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7.

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

BOGYÓ ÉS BABÓCA KLUB

10.

Megtartotta alakuló ülését 
október 24-én, csütörtökön 
délután Kiskunfélegyháza 
képviselő-testülete.

Az október 13-án megválasztott 
polgármester, a várost 2014 óta 
vezető Csányi József, a 10 kör-
zetben megválasztott és a 4 kom-

penzációs listán bejutott képviselő 
ünnepélyes keretek között tette le 
esküjét és vette át megbízólevelét. 
A képviselők az első testületi ülé-

sen egyhangúlag megválasztották 
Balla Lászlót főállású, Rosta Fe-
rencet pedig társadalmi megbíza-
tású alpolgármesternek.

Megalakult Kiskunfélegyháza
új képviselőtestülete

Folytatás a 2. oldalon!
Fotó: Kürti László
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Csányi József polgármester ün-
nepi beszédében köszönetet mon-
dott a félegyháziaknak a válasz-
táson való részvételért és az ott 
leadott szavazatokért.

– Külön köszönöm azoknak, 
akik bizalmukkal és szavazatukkal 
a csapatomra és rám szavaztak. 
Köszönöm, hogy eddigi munkánk 
elismeréseként ilyen nagy arány-
ban támogattak bennünket. Isme-
reteink szerint a rendszerváltás 
óta ilyen szintű támogatottság-
ra nem volt példa a legalább 20 
ezer lakosú településeken, ahol a 
polgármestert 90 százalék felett, 
míg a képviselő-testület tagjait 
átlagosan 80 százalékkal válasz-
tották meg. Természetesen ez a 
szintű támogatottság komoly fele-
lősséggel is jár, és arra ösztönöz, 
hogy még jobban és még többet 
tegyünk szeretett városunkért, 
Kiskunfélegyházáért.

Hiszem, ahogyan az elmúlt 5 év-
ben tettük, úgy ezután is az a fel-

adatunk, hogy városunkat tovább 
fejlesszük, építsük, pótoljuk azokat 
a hiányosságokat, melyek a városi 
lét alapjait képezik. Továbbra sem 
kívánunk kicsinyes, másokat lejá-
rató politikai játszmákat folytatni, 
nem kívánjuk városunkat az orszá-
gos politika hadszínterévé változ-
tatni és nem tartjuk feladatunknak 
az ellenfeleink minősítését sem. 
Úgy gondolom, ez a szavazópol-
gárok feladata, akik szavazataik-
kal október 13-án el is mondták 
véleményüket.

Mérhetetlenül büszke vagyok, 
hogy ennek a 2014-ben megalakult 
csapatnak a tagja lehetek, akikkel 
együtt gondolkodva, egységben 

tudjuk a munkán-
kat végezni, a város 
érdekeit mindennél 
előbbre tartva. Csa-
patunk, ahogyan 
eddig sem tette, ez-
után sem hajlandó 
kicsinyes politikai 
alkukat kötni, de 
minden együttmű-
ködni kívánó féllel 
való közös munkára 
nyitottak vagyunk, 
amely során min-
den esetben a bi-
zonyításé kell, hogy 
legyen az elsőség.

Ma itt Önök előtt 
tiszta lelkiismeret-
tel ismételhetem 
meg választási ígé-
reteimet: Minden 
erőmmel, tehetsé-
gemmel és rendel-
kezésre álló kapcso-
lataimmal városunk 

fejlődését kívánom szolgálni. Ed-
digi eredményeinket megbecsülve, 
támaszkodva azokra, céljaink és 
lehetőségeink összehangolásával 
törekszem továbbra is városunk 
töretlen fejlődésére. Meg kell őriz-
nünk és tovább kell növelnünk te-
lepülésünk lakosságának számát. 
Tovább kell fejlesztenünk városunk 
oktatását, egészségügyi ellátását 
és az időskori ellátás színvonalát. 
Rendezvényeinket továbbra is a 
lakosság által megszokott szín-
vonalon kell megvalósítani, ahol 
a hagyományőrzés és kultúra je-
lentős szerepet kell, hogy kapjon. 
Kiemelten kell kezelnünk városunk 
gazdasági fejlődését, mely alapot 

szolgáltat a város töretlen és fo-
lyamatos fejlődéséhez.

Nem tartozom a felelőtlen 
ígérgetők közé, ezért most sem 
teszem azt. Hiszen a mi felada-
tunk továbbra is az, hogy halkan, 
kitartóan, céltudatosan, az em-
berek iránti alázattal, az eddigi 
munkamódszerünket megtart-
va szolgáljuk városunkat, épít-

ve annak közösségi erejére és 
támogatására.

Kérem Önöket a jövőben is 
erre a támogató, aktív részvétel-
re, amelyhez kívánok mindannyi-
unknak erőt, egészséget, egyéni 
és közösségi sikerekben gazdag 
folytatást.

Folytassuk Félegyháza! – zárta 
ünnepi beszédét a polgármester.

Balla László (a képen balról) és Rosta Ferenc 
alpolgármesterek

Kiskunfélegyháza 
képviselőtestületének tagjai
Dr. Réczi László, Bense Zoltán, 
Gyenes Attila, Szamosi End-
re, Balla László, Szabó József, 
Horváth Gábor, dr. Ónodi Iza-

bella, dr. Kiss Ákos Csaba, Ván 
Jenő, Horváth Tamás, Kis-Sze-
niczey Kálmán, Kollár László, 
Nagy Lajos.

Bizottsági tagok
Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzat képviselő- 
testülete bizottságainak 
összetétele:

Gazdasági Bizottság: elnök: 
Gyenes Attila, képviselő tagok: 
Horváth Gábor, Horváth Tamás, 
Szamosi Endre, Ván Jenő, nem 
képviselő tag: dr. Szalai Zsolt, 
Gulyás István.

