek
vagyunk mind jobban megismerni
ezt a sajátos természeti törvényt,
akkor lehetünk jó gazdái kertünk
növényeinek.
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A növények társadalmában a viselkedési formák alapján ugyanúgy
kiegészítik egymást az egyes növények, ahogy az emberi közösségek
is eltérő karaktereink nyomán válnak egységes egésszé.
Három alapvető növényi viselkedési típust különítünk el: a
kitartó versenyzőt, a türelmes
alkalmazkodót és a gyors talpraesettet. Mindegyik jól körülírható
jegyekkel bír, amiről a következő
lapszámban szeretnénk bővebben
írni. Természetesen ezek a „személyiség jegyek”, mint az emberek esetében, úgy a növényeknél
is keverednek, de mégis határozottan egy-egy jellemző karaktert
formálnak.
Következzen itt ilyen szemmel
néhány kedves pillanatkép a félegyházi parkok októberi növényeiről.
Nagy Ágnes
városi főkertész

Őszirózsák hatalmas habos pomponjai: láthatóan egyelőre egyik sem enged a győzelemből, ők a kitartó versenyzők az ősz lángoló pasztelljében

A frissen ültetett árvácska még vagányan,
talpraesetten kandikál ki a napsütésben a
levéltakaró alól, hűvösebbre fordultával a
levelek alá húzódik

Még a nyárból itt maradt egynyári virágként
ültetett kakastaréj és díszgyertya, ők a
pionírok, a gyors talpraesettek: láthatóan
nagyon jól érezték magukat a helyükön
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Nyelvtanulás, másként

Tudatos
szakmaválasztás
Pályaorientációs napot tartottak október 16-án, a kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégiumban.
A Foglalkozások Hete programsorozat egyik állomása a félegyházi
Mezgé volt. Harmadik alkalommal rendezték meg az eseményt,
amelynek keretében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun
megyei szakképzési intézményeinek
mindennapjaiba nyerhettek betekintést a hetedik és nyolcadik osztályos tanulók és pedagógusaik. Az
anyaépületben a kalácsfonás, a mézeskalács-díszítés, a sógyurmázás
rejtelmeit leshették el a diákok. A
tangazdaságban is folytak diákcsa-

logató foglalkozások, többek között
kocsikázás, állatsimogató, lovaglási
lehetőség is várta a gyerekeket, de
lehetett pirospaprikát is fűzni.
A különleges esemény alkalmából,
a mezőgazdasági tangazdaságok és
gyakorlati képzőhelyek látogatását
tették lehetővé a vendéglátók. Az érdeklődő diákoknak a szakmai betekintésen túl arra is lehetőségük nyílt,
hogy ténylegesen bekapcsolódjanak
egyes munkafolyamatokba. Ezek az
élmények hozzájárulhatnak, hogy
a szakmaválasztás tudatos döntés
legyen a diákok részéről, amitől az
iskola kisebb lemorzsolódást vár –
mondta el Kiss-Feketéné Bodor
Barbara szakmai igazgatóhelyettes.
V. B.

Egészségesre nevelnek

Idén először kapcsolódott be
az eTwinning programba a
Kiskunfélegyházi József Attila
Általános Iskola 5.a osztályosainak egy csoportja angoltanáruk és osztályfőnökük, Szana Andrea vezetésével.
Az eTwinning olyan felületet kínál
a résztvevő európai országokban
működő iskolák munkatársai (tanárok, igazgatók, könyvtárosok stb.)
számára, ahol kommunikálhatnak
és együttműködhetnek egymással,

az Erasmus+, az EU oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramjának
a részeként működik.
Első részvételük szeptember 26ához, az európai Nyelvek Napjához
kapcsolódott. A két rövid projektben összesen mintegy 15 Európai
Uniós ország, Tunézia, Grúzia és
az Egyesült Államok óvodás, általános, középiskolás és egyetemi
hallgatói csoportjai vettek részt.
Az iskola diákjainak és tanárának
az volt a feladatuk, hogy egy or-

közös projekteket indíthatnak, továbbá megoszthatják egymással
ismereteiket. Így átélhetik, milyen
Európa legérdekesebb oktatási közösségének a tagja lenni, és részt
vehetnek annak életében. Az Európai Bizottság által 2005-ben elindított eTwinning program 2014 óta

szágokat és anyanyelveket átfogó
projektben a saját anyanyelvükre
a legkifejezőbb módon fordítsák
le az üdvözlő dal szövegét, tanulják meg, majd továbbítsák a projekt alapítóinak. A gyerekek nagyon lelkesen vettek részt a közös
munkában.