Művelődési és Szociális Bi-
zottság: elnök: dr. Ónodi Izabel-
la, képviselő tag: Nagy Lajos, dr. 
Kiss Ákos Csaba, nem képviselő 
tag: dr. Rosta Szabolcs, Bozsó 
István.

Jogi Bizottság: elnök: dr. Réczi 
László, képviselő tag: Kis-Sze-
niczey Kálmán, Szamosi Endre, 
nem képviselő tag: Szunyi Anikó, 
Rátkai Sándor.

Városüzemeltetési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság: el-
nök: Bense Zoltán, képviselő 
tag: Szabó József, Kollár László, 
nem képviselő tag: Faragó János, 
Számel Lászlóné.

Tanácsnokok: ifjúság- és spor-
tügyekért felelős: Szamosi End-
re, külterületek fenntartásáért 
felelős: Ván Jenő, egészségügyi 
alap- és szakellátásokért felelős 
dr. Kiss Ákos Csaba.

Esküszöm, hogy polgármesteri tisztségemből 
eredő feladataimat Kiskunfélegyháza fejlő-
désének előmozdítása érdekében lelkiisme-
retesen teljesítem

Folytatás az 1. oldalról!
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Tovább szépül  
a városháza

Megtartotta első rendes ülését Kiskunfélegyháza képviselő-
testülete. Október 31-én, csütörtökön 16 napirendi pontot 
tárgyaltak meg a városatyák. Eldőlt például, hogy a városháza 
eddig kimaradt üzletportáljai is megújulnak hamarosan.

A képviselő-testület egy korábbi 
ülésén döntött arról, hogy a Kos-
suth utca 1. szám alatt lévő, 367 
négyzetméteres üzlethelyiség bér-
leti jogát pályázati úton hasznosít-
ja. A pályázat kiírásának lényeges 
eleme volt az a kitétel, hogy a bérlő 
az üzlethelyiség utcafronti hom-
lokzatát, nyílászáróit és portáljait 
saját költségén, teljes mértékben 
felújítja egy éven belül, mégpedig az 
önkormányzat által rendelkezésre 
bocsátott engedélyes kiviteli tervek 
alapján. A kiírásra egyetlen pályá-
zat érkezett, mégpedig a jelenleg is 
birtokban lévő Rossmann Magyar-
ország Kereskedelmi Kft-től, amely 
továbbra is kiskereskedelmi tevé-
kenységet kíván folytatni a frekven-
tált helyen lévő üzlethelyiségben.

Alács Miklós vagyongazdál-
kodási osztályvezető a testületi 
ülésen beszámolt arról is, hogy 
az elvárt beruházás félig elő van 
készítve. Ugyanis a talpgerendák 
az üzlethelyiség portáljai alá még 
akkor be lettek helyezve, ami-
kor a városháza másik oldalán 
a jelenlegi bérlő helyreállította 
a portálokat és a homlokzatot 
az önkormányzat kérése szerint. 
Már akkor elkészültek a tervek is, 
így a jelenlegi beruházáshoz már 
csak engedélyeztetni kell azokat. 
Az osztályvezető szerint egy hó-
napon belül kézhez is kaphatja 
a bérlő, akinek ezt követően egy 
éve lesz a beruházás elvégzésé-
re, a maga által megválasztott 
ütemezésben.

Roma köz
meghallgatás 
Félegyházán
Közmeghallgatást tart Kiskunfél-
egyháza Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata december 4-én, 
szerdán 10 órakor a polgármesteri 
hivatal I. emeleti belső tárgyaló-
termében. A közmeghallgatáson 
az állampolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést és javaslatot 
tehetnek.

Buza Flórián
elnök

Régiúj elnök  
a roma kisebbségi  
önkormányzat élén
Újra megszavazta a bizalmat 
Buza Flóriánnak a roma ki-
sebbségi önkormányzat, hogy 
az elkövetkező öt évben ő 
töltse be az elnöki posztot.

A régi-új elnök elmondta, hogy 
csapatával együtt folytatni sze-
retnék az eddigi munkát. Minél 
több pályázaton indulni fognak, 
hogy különböző programokkal 

segíthessék a cigány közössé-
get, a családokat és a gyerekek 
iskoláztatását. Az alakuló ülésen 
a város nevében Balla László 
alpolgármester köszöntötte az el-
nököt és az önkormányzat tagjait. 
Jó és eredményes munkát kívánt 
mindenkinek és kifejtette, hogy az 
önkormányzat is támogatni fogja 
a jó elképzelések megvalósítá-
sát. Azt kérte az önkormányzat 

tagjaitól, hogy tegyenek meg min-
dent a roma közösségek közötti 
ellentmondások, feszültségek 
megszüntetéséért.

Nagycsaládosok  
karácsonya
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata az idei esztendőben is 
megrendezi karácsonyi ünnepségét, amelyre szeretettel meghív-
ja városunk nagycsaládosait és a 2019. évben született gyerme-
keket és azok családját.

A nagycsaládos és újszülött tá-
mogatás megítélését megelőző 
eljárás kérelemre indul, amelyhez 
nyomtatvány elérhető és benyújt-
ható a Kiskunfélegyházi Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Köz-
foglalkoztatási Osztály Szociális 
Csoportjánál, legkésőbb novem-
ber 30-áig. A határidő elmulasztá-
sa jogvesztő.

A karácsonyi ünnepség várható 
időpontja: december 11., szerda 
15 óra

Az ünnepség helyszíne: Móra Fe-
renc Művelődési Központ

Felhívom a szülő figyelmét, 

hogy a rendezvénytől függetlenül 
a nagycsaládosok illetve újszülöt-
tek vásárlási utalványát a polgár-
mesteri hivatal aulájában működő 
ügyfélszolgálati pultnál veheti át 
személyesen személyi okmányok-
kal vagy meghatalmazott útján de-
cember 12-étől 20-áig.