Népi Játék
Napja

Az egészséges táplálkozásra ösztönző rendezvényt tartottak a félegyházi Mezgében, október 10-én,
az élelmezési világnap alkalmából.
Rózsa Pál, az intézmény igazgatója elmondta, hogy a P&P Pékáru
Kft-től kenyeret, a Félegyházi Tej
Kft-től tejtermékeket kaptak ebből
az alkalomból, a többi alapanyagot
pedig saját maguk termelték meg.
A húsüzemből kolbász, májas, sonka érkezett, a tangazdaságból pedig zöldségek, gyümölcsök.
– Ha úgy tetszik, a termőföldtől
az asztalig végigkísérjük a terményeink útját. Az iskolánk diákjai is
aktívan részt vettek a finomságok
elkészítésében és kínálásában.

Volt itt majonézes kukorica, zelleres alma és burgonyasaláta, illetve
gyümölcssaláta is, a hústermékeinkből szendvicseket készítettünk.
A programok között mindenki
talált kedvére való elfoglaltságot.
A Wing Tsun Kuen küzdősport
csoport önvédelmi bemutatót tartott, a foci szerelmesei az udvaron hódoltak szenvedélyüknek, az
épületen belül pedig vérnyomás-,
vércukor- és testsúlymérést vehettek igénybe a gyerekek. A Magyar
Vöröskereszt várta a véradókat,
lehetőség volt önismereti tesztek
kitöltésére, társasjátékra, mandala
színezésre is – számolt be az igazgató.
V. B.

Október 9-én emlékeztek meg országszerte a Népi Játék Napjáról.
A Kiskunfélegyházi József Attila
Általános Iskola alsó tagozatos
pedagógusai, Eszik Zoltánné
vezetésével csatlakoztak a kezdeményezéshez. Céljuk az volt, hogy
ezen a délutánon az önfeledt játéké legyen a főszerep és egyidejűleg
erősítsék a játékok által hordozott
nemzeti örökségünket, táplálják a
gyermeki lelket.
Felelevenítették a magyar népi
játék sokszínűségét, értékét, élményét. Ezek a játékok kimeríthetetlen pedagógiai eszköztárat

jelentenek a mindennapokban:
fejlesztenek, nevelnek és ismeretet
közvetítenek. A gyerekek ezen a napon még nagyobb mértékben osztozhattak a közös játék erejében,
értékében, és egészen biztosan
maradandó élményekhez jutottak.
Nagyon élvezték a nagyszüleik,
dédszüleik gyermekkorában már
ismert és játszott fogócskákat,
kiszámoló körjátékokat, páros feladatokat. Ezzel a közösségépítés
újabb színfoltja elevenedett meg az
intézményben. Tevékenységüket az
országos felhívást kezdeményezők
oklevéllel jutalmazták.
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Egy elragadó illusztrátor Vadlesen jártak

A Platán iskola rajzszakos művésztanárának, Tarjányi Xéniának
a meghívására érkezett az intézménybe Simonyi Cecília, aki többek között a Maléna kertje, A víz
ösvénye és a Pán Péter könyvek
illusztrátora. A művész munkásságát az iskola tagintézményvezetője,
Takácsné Medveczki Zsuzsanna
méltatta köszöntőjében.
Simonyi Cecília közvetlen személyisége, a rajzolás-festés iránti
elkötelezettsége magával ragadta
a gyerekeket és a pedagógusokat
is. Az alsós és a felsős rajzszakkö-

rösök egy különleges fotótechnikai
eljárással ismerkedhettek meg a
cianotípiával, más néven a kéknyomattal. A pedagógusok is részt
vettek egy másfél órás foglalkozáson, amelyen különböző rajzi és
festészeti technikákkal ismerkedtek meg. Az ott tanult kreatív módszereket be tudják majd építeni a
tanóráikba.
A program Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata civil szervezeteknek kiírt pályázati támogatásából és a Platán Iskoláért Alapítvány
jóvoltából valósulhatott meg.

Újraélesztést
tanultak a diákok
Október 16-án tartják az Újraélesztés nemzetközi napját. Ez alkalomból figyelemfelhívó megmozdulást szervezett a Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyházi Szervezete
a József Attila Általános Iskolában.
A rendezvényen az iskola minden
felsős diákjának lehetősége volt
megismerkedni és gyakorolni az
újraélesztés alapjait. Nem csak
felnőtt Ambu-babán gyakorolhattak a tanulók, hanem csecsemő
és kisgyermekméretű bábukon is
kipróbálhatták az életmentés fortélyait. A rendezvény a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat és a
Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi
Egyesületének közreműködésével
valósult meg.
Almádi-Kis Melinda, a Vöröskereszt helyi vezetője elmondta,
hogy hazánkban 25 percenként
meghal egy ember hirtelen szívhalálban. Kétharmaduk megmenthető lenne, ha a helyszínen
lévő laikusok 3-5 percen belül

megkezdenék az újraélesztést. A Vöröskereszt
nagy hangsúlyt fektet a
fiatalok oktatására, mivel
minél korábban ismerkednek meg a gyerekek
az életmentés alapjaival,
annál magabiztosabban
fognak tudni segíteni,
amikor valaki bajba kerül.
A Vöröskereszt minden
tavasszal megrendezi a
felmenő rendszerű elsősegélynyújtó versenyét,
amelyre ebben a tanévben is minden iskola indíthat csapatokat, akik
jövő áprilisban a városi
versenyen mérhetik össze
tudásukat.

Felejthetetlen, kétnapos őszi
táborban vettek részt a Platán
iskola 5.a osztályos tanulói a
Kiskunsági Erdészeti és Faipari
Zrt. (KEFAG) felajánlásában, a
Bugaci Erdészet területén.
Az Alföldfásítási Múzeumban
a diákok megismerkedhettek a
hazai erdőgazdálkodás történetével, legfontosabb eszközeivel.
Egy 4 kilométeres erdei túra
keretében térségünk állat- és
növényvilágát, valamint az erdőgazdálkodás folyamatát mutatták
be a csoportot kísérő erdészek.
Játékos feladatokkal állapították

meg a fák korát, magasságát, és
a fakitermelő kombájn munkáját
is megismerhették. A terepen a
csoportot vadász és erdészeti
terepjárókkal szállították el a
raklapgyártó üzembe, ahol többek között raklap-összerakó versenyt rendeztek a gyerekeknek.
Egy rögtönzött trófeakiállításon
és vadászfegyver-bemutatón a
vadászat titkait osztották meg
a diákokkal. A legizgalmasabb
kalandot esetére tartogatták a
szervezők, amikor kilenc terepjáróval esti vadlesre mentek a
diákok.

14

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2019. október 25.

A Lakitelek Népfőiskola hírei

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

Dluhopolszky László, a hajdani Ludas Matyi főszerkesztője
Csikós György karikatúra-művész és
rajzfilmes
Urszinyi Fehér Csaba író-főszerkesztő
Az eredményhirdetés és a legjobb alkotások kiállítása november 27-én lesz.

A TERMÁLFÜRDŐ ÉS AZ
USZODA TÉLI NYITVATARTÁSA

Hősképző a népfőiskolán
A Népfőiskola Alapítvány részt vett a
Magyar Vöröskereszt Hősképző programjában. Október 7-én, az alapítvány
122 dolgozója (a munkatársak 95 százaléka) elsősegélynyújtási képzésen
járt, amelyet a népfőiskolán tartottak.
Mint munkáltató, fontosnak tartják az
egymásnak nyújtott segítség adását,
akár vészhelyzetekben is: legyen szó a
bajbajutott munkatársakról vagy akár az
ide látogató vendégekről. Ezzel is kifejezik, hogy a szolgáltatások színvonala, és
az összetartás mellett a biztonságérzet
emelésére is törekednek. A képzés 8
csoportban történt, nagyon jó hangulatban, miközben komoly témára kellett
figyelni. A képzésben részt vett a felső

vezetés is, hiszen vészhelyzetben mindenkire szükség van!
Köszönik a Magyar Vöröskereszt
Bács-Kiskun megyei szervezetének és
vezetőjének, Lipóthné Komjáti Andreának az alapos felkészítést, áldozatkész
munkát!

érkezett a felhívásra az ország minden
részéről és a határon túlról. Háromfős
zsűri bírálta el az alkotásokat és osztotta
ki a díjakat.
A zsűri tagjai:

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

Tovább él a fiatal
művészek alkotásaiban
a karikatúra-műfaj
Karikatúrapályázatot hirdetett a Kárpát-medencében élő 14 és 35 év közötti fiatal művészek részére a Lakitelek
Népfőiskola. Pályázni 3 kategóriában
lehetett: No signal – Mi lenne a kütyük
nélkül? Portré. Közéleti komédia.
Szeptember 30-áig 151 karikatúra

Tények a klímaváltozásról
Új előadássorozatot indított útjára a városi könyvtár Zöld
könyvtári esték címmel. A nyitó előadáson dr. Varga Zoltán,
Széchenyi-díjas ökológus Klímaváltozás a Kárpát-medencében témakörben osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Az
előadót Kállainé Vereb Mária igazgató és Kelemen József, a
Közép-Európa Klub helyi vezetője köszöntötte és mutatta be.