A támogatás összege nagycsa-
ládosok esetében családonként 
5000, újszülöttenként pedig 10000 
forint, amelyet az önkormányzat 
vásárlási utalvány formájában 
nyújt.

Csányi József
polgármester



2019. november 8.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK4

1956 októbere reményt ad mindenkinek

Koncertekkel indult az 1956-os forradalom hőseire való emléke-
zés Kiskunfélegyházán, az ünnep előestéjén. Október 22-én, a 
Zene szárnyán, szabadon címmel a Rocktár Élőzenei Bázison há-
rom együttes, a Széljáró Balladás, A Láma Dalai és a Tűzkerék XT 
lépett színpadra. Október 23-án a Móra Ferenc Gimnáziumban, 
valamint a városházán felállított emléktáblánál helyezték el ko-
szorúikat, virágaikat a félegyházi megemlékezők. Ez alkalommal 
mondta el ünnepi beszédét Csányi József polgármester. 

– Sokan ma úgy gondolják, az 
emberi lét sikerének titka, hogy 
mindig szem előtt tartsuk boldog-
ságunk és sikereink pillanatait, és 

azokat a nehéz időkben felidézzük, 
újra tápláljuk lelki egészségünket. 
Merítsünk erőt történelmünkből, a 
balsorsból, amely régen tépett, és 

legyünk ma büszkék nemzetünkre, 
legyünk büszkék az '56-os forrada-
lom és szabadságharc eseményei-
re, hőseire. Az akkori események a 
mai napig reményt adnak nekünk. 
Az '56-os forradalom a szabadság 
és a demokrácia forradalma volt. 
Bár az ország lángokban égett, 
de ezt a lángot a szívünkben hor-
dozzuk tovább. Amikor felidézzük 
magunkban az '56-os eseménye-
ket, nem Kiskunfélegyháza jut 
eszünkbe elsőként. A Műegyetem 

diákjai, a rádió ostroma, a sortűz, 
a pesti srácok a Corvin-közben az, 
ami felidéződik. Akkor Budapest 
az ország szíveként dobbant meg 
úgy, hogy azt mindenki meghallot-
ta. Most tisztelettel emlékezzünk a 
forradalom hőseire – zárta gondo-
latait a polgármester.

Ezt követően a Credo és a 
Misztrál együttes adott koncertet 
a Móra Ferenc Művelődési Köz-
pont színpadán, emelve az ünnep 
méltóságát.
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Hamarosan megérkeznek 
a főtér új fái
Kiemelten fontos és rendkívül 
látványos eleméhez érkezik ha-
marosan a Zöld város projekt. 
Mint arról korábban már írtunk, a 
hollandiai faiskolából várt fák ga-
ranciájának egyik feltétele, hogy 
azokat a vegetációs időszak eltel-
tével, a lombhullás után ültessék 
el. A fák helyét már előkészítették 
a szakemberek, de mivel a szokat-
lanul meleg idő miatt a növények 
vegetációs időszaka a vártnál to-
vább tart, szállításukat november 
18-ára igazolta vissza a faiskola. 

Ez több körben, 20 nyerges vonta-
tóval történik meg.

 A faültetés mellett a projekt 
két helyszíne miatt változott az 
ütemterv. Az Ótemplom előtt egy 
80 centiméter átmérőjű csapa-
dékvíz-csatornát teljesen át kellett 
építeni, a Hősök Parkjánál pedig az 
eredeti tervekhez képest mélyebb-
re került, és más technológiával 
készült el az öntözővíz-tárolók 
medencéje. 

A teljes Zöld város program ja-
nuár 31-én zárul.

Új színfolt a 
lakótelepen
Szó szerint is a Petőfi lakótelep leg-
színesebb közösségi tere valósul meg 
a Darvas-téren. Az épülő sportpálya 
napról-napra többet mutat magából, 
ahogy a kivitelezés első ütemének 
munkálatai haladnak. A pályázati 
forrásból (CLLD) és önkormányzati 
önerőből, mintegy 400 millió forint 
ráfordítással megépülő szabadidő-
parkban lesz kosár- és focipálya, 
kondipark, a második ütemben pedig 
megújul a játszótér és környéke is. 

Az emlékezés lángjai

A Felsőtemetőben az I. és II. világháborús sírok előtt rót-
ták le tiszteletüket koszorúkkal, virágokkal, mécsesekkel 
Mindenszentek alkalmából a városvezetés, az intézmények 
valamint a pártok és a civil szervezetek képviselői október 
31-én. 

Nincs advent  
korcsolyázás nélkül
Idén is lesz jégpálya Félegyháza 
főterén. A tervek szerint no-
vember 30-án, az első adventi 
gyertyagyújtás városi ünnepének 

napján már csúszkálhatnak a kor-
csolyázás szerelmesei. A vállalko-
zó hamarosan megkezdi a pálya 
kialakítását. 



2019. november 8.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK6

Plébánia i  e s t ék
hangversenysorozat

a Kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony Templomban
(Ótemplom, Kiskunfélegyháza, Béke tér 1.)

2019. november 9-én, szombaton 17 órakor
Benyus Testvérek Kamaraegyüttes

Egy család – 10 testvér

Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Arcangelo Corelli, 
Heinrich Ignaz Franz Biber, Tomaso Albinoni, Johann Joachim Quantz,  

Franz Schubert művei hangzanak el

A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Rekordszámú résztvevő 
a Römi Kupán

Rekordszámú résztvevővel 
rendezték meg Kiskunfélegy-
házán a 18. Römi Kupát. 48-
an ültek asztalhoz, hogy pró-
bára tegyék szerencséjüket, 
játéktudásukat.