– A klímának olyan erős szabályozói vannak, amelyek a Föld
történetében mindig is így voltak.
Ezekhez képest az ember hatása
eltörpül. A Földön a kéreg mozgásainak tektonikai változásai,
azok ciklikussága a
fő meghatározó. Az
egyensúly
megteremtéséért, óvásáért mi is tehetünk
mindennapjainkban,
mégpedig a túlzott
és mértéktelen fogyasztás, energiafelhasználás visszaszorításával – mondta el
dr. Varga Zoltán.
Hozzátette: – Bármilyen
meglepően
hangzik, az utolsó
10 millió éven belül
mi egy hideg periódusban vagyunk. A
Földnek ennél sokkal
melegebb időszakai
voltak. A probléma
az, hogy az ember
most olyan formá-

ban és olyan eszközökkel tudja
a klíma természetét, stabilitását
befolyásolni, ami az élővilágra és
az emberre is nagyon veszélyes. A
káros, rontó hatásokat kell elsősorban visszaszorítani.
A kérdésre, hogy mit tehetünk
ennek érdekében, elmondta: –
Mindenekelőtt a túlzott fogyasztást kell mérsékelni. Törekedni
kell a nagyon visszafogott energiafelhasználásra, a fosszilis
anyagok felélésének mértékére.
Ugyanis ezeknek az anyagoknak
az elégetése pillanatreakció. Nem
szabad az évmilliók alatt felgyűlt
energiamennyiséget elpocsékolni
hőtermelő és nagyon rossz hatásfokú folyamattal. Szükséges vis�szaszorítani a felesleges áram- és
üzemanyag-fogyasztásunkat is.
A jó megoldás valószínűleg
a több lábon állás lehet. Igaz,
nem kockázatmentes a szél és a
napenergia használata sem, mert
ezeket a berendezéseket leszerelésük után ártalmatlanítani kell.
A másik nagy probléma a hulladék mérhetetlen felszaporodása,
ami a tengerek, óceánok vizében
tapasztalható látványosan. Ez ellen is tennünk kell – mondta az
előadó.
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Aki(k)től a harang szól – 7. rész
Sorozatunkban most az immár 7 éve hallható harangjáték létrejöttének és beüzemelésének körülményeiről, illetve az azóta történtekről írunk. Tesszük ezt addig, amíg Hajagos Gyula plébánost
és a gyártó cég képviselőjét kérdezhetjük. Náluk hitelesebben
senki nem tudja, hogy is volt anno…
2009-ben merült fel először az
ötlet a Szent István Templomi
egyháztanács tagjaiban, hogy jó
lenne harangjátékkal gazdagítani
templomukat. A gondolat megragadt a fejekben, mígnem egyikük
– Alács Tibor – 2010-ben egy
nyáresti beszélgetés közben megemlítette az elképzelést a passaui
PERNER harangöntöde magyar
képviselőjének.
A beszélgetés folytatásaként
késő ősszel Hajagos Gyula atya
meghívta a plébániára egy bemuHarangjáték a helyén

tatkozó látogatásra, kérve, ismertesse a cég termékét. Sokan voltak
kíváncsiak az előadásra.
2011. április 19-én, az Újplébánia nagytermében már Rudolf
Perner szólaltatta meg az egyháztanács tagjai és a meghívott
építési, műszaki, illetve műemléki
szakemberek előtt a még nem létező (!) harangjátékot. A „hová kerüljön?” kérdésre a helyszín bejárása után Perner úr azt javasolta a
jelenlévőknek: kerüljön a szerkezet
a nyugati torony harangszobájának
mennyezetére.
Indoklásában kifejtette, hogy a
lakóházak fölé emelt harangjátékot csendes időben szinte az egész
város hallani fogja. A javaslatot el-

fogadták, elvetve ezzel a főbejárat
fölé telepítést, ami roppant zavaró
lett volna az ott élőknek. Szatmári
Imre kántor eközben „kikísérletezte” a cég speciális szintetizátorán, hogy az addig elképzelt 16
hang helyett 12 is elég.
Perner úr árajánlatot adott az
elfogadott módosítások alapján. A
megrendelők részéről kérés volt,
hogy 2011. augusztus 20-án szeretnék szenteltetni, mert akkor van
a templom főünnepe. Az írásban is
rögzített feltételek kölcsönös elfo-