Lajos György főszervező el-
mondta, hogy a verseny egyre 
közismertebb a szenvedélyes kár-
tyások között, így minden évben 
több új játékos is jelentkezik. Az 
idei megmérettetésre is érkeztek 

Budapestről, Csongrádról éppúgy, 
mint Pilisszántóról. Hogy miért is 
népszerű ez a bajnokság? Erről 
Péntek Ibolya, aki szinte minden 
versenyen itt volt, így nyilatkozott: 
– Ekkora versenyt és ennyi kedves 
embert, ilyen jó hangulatot és ven-
dégfogadást csak itt lehet találni.

A verseny nyertesei: Grecula 
Ágnes (Budapest), Neirabi Fanni 
(Budapest), Faragó Béla (Hód-
mezővásárhely), Szalai József 
(Hódmezővásárhely)

Jeles elődeinkről emlékeztek meg
Halottak Napja alkalmából 
minden évben megemléke-
zést rendez a Kiskun Múzeum 
és a Móra Ferenc Közműve-
lődési Egyesület. A dolgozók, 
tagok és a hozzájuk csatlako-
zók ilyenkor elhunyt jeles fél-
egyháziak sírjait, emlékhelyeit 
látogatják meg, hogy leróják 
az utókor tiszteletét gyertyá-
val, mécsessel, virággal. Az 
október 27-i temetőkerti séta 
során a Felsőtemetőben jár-
tak, és idézték fel a múlt nagy 
alakjainak sorsformáló tette-
it. A következő alkalommal, 
november 9-én az Alsóteme-
tőbe látogatnak el, egy közös 
emlékezésre. 

„Volt emberek
Ha nincsenek is, Vannak még. Csodák
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
Hatnak tovább.
Futók között titokzatos megállók.
A mély sötét vizekben néma, lassú hálók, megállók.
Képek, már megmeredtek és örökre szépek.”
 (Kosztolányi Dezső)
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Bárdos Lajosra emlékeztek

Bárdos Lajos Kossuth- és Erkel Fe-
renc-díjas magyar zeneszerző szüle-
tésének 120. évfordulója alkalmából 
adott hangversenyt a Kiskunfélegy-
házi Zenebarátok Kórusa Szatmári 
Imre vezetésével október 19-én, a 
Móra Ferenc Művelődési Központ 

színháztermében. Vendégkórusként 
Székesfehérvárról érkezett az Alba 
Regia Vegyeskar, akik először adtak 
koncertet Félegyházán. Zongorán 
közreműködött Bolla Julianna, va-
lamint a Kiskunfélegyházi Koncert 
Fúvószenekar tagjai. 

A természet élményei
Még látogatható Hermkens 
Edit festőművész kiállítása a 
Petőfi Sándor Emlékházban, 
Physis címmel. A művészről 
Király Erzsébet művészettör-
ténész a megnyitón elmondta: 
természetelvű festőnek tartja 

magát, igyekszik közvetíteni 
a valóság látványán túlmenő-
en azt az érzést, amit egy-egy 
természeti jelenség, pillanat 
nyújt. Képei minden egyes 
apró részletének története 
van. 

2020ban is lesz asztali 
naptára Félegyházának

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata az év végéhez köze-
ledve egy 2020-as asztali naptár kiadására készül. Hűen a 
lokálpatrióta szemlélethez, a már hagyományosnak mondha-
tó – az önkormányzat által kiadott – naptár most a városban 
fellelhető szobrokat, műalkotásokat mutatja be.

Rohanó életünk során nap mint 
nap elmegyünk e szobrok mel-
lett, most kicsit szeretnénk 
rávilágítani, hol és milyen al-
kotásokkal találkozhatunk 
Kiskunfélegyházán. Már most 
érdemes elgondolkodni azon, 
hogy családtagjainak, baráta-

inak, kollégáinak akár az ün-
nepekre is praktikus és kedves 
ajándék lehet a 2020-as asztali 
naptár.

A naptár előjegyezhető és 
megrendelhető novembertől a 
Tourinform Irodában (Kossuth u. 
1., tel.: 76/562-039).

A makettek csodálatos világa

A makettek szerelmesei találkoztak október 26-án és 27-én 
a félegyházi Móra Ferenc Művelődési Központban tartott VI. 
Makettkiállítás és látványmakettezés című rendezvényen. Az el-
képesztő türelmet, koncentrációt és fegyelmet követelő hobbi 
helyi művelőit összefogó Kiskunfélegyházi Makett Szakkör által 
szervezett programra az ország más részeiről is érkeztek hasonló 
érdeklődésűek.

A kiállított minatűr repülőgépek, 
harci és polgári járművek, hajók, 
figurák, sci-fi, továbbá fantasy 
építmények csodálatos világába, 
többek között az elkészítés titka-
iba nyertek betekintést a látoga-
tók azzal a céllal, hogy minél töb-
ben ismerjék fel ennek a kitartást 
edző szabadidős tevékenységnek a 
szépségeit – mondta el lapunknak, 
Katona István klubvezető.

Az október végi hétvégére az 
ország számos pontjáról érkeztek 
kiállítók és makettkészítők, akik a 

látogatók felmerülő kérdéseire is 
választ adtak. A rendezvényen a 
régmúlt fegyvereit is bemutatták 
a látogatóknak, akik kezünkbe ve-
hették a pisztolyokat és puskákat, 
de megcsodálhatták a világhábo-
rús hadiruhákat is. Az egyik leg-
különlegesebb kiállított darab egy 
Star Wars űrhajó volt, amit terve-
zője a saját ötletei alapján karton 
és műanyag elemekből kézzel ké-
szített el. Már nyolc éve dolgozik 
rajta, a befejezését még az idén 
tervezi. V. B. 
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Csak itt vagyok én itthon
A Móra Emlékév záró napja a város-
háza dísztermében kezdődött, októ-
ber 26-án. A rendezvényen jelen vol-
tak a Móra-család leszármazottai is. 
Az összejövetelen előadás hangzott 
el Móra Ferenc gimnáziumi éveiről, 
az Ének a búzamezőkről című írásá-
ról. Az emléknap résztvevői jelképe-
sen – bölcsőtől a sírig – bejárták a 
család életéhez kötődő helyszíneket, 
emlékezve a neves fiúk és a szere-
tett apa életére, munkásságukra, 
koszorúkat és virágokat helyeztek el 
édesapjuk, Móra Márton sírjánál és 
emléktábláiknál. A találkozón meg-
jelenteket Balla László alpolgár-
mester köszöntötte, zárszót mon-
dott Csányi József polgármester.

Móra István szülőháza helyén 
emelt épület előtt Kállainé Ve-
reb Mária megemlékezésében így 

fogalmazott: – Városunk szellemi 
örökségének mindketten értékes 
tagjai. A Móra-kultusz ápolásá-
nak fontos része a Móra-csa-
lád leszármazottaival, utódaival 
való kapcsolattartás. 2019-ben is 
együtt emlékeztünk a két Mórára, 
Ferencre és 15 évvel idősebb báty-
jára, Istvánra: szavalóversennyel, 
rajzpályázattal, emlékülés rende-
zésével, a Móra-szobor felállítá-
sával a Móravárosban, a Móra-CD 
kiadásával, Móra István Versek c. 
kötetének kiadásával, a 2. Móra 
találkozó megrendezésével.

Móra István volt az első, aki 
kiemelkedve a családból, a szá-
zadforduló jeles költője, írója lett. 
Szülővárosa iránti szeretetének 
adott hangot a Félegyházán / Itt-
hon című versében.

Az emberi kapcsolatok éltetik a művészetet

Terepfutás, kutyákkal
Október 19-én rendezték meg 
az I. Kiskun Kutyás Terepfutó 
versenyt Félegyházán. A kez-
deményezés ötletgazdája és 
szervezője Papp Viktória ku-
tyakiképző volt, aki elmondása 
szerint másfél éve talált rá, és 
szeretett bele ebbe a sportágba. 
Először a most négy és fél éves 
belga juhásszal, Perkével kezdett 
versenyekre járni, és csakha-
mar a dobogóra is felállhattak 
egy országos megmérettetésen. 
Miután tavaly októberben a ked-
vesen kócos Sammyvel bővült a 
család – akit a kiskunfélegyházi 
kutyamenhelyről fogadott örökbe 

– már két kutyájával tréningezik 
és versenyez. Viki elképzelése az 
volt, hogy egy baráti hangulatú, 
kezdőknek is teljesíthető aka-
dályfutó kutyás verseny helyszí-
ne legyen a félegyházi Parkerdő. 
Ez így is történt. Az eseményre 
az ország minden tájáról nyolc-
vannál többen regisztráltak. A 
versenyzők három kategóriában: 
junior, 2,5 és 5 kilométeren, férfi 
és női mezőnyben mérték össze 
tudásukat. A félegyházi rendez-
vény a visszajelzések alapján is 
jól vizsgázott, így az ötletgazda 
bízik a folytatásban, akár kétna-
pos program formájában is. V. B. 

A félegyházi képzőművészet ismert és szeretett művé-
szének, Molnár Istvánnak nyílt kiállítása a Rocktár Ágyú 
galériájában. – Intim, de nem idilli, nem szuper harmo-
nikus, nem élére állított ez az otthon, ez a világ, hanem 
valódi. Az otthoni kellemetlenségek is hozzánk tartoz-
nak. Amit más titkol, esetleg szégyell, én ezeket a han-
gulatokat szeretném megmutatni, mert ez a munkája 
egy festőnek – vallotta művészi munkájáról az alkotó.

Molnár István Szegeden, a 
Tömörkény István Gimná-
ziumban tanult grafika sza-
kon. Ez után a festészet felé 
fordult, mert az alkalmazott 
grafika mellett a szabadabb 
alkotói folyamatok jobban 
érdekelték. Később a Pécsi 
Tudományegyetemen folytat-
ta művészeti tanulmányait 
festő szakon.

Istvánnal az elmúlt évek-
ben sokan és sokszor ta-

lálkozhattak a város terein, 
utcáin, miközben portrékat 
készített a járókelőkről, akik 
ezt egy percig sem vették 
zaklatásnak, sőt, sokan meg-
vásárolták, és azóta is féltett 
kincsként őrzik. 

Erről az időszakról így 
nyilatkozott: – Az emberek-
kel való kapcsolat az nem 
terhes, sőt inspiráló. Min-
den tapasztalat, kapcsolat 
közelebb enged magamhoz 

is. Ahhoz, hogy magamat 
megismerjem, nem szabad 
elzárkózni, nyitottnak kell 
lenni. Ha rögtön bezárkózik 
az ember, akkor hamar elő-
ítéletekkel terhes, jövő nél-
küli világban találja magát. 
Ezért örülök annak, hogy 
az utcai rajzolások során a 
hétköznapi emberek soka-
ságával találkoztam, akik 
a primer valóságot látták 
a rajzomon. Nekem meg 
kötelességem volt e mögé 
ásni, hogy valójában milyen 
személyiséget látok magam 
előtt. Sokakkal elbeszélget-
tünk, sőt, még barátságok 
is köttettek egy-egy alka-
lommal. Ez is az életem egy 
szakasza volt.

 s. r.
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Tanári hangverseny 
Tanári hangversenyt rendezett 
a Balázs Árpád Alapfokú Mű-
vészeti Iskola október 22-én, 
az intézmény dísztermében. A 

koncertet Balázs Árpád zene-
szerző tiszteletére mutatták be, 
aki feleségével karöltve hallgatta 
végig a csodás darabokat.