A harangok átvétele Passauban

gadása után azonban megakadt a
folyamat. A pénz nem akart gyűlni,
az előleget nem sikerült elutalni,
és közben „elfogyott” az előállításhoz minimálisan szükséges 3 hónap kezdési idő is.
Októberben váratlan fordulat
történt: 10 hívő felajánlott egy-egy
komoly összeget mondván, induljon el a folyamat. Róluk bővebben
a cikksorozat záró részében. Továbbá bejelentkezett Kecelről a
Pintér&Tokarz Kft. részéről Pintér
Csaba, hogy mint volt félegyházi
diák, ¼ részt vállal a költségekből,
ajándékozás formájában. A hónap
utolsó napján ismét megbeszélés,
árajánlatkérés, mert az egyháztanács döntése értelmében a felajánlást tevő 10+1 fő lehetőséget
kapott egy-egy harangon megörökíteni családjuk nevét és egy gondolatát. A 12. harang felirat nélküli
maradt, „a névtelen adományozók
tiszteletére” hagyták így.
2012. január 17-én a felek végül
aláírták a szerződést, és hivatalossá vált: augusztus 20-án felcsendülhet Kiskunfélegyháza első
harangjátéka! Erről Gyula atya tájékoztatta a sajtó képviselőit is.
A szerződés értelmében július

26-án a gyártó passaui telepén
Dencs László és Gémes Gábor
az egyháztanács képviseletében
átvették a harangjáték elemeit. Mivel a gyártási naplóban ott szerepelt minden harang átadás előtti,
műszeresen bemért hangja, ami
egyezett a megrendeltekkel éppúgy, mint minden más is, nyugodtan indulhattak hazafelé. Másnap
a templom bal oldali oltára előtt
gerendára függesztve kiállították a
12 harangot „közszemlére”.
A gyártó cég szakembere, Walter Hummer augusztus 7-én
érkezett meg. Ekkorra helyi mesterek önkéntes (!) munkával előkészítették a felszereléshez/beüzemeléshez kért technikát: Szabó
József villanyszerelő a sekrestye
és a tornyok közötti kábelek beépítését, Kiss László ács a harangszobába a munkaállványt. Hajdú
Imre és Faragó Béla lakatosok
pedig a mennyezeten rögzítették
a PERNER cég tervrajza alapján,
de a saját műhelyükben elkészített
acélgerendás tartószerkezetet. Ők
ketten ezen örökíthették meg nevüket az utókor számára.
Szabó-Szűcs József
Folytatás a következő számban.
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LILLAFÜRED

Itthon az ősz százszínű táj,
indulj el, és rád talál!
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Október 26., szombat
Móra Emlékév zárórendezvénye
Móra István Emléknap
II. Móra-találkozó
Városi könyvtár, 8-12 óra
Október 26-27., szombat-vasárnap
VI. Makettkiállítás és
Látványmakettezés
A belépés díjtalan!
Művelődési központ, 9-18., 9-14 óra
Október 27., vasárnap 14 óra
Temetőkerti séta: Felsőtemető
Október 28-29-30., (hétfő-szerda)
Őszi Kézműves Napközi

Kézműves foglalkozások az ősz
jegyében 6-13 éveseknek!
Belépődíj egész napra 800 Ft, fél napra
500 Ft. Előzetes jelentkezés szükséges!
Jelentkezés és információ:
76/466-843-as telefonszámon,
Bodor Mariannál
Művelődési központ,
8-12 és 13-16 óra

Október 29., kedd
Betűbölcsi.
A városi könyvtár baba-mama klubja.
Városi könyvtár, 10 óra
Dr. Szabó Imre filozófus előadása Ady
Endre és kora címmel a költő halálának
100 éves évfordulója alkalmából.
Városi könyvtár, 17 óra

VI. Makettkiállítás
és látványmakettezés

Hatodik alkalommal rendezi meg a kiállítást és látványmakettezést a Kiskunfélegyházi Makett Szakkör, amelynek célja,
hogy korhatár nélkül, minél több emberrel megismertesse a
makettezés világának szépségét – tájékoztatta lapunkat Katona István klubvezető.