Móra István kiadatlan verseit rendezték kötetbe
Úgy el-elnézlek

Úgy el-elnézlek esti hajnalon,
Én öreg párom, fehér angyalom,
Amint avult ruhám foltozgatod, 
És elcsitítni érte panaszod:
Dalolgatsz, dúddolsz régesrégi dalt,
Ki a divatbul rég kiment, – kihalt, – 
Új nóta volt pedig egykor, az ám:
Kezdő szerelmünk kelő tavaszán.

Most pedig ősz van, őszi alkonyat,
Elmúlt a nyár az ősz is múlogat…

És el-elnézlek, édes angyalom,
Ezen az őszi szép esthajnalon.
Lelkem szemével messze multba nézek, 
Látó szememmel akközt téged nézlek.
Szívemben a kis szőke lány ragyog, 
A kerten végig ahogy angalog,
S ki-kitekint elém a rács közén –
És holdsugár ragyog haja szöszén…
…Hozzád simulok, tű megáll kezedben,
És nézlek, nézlek szótlanul a csendben,
(Csak egy tücsök cirpel odakívül):
Mi is maradt régi a régibül?

Szemed. Ma is ma nyílott lenvirág.
A kicsi szád. Ifjúi bíborát
Négy évtized le nem törülte még.
S a szíved. Úgy ver, mint valaha rég.
Meg az a nóta, ajkadon ki zendül
Piros virágrul: égő szerelemrül…

S te kérdezed: mien gondolkozom?
S tettetve, én ezen csodálkozom.
– Min gondolkoznám, mikor nem muszáj,

Mikor bajom nincs, a fejem se fáj;
Csak szép az este, szellő sem lebeg,
Hát elméláztam s – úgy el néztelek

Én öreg párom, édes angyalom,
Ne tudd te azt, ez esthajnalon,
Mikor a nóta elhalt ajkadon: 
Hová repült el a gondolatom;
Föl-föl az égig s túl azon, fölé:
El-el, az Isten trónusa elé,
S a gondolat, sebesszárnyú követ
Kért az Istentül nagy, nehéz kegyet.

Van áldozóba immáron napunk,
Maholnap innen elhívattatunk:
Hová apáink mind költöztenek
És új tanyát nekünk készítenek.
Oda repült föl a szívem verése
Fogózni az Úr sugárköntösége
S kérlelni őt: ha int majd kezivel,
Elsőbbnek, édes, téged intsen el…

Szép ősz legyen; mint esküvőnknek napján:
Másodvirág nyíljék akácok gallyán,
Ússzék  alégben Szűz Mária fátyla,
Felhő ne légyen égnek akadálya,
Mikor ledűlsz az öreg nyoszolyába:
Fájdalom nélkül, csak aludni vágyva,
Én csókoljam le ajkad és szemed,
Lányok, fiak kétfelül a kezed,
S az unokák sugdossák: csitt! nana!
Lábújjhegyen! – mer’ alszik nagymama…

S ha szállni kezd szűz lelked fölfelé:
Az én szívem szakadjon meg belé!
 (Félegyházi Közlöny, 1929. október 27.)

Csaknem napra pontosan 90 évvel ezelőtt jelent 
meg a Félegyházi Közlönyben ez a szívszorítóan 
szép vers Móra István tollából. Móra Ferenc báty
járól az interneten is csak szűkszavú életrajzokat 
találni. 1864. október 24én született Kiskunfél
egyházán, és itt végezte el a gimnázium első négy 
osztályát is. Azután Kecskemétre került a piaristák
hoz, de hatodik osztályban a félegyházi tanítókép
zőjében folytatta tanulmányait, és tanító lett. Dol
gozott Jászkarajenőn, Mindszenten és Horgoson, 
de vágya, hogy Szegedre válasszák meg tanítónak, 
nem teljesedett. Talentumát Pósa Lajos fedezte fel, 
aki versei kiadásánál is közbenjárt. Zentán, a város 
egyik tanyai iskolájában tanított, amikor 1894ben 
megjelent Földszint című verskötete, amely akko
ra sikert aratott, hogy Budapest főváros tanácsa 
1895ben egyhangúlag megválasztotta budapesti 
tanítónak, 1899ben pedig polgáriskolai tanárnak. 

Móra Istvánnak ez az egyetlen verseskötete jelent 
meg életében, amelynek öt évvel ezelőtt, születésé
nek 130. évfordulóján a hasonmás kiadása is nap
világot látott. A szép kort megélt költő munkásságá
nak 1894 és 1957 közötti gyöngyszemeit azonban 
sohasem olvashattuk könyvbe szerkesztve. Egészen 
mostanáig. A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 
ugyanis Móra István születésének 155. évfordulója 
alkalmából e versek közül válogatott egy kötetre valót. 
A hagyatékban örökölt, megőrzött eredeti, kézírá
sos verseket Burghardt Ferenc, Móra István dé
dunokája bocsátotta rendelkezésre, a gyűjtést és 
válogatást Fekete Beatrix, Kapus Béláné, Kisné 
Juhász Ilona, Luchmann Zsuzsanna PhD, Mayer 
László, valamint Tóth Istvánné végezték. A köte
tet Kapus Béláné szerkesztette. A verseskötet 300 
példányban jelent meg, megvásárolható a városi 
könyvtárban. 