KÖNYVTÁRSAROK
260 éve született
Kazinczy Ferenc
Árny, csalogány, csermely, forradalom, lég, szellem, szerény – ezeket a szavakat a 260 éve,
1759. október 27-én született Kazinczy Ferenc
író, költő, műfordító, a nyelvújítás mozgalmának vezéralakja alkotta meg, aki évtizedeken át
széphalmi birtokáról szervezte a magyar irodalmi életet.
Kritikusai szerint írói munkásságának leg-

Október 26-án, szombaton 9 és
18, valamint 27-én, vasárnap 9 és
14 óra között az érdeklődők megtekinthetik az elkészült munkákat
a makettezés szinte minden kate-

értékesebb része a levelezése. A világirodalom
legszorgalmasabb levelezőinek egyike, hiszen
több mint 6000 levele ismeretes, amelyek választékos nyelvű, elejétől végig nagy gonddal,
finom ízléssel kidolgozott, a nyelv és az irodalom világáról, a kert- és képzőművészetről, magánéletéről vagy az országos politikáról szóló
írásművek.
Életének legszomorúbb esztendeit Fogságom
naplója című kéziratában örökítette meg. Műfaját tekintve valójában nem is napló, sokkal inkább visszaemlékezés, hiszen a börtönben csak
apró feljegyzéseket, illetve rajzokat készíthetett. 1801. június 28-án szabadult, 2387 napi,
majd 7 évi fogság után, s csak évekkel később
látott hozzá emlékei rögzítéséhez. Művét 1828-
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Hermkens Edit
festőművész
Phyis című kiállításának
megnyitója
A tárlatot Király Erzsébet
művészettörténész nyitja meg
Petőfi Sándor Emlékház,
Petőfi u. 7., 17 óra
November 7., csütörtök
Kis Virág keramikus művész
kiállításmegnyitója
A kiállítást
Endre Sándor nyitja meg
Művelődési központ,
17 óra

góriájából (repülőgépek, harcjárművek, hajók, polgári járművek,
figurák, sci-fi és fantasy), valamint a makettek elkészítésének
folyamatába is betekintést nyerhetnek. Az ingyenesen látogatható kiállításra és látványmakettezésre az ország számos pontjáról
érkeznek résztvevők.
A Kiskunfélegyházi Makett
Szakkör 1995-ben alakult meg,
azzal a céllal, hogy összefogja a
városban élő makettezőket és
népszerűsítse a hobbit. Az elmúlt
években a klub fontos helyet szerzett az országos makettezőéletben. Saját rendezvényükön kívül
országos és nemzetközi szinten
elismert makettversenyek szervezésében és lebonyolításában
vesznek részt. A klubnak jelenleg
tizenhárom tagja van, közülünk
azonban nem mindenki kiskunfélegyházi, vannak tagjaik Helvéciáról, Tiszaalpárról, Fülöpjakabról,
Hódmezővásárhelyről és Budapestről is.
Négy tagjuk színvonalas munkája elismeréseként megkapta a
magyar makettezőéletben kiérdemelhető legnagyobb elismerést, a Mesterlevelet. Csapatuk
rendszeresen részt vesz makettversenyeken, ahol a bemutatott
munkáikkal dobogós helyezéseket
érnek el.

ban fejezte
be, a cenzúra
miatt könyv
alakban csak
1931-ben
jelenhetett
meg.
Péterfy
Gergely a Kitömött barbár című regényében a felvilágosodás utáni időszak művelődés- és politikatörténeti hátterét, Kazinczy Ferenc és a fekete bőrű
szabadkőműves, Angelo Soliman barátságát
vázolja fel. A mesterien komponált, megrázó
és az olvasó érdeklődését mindvégig fenntartó
kiadvány tíz év kutatómunkájának eredménye.
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Tizenkét birkózó
az országos döntőben

Hazai pályán nyert a KKC
Kiválóan szerepeltek a félegyházi birkózók a szabadfogású diákolimpia területi
döntőjén, Orosházán. Négyen
első, négyen második és
négyen harmadik helyezést
értek el, így tizenketten jutottak tovább az országos
döntőbe.
Aranyérmesek: Makra Benjámin 35 kg, Tapodi Norbert 46
kg, Bárány-Almási Tamás 50 kg
és Szécsényi Kornél 69 kg-os
súlycsoport.
Ezüstérmesek: Hideg Balázs 29
kg, Páli Gergő 46 kg, Víg Noel

58 kg és Czakó Zoltán 63 kg-os
súlycsoport.
Bronzérmesek: Csillag Zalán 32
kg, Kispéter Ákos 38 kg, Makra
Levente 54 kg és Bátyai Dorián
69 kg-os súlycsoport.
A legjobb vidéki versenyző különdíját Makra Benjámin érdemelte ki.
A haladóbbak mellett az egészen
fiatalok közül is bemutatkoztak
hárman, méghozzá teljes sikerrel.
Nagy Hunor, Tomor Bence és
Földeáki Miklós is minden mérkőzését megnyerve állhatott a dobogó legfelső fokára. Edzők: Ván
Jenő, Szabó József, Kelemen
András és Polyák Dániel.

Öt góllal nyert
Hartán a KHTK
Kiütéses, 5-0-ás győzelmet ért
el az eddigi listavezető Harta SE
otthonában a Kiskunfélegyházi
HTK labdarúgócsapata a megyei
I. osztályban. A bravúros győzelemmel egyben megelőzte riválisát a félegyházi gárda. A bajnokságot a Jánoshalmi FC vezeti, de
előnye csupán egy pont a KHTK
előtt. A Harta SE visszacsúszott
a harmadik helyre.

Bács-Kiskun Megyei I. 11.
ford., 10. 19.
Harta SE – Kiskunfélegyházi HTK 0-5 (0-1)
Gólszerzők: Szabó Attila 8.
p. (11-esből), Antman Joshua
56. p., Tököli Attila 63. p.,
Tóth István 78. p., Szabó Tamás 81. p.

Zsinórban második mérkőzésén
győzött az NB II. keleti csoportjában a Kiskunfélegyházi KC felnőtt
férfi kosárlabdacsapata. Az együttes ezúttal a Békési SZSK U23-at
múlta felül 102–94-re. A találkozó a harmadik negyedben dőlt el,
amikor is meglépett ellenfelétől

a félegyházi csapat. A tízpontos különbség a találkozó végéig
kitartott.
Férfi NB II. keleti csoport 3.
ford., 10. 20.
Kiskunfélegyházi KC – Békési
SZSK U23 102-94
(27-28, 21-17, 29-22, 25-27)

Józsefes sikerek a Mészáros
Gyula Emlékversenyen
Kiemelkedően szerepeltek a József
Attila Általános Iskola diákjai a
már hagyományosan megrendezett
Mészáros Gyula Emlékversenyen.
Több számban egyénileg is előkelő
helyezéseket értek el a tanulók. Így
az iskolák közötti atlétikai csapatbajnokság összesített versenyén az
első helyet szerezték meg. A Platán utcai tagintézmény tehetséges
sportolói szintén remekeltek, így a
II. helyen végeztek. Felkészítő testnevelők: Dinnyés-Kis Zsuzsanna,
Kurucz Kornélia, Nádasdi Péter
és Rekedt-Nagy Zoltán.

Kézilabda-eredmények
Kalocsán, a Gézengúz UKC otthonában vendégszerepelt a P&P
Kiskunfélegyházi HTK felnőtt férfi kézilabdacsapata a megyei
bajnokságban. A felsőházhoz tartozó Gézengúz UKC érvényesítve a papírformát, 35–25-ös sikert ért el a KHTK felett.
Bács-Kiskun megyei férfi felnőtt 6. ford., 10. 19. (Helyszín:
Kalocsa)
Gézengúz UKC – P&P Kiskunfélegyházi HTK 35-25
(17-11)
A 6. fordulóval folytatódott
a megyei felnőtt férfi kézilabda-bajnokság a Félegyházi KSC
számára. A mérkőzést 18-15-

ös félidőt követően 34-28-ra a
Kecskeméti FS DSE II. nyerte
– ezzel megszerezte negyedik
győzelmét a bajnokságban. A
Félegyházi KSC a nyolcadik pozícióból várja a folytatást.
Bács-Kiskun megyei férfi
felnőtt 6. ford., 10. 20.
Kecskeméti FS DSE II. –
Félegyházi KSC 34-28 (18-15)
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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A polgármester párbaja 1930-ban
A párbaj (duellum) két személy között, kölcsönös megegyezésen alapuló küzdelem, amelyet általában karddal vagy pisztolylyal vívtak, és amelyben a résztvevők életüket, testi épségüket
is veszélyeztették. A vitás, általában becsületet sértő ügyeket a
nemesség körében régóta szokás volt párbaj útján rendezni.
A polgári származásúak körében
a problémák eme erőszakos
megoldása csak a 19. század vége
felé terjedt el. Az 1920-as években
a politikusok között végbement
párbajok
sem
számítottak
ritkaságnak, jóllehet a polgári
államok törvénykönyve mindig is
tiltotta a párbajra való kihívást és
annak elfogadását is. Az 1930-as
években a párbajok intenzitása
csökkent és már vértelenebbé,
formálisabbá kezdtek válni. Ebben
az időszakban került sor egy
félegyházi duellumra is, amelynek
egyik résztvevője maga a város
polgármestere volt.