Filléres emlékek képekben

Sáska Tibornak, a jakabszállási 
művészeti tábor vezetőjének nyílt 
kiállítása Filléres emlékek – élet-
töredékek címmel a Petőfi Sándor 
Városi könyvtárban. Az általa ve-
zetett közösség immár 25 éve örö-
kíti meg az alföldi táj szépségeit. 
Az alkotó munkásságát Kállainé 
Vereb Mária méltatta és ajánlotta 
a tárlatot az érdeklődők figyelmé-
be. A kiállítást Rosta Szabolcs, a 

megyei múzeum igazgatója nyitot-
ta meg.

Filléres emlékek – élettöredé-
kek; emberi létünk villanásai, földi 
megnyilvánulásai, személyiségünk 
lenyomatai vásznakon, könyvla-
pokon, hangjegyekre komponálva, 
hogy minél tovább ellenálljanak 
a múló időknek, a gyorsan ér-
kező feledésnek – hangzott el a 
megnyitón.
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Tudatosan hatékony iskola a Darvas
Szeptember 25-én rendez-
ték meg a Virtuális Erőmű 
Program XI. Díjátadó Gálá-
ját a Parlamentben, amely-
re a Kiskunfélegyházi 
Darvas Általános Iskola 
vezetősége is meghívást 
kapott. A rangos esemé-
nyen Szili Katalin, a VEP 
védnöke, Jakab György, 
az országgyűlés alelnö-
ke, Molnár Ferenc, a Mi6 
valamint a VEP tulajdo-
nosa és Mezősi Balázs, 
a VEP vezetője adták át 
az Energiahatékony Iskola 
díjat Jankovszki Zoltán-
né igazgató asszonynak. Az intéz-
mény így már másodszor lett jogo-
sult a megtisztelő cím viselésére.  

– Lakótelepi iskolaként évek 
óta kiemelt figyelmet fordítunk 
a környezet-, egészségtudatos 

és energiatakarékos szemlélet 
fejlesztésére. Stratégiai célunk, 
hogy a természet és a környezet 

ismeretén és szeretetén alapuló 
környezetkímélő, értékvédő és 
a fenntarthatóság mellett elkö-
telezett magatartás váljék meg-
határozóvá tanulóink számára. 
A nevelőtestület tagjai elkötele-
zettek a szabadtéri programok 
szervezésében, így a gyerekek 
sok időt töltenek az iskolát kö-
rülvevő zöldövezetben. Ezért is 
örülünk a lakótelepen már épülő 
szabadidőparknak, ami további 
lehetőségeket nyújthat a diák-
jaink számára a közösségi élet 
formálásához és a sportoláshoz. 
Október 18-án, Budapesten a 
Balassi Intézetben vehettük át 
az ÖKOiskola címet, amely pedig 
tanítványaink további céltudatos 
környezetvédelmi, fenntartható-
sági neveléséhez ad számunkra 
új lendületet – mondta el lapunk-
nak az intézményvezető.

Bogyó és Babóca Rajongói Klub 
A kisgyermekes családok mind ismerik a ma 
divatosnak számító Bogyó és Babóca mesét, 
amely Bartos Erika azonos című mesekönyv 
sorozatából készült. A kedves szereplőket 
felsorakoztató, pár perces animációs filmek 
hősei a mindennapi élet konfliktusait, örö-
meit, ünnepeit együtt élik át, a problémákat 
együtt oldják meg. A szerethető figurák té-
mája köré vont klubot Hevér Bernadett, kis-
kunfélegyházi anyuka valósította meg. Eleinte 
csak a fiai barátainak, az otthonukban szer-

vezett közös alkalmakat, de a megnövekedett 
érdeklődésre való tekintettel másik, nagyobb 
helyszínt kellett keresni. Jelenleg a kiskunfél-
egyházi Szakmaközi Művelődési Házban kap-
tak helyet, ahová mindenkit szeretettel várnak 
játszani, mesét hallgatni. Az október 29-én, a 
városi könyvtár gyermekbirodalmában meg-
rendezett Betűbölcsiben Hevér Bernadett, a 
klub vezetője mutatkozott be a helyi anyukák-
nak és ismertette a klub működését. 

 V. B. 

Több félegyházi diák is juta-
lommal tért haza a Kecskemé-
ten, október 24-én megrende-
zett megyei Bolyai Matematika 
Csapatversenyről. 

Ötödik helyezést ért el a Dózsa 
György Általános Iskola hato-
dikos csapata. Tagjai: Vastag 
Zsombor, Zana Levente, Kósa 
László és Kocsis Tamás, felké-
szítő tanáruk: Madácsiné Kapus 
Erika. 

Szintén ötödik lett a platános 
3.b osztály csapata. Tagjai: Bar-
telmess Emma, Kocsis Kriszti-
án, Galló-Szabó Milán és Varga 
Roland. Felkészítő tanáruk: Do-
mokosné Oroszi Judit.

Az ünnepélyes eredményhir-
detésre Bács-Kiskun megyéből 

az évfolyamok legjobb hat csapa-
tát hívták meg, akik ekkor tudták 
meg, hogy a versenyen elért pont-
számuk alapján milyen helyezést 
értek el. Az elismeréseket Zsám-
boki Anna, a Kecskeméti Tanke-
rületi Központ igazgatója és több 
oktatási intézmény vezetője adta 

át. A jutalom oklevél, a Bolyai Csa-
patverseny logójával díszített póló, 
és a matematika versenyhez illően 
logikai játék- és matematikai fel-
adatgyűjtemény volt. 

A felkészítő tanárok szerint ez 
a verseny nagy népszerűségnek 
örvend a diákok körében, mivel a 
feladatok megoldását megbeszél-
hetik, egymást segíthetik a csapat-
tagok. Ennek köszönhetően évről 
évre egyre nagyobb létszámmal 
vesznek részt a  tanulók. 