Dr. Tóth Józsefet 30 éves
korában, 1929-ben választotta
meg a város lakossága nagy
szótöbbséggel polgármesternek, aki
1936-ig töltötte be ezt a tisztséget.
Fiatalemberként harcolt az első
világháborúban és leszerelése után,
1920-ban érettségizett. 1926-ban
végzett Szegeden jogászként, ezt
követően előbb közjegyző, majd
ügyvédjelöltként
tevékenykedett.
1929-től a Félegyházi Hírlap című
politikai hetilap felelős szerkesztője
lett.
Egyik cikkével kapcsolatban a
városi műszaki tanácsos már ekkor
becsületsértési pert indított ellene,

1. Kobak: másfél éves, fekete,
keverék kan
2. Kubu: 15 hónapos, vörös, keverék kan
3. Nudli: 2 éves, fekete, keverék
szuka
4. Szimba: 15 hónapos, csíkos,
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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Hirdetés

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:

A városi könyvtár, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat és a Waldorf Iskola kéri mindazok segítségét, akik megunt, feleslegessé
vált gyermekkönyveket, ajándékokat tudnak felajánlani.
Az összegyűlt adományokat a
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény közreműködésével a rászoruló családoknak szeretnék karácsonyra
eljuttatni, és ezzel örömet szerezni a gyermekeknek. Kérik,
hogy december 11-éig vigyék
el e könyveket, játékokat a városi könyvtárba!
Segítségüket
tisztelettel
köszönik!

Anyakönyvi hírek

„Indián-nyári” notebook-ajánlataink!

Dell Inspiron 3567: Core-i3 6 006U, 4 GB mem., 1 TB HDD, webcam,
Win10, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.
Br. ár: 149.990 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

pedig csak édesapját – akinek
védelmére kelve párbajozott –
terhelte volna. A bíróság mind
a két felet, tehát a félegyházi
polgármestert és az ügyvédet is kétkét napi államfogházra ítélte.
Bár ebben az időben három helyi
sajtóorgánum is létezett, az ügyről
egyik sem számolt be, csupán a
Budapesten megjelent újságok
tudósítottak az esetről.
Ónodi Márta

Karácsonyi adománygyűjtés

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.

a bíróság el is marasztalta dr. Tóth
Józsefet. 1930 nyarán a pesti újságok
arról tudósítottak, hogy a tisztségét
alig fél éve betöltő félegyházi
polgármester újra vádlottként állt
a törvényszék előtt. Ennek oka
az volt, hogy egykori gimnáziumi
osztálytársával, egy ügyvédként
dolgozó félegyházi férfiúval együtt
párviadal vétségével vádolták meg.
A párbaj állítólag a laktanyában
zajlott le és teljesen jelentéktelen
sérülésekkel végződött.
Közvetlenül az ítélethozatal előtt
a másik érintett párbajozó azzal a
kérelemmel fordult a bírósághoz,
hogy szűkös anyagi helyzetére
való tekintettel őt ne pénzbírságra,
hanem fogházbüntetésre ítéljék.
Indoklásként
elmondta,
hogy
kezdő ügyvédként irodája nem
jövedelmezett túl jól, a kiadásait sem
tudta fedezni, a pénzbüntetéssel
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ÚJSZÜLÖTTEK: Holló Zóra (anyja
neve: Vlaszák Mónika), Mester Zente
Roland (Kozák Edit), Hegedűs Máté
(Fábián Anita), Huszka Szófia (Farkas
Réka), Velea Andrea Beáta (Velea Laura
Cristina), Bozó Máté (Bense Nóra), Klór
Emília (Bogdán Ibolya)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Buri Annamária – Tóth Péter, Kurucz Tamara
– Karsai Antal Szabolcs, Kanyó Anita –
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

Sárkány Tamás, Vizi Tímea Anett – Hódosi István Albert, Urbán Emese – Kócsó József, Juhász Zita – Kocsis Zoltán
MEGHALTAK: Lantos János, dr. Dósai Imréné Szemerédy Cecília Gizella,
Tarjányi Gábor, Esztári Vilmos, Polyák
Andrea Zita, Czombos Pál – Kiskunfélegyháza, Tóth Imre – Tiszakécske, Kállai István – Lakitelek, Szabó Lászlóné
Juhász Ilona – Bugac, Gulyás István –
Jakabszállás, Somogyiné Csedő Sarolta Gizella – Kecskemét, Kovács János
– Petőfiszállás
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.