A dózsás csapat

A platános csapat

Félegyházi sikerek 
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Zöld oldal – A növények társadalma 
TERMÉSZETKÖZELI NÖVÉNYKIÜLTETÉSEK KÉSZÜLNEK A VÁROSBAN
Egyre több új növénykiültetés készül a városközpontban, és 
bár a fiatal csemeték még nem sokat mutatnak későbbi önma-
gukból, talán hasznos lehet kicsit megismerkedni a növények 
társadalmával.

Szép magyar nyelvünk nagyon tiszta 
logikával tárja elénk azt az élőlények 
világát jellemző természeti rendet, 
miszerint az élőlények egymásnak 
társaiként a növények világában, 
térben és időben szabályozott társu-
lások, míg az emberi közösségekben 
társadalmak jönnek létre, szűnnek 
meg, vagy alakulnak át. Meglepő ha-
sonlóságok és elgondolkodtató kü-
lönbözőségek mind jobban ráirányít-
ják a figyelmet a természet minden 
élőlényt magába ölelő egységére.

A növények világában nincs hasz-
nos és haszontalan – ez csak az 
ember önközpontú megítélésében 
létezik –, a természetben minden 
okkal és céllal létezik az adott he-
lyen és időben. De a természetben 
hulladék sem keletkezik, itt nincs 
szükség ártalmatlanításra, mivel a 
gazdaságosság vezérelve mentén 

mindennek feladata, szerepe, ezál-
tal haszna van. Talán éppen ezért is 
olyan meglepő, hogy ennek ellenére 
mennyi szépség található – látszólag 
haszontalanul – a természetben. A 
klímaváltozás, az elsivárosodás kor-
szakában mindinkább értékké válik 
a természetben zajló folyamatok 
megismerése és a megfelelő alkal-
mazkodási stratégiák megfogalma-
zása mentén kialakított életvitel. 

Tulajdonképpen a növények is 
alkalmazkodási stratégiáik mentén 
csoportosíthatóak. A három alapve-
tő növényi viselkedési típus: 

1.) a kitartó versenyzők, az úgyne-
vezett kompetítorok, a társulásalko-
tó uralkodó, kedvező körülményeket 
igénylő, sokat evő, sok zöld növényi 
részt (biomasszát) termelő, gyak-
ran hosszú életű, inkább vegetatív 
módon, mint magról terjedő, ún. 

kolóniákat alkotó növények – ők a 
vállalkozók,

2.) a türelmes alkalmazkodó, az 
ún. stressztűrők, kisebb környezeti 
igényűek, a kedvezőtlen körülmé-
nyek között visszahúzódó, keveset 
evő, kevés biomasszát hátrahagyó, 
lassú növekedésű, kisebb telepet 
alkotó növények – specialistái, azaz 
művészei a gyakran szemet gyö-
nyörködtető szépségű karakternö-
vények, míg generalistái, hivatalno-
kai az állomány sokszínű tömegét 
alkotó, nagy alkalmazkodó képes-
ségű növényfajok,

3.) a gyors talpraesettek, a pionír 
vagy ruderális növények, amelyek 
zavart, gyakran bolygatott területe-
ken élnek, rövid életűek, általában 
egyévesek, többnyire kistermetűek, 
gyorsan fejlődő, magról hatalmas 
területeken elszaporodó növények, 
amelyek előkészítik a terepet az 
egymást követő különböző társu-
lásoknak emberi megközelítésben 
egyrészt ők a gyomnövények, de ide 
soroljuk a mindössze 4-5 hónapra 

ültetett, nyári színpompát adó egy-
nyári virágokat is.

Amikor különböző növényágya-
kat alakítunk ki, praktikus dolog 
ezeket figyelembe venni, mivel ez 
nagymértékben befolyásolja a ké-
sőbbi fenntartási munkákat. Ha 
magára hagynánk – azaz nincs ön-
tözés, gyomlálás, metszés, ritkítás, 
átültetés… stb. – kiültetett növé-
nyeinket, 1-2 év alatt kialakítanák 
saját önfenn tartó társadalmukat, 
ez azonban a mi megszokott tele-
pülési rendhez szokott szemünknek 
gyakran rendezetlen, kócos benyo-
mást keltene. Tehát a fenntartás 
szükséges munkái nem hagyhatóak 
el, de a természetes folyamatokhoz 
alkalmazkodva ügyesen raciona-
lizálhatók. Ezt a kertépítési irány-
zatot képviselik a természetközeli 
növénytelepítések.

Végezetül el kell mondani, hogy 
sok ismeretlenes egyenlet még a 
kertek, közparkok természetközeli 
stílusban, természetes hangulatot 
keltve és a természet gazdálkodá-
sát is felhasználó kialakítása. Szá-
mos dolgot nem ismerünk, nincs 
tapasztalatunk, gyakorlatunk, de 
már értünk lényegi összefüggéseket, 
látunk jó célt és fel tudjuk mérni a 
változtatás szükségességét. Kihívás, 
amely erőfeszítéseket fog kívánni, 
de a feladvány megoldása, hisszük, 
hogy megragadható.

Nagy Ágnes  
városi főkertész

A Móra-téren mintegy 15 évvel ezelőtt, nagy-
részt stressztűrő növényekből telepített 
virágágy, láthatóan most már rájuk fér a 
szétültetés

Tavaly októberben túlnyomóan kompetítor 
növényekből telepített városközponti virá-
gágy, június-júliusban

Egynyári virágágy rövid ideig pompázó, de 
akkor nagyon intenzív díszt adó növények-
ből, a magas egynyári virágok jól egészítik ki 
az évszakos váltást mutató évelő növényeket

Az előző virágágy augusztus-szeptember-
ben, jól látható, az erős telepeket képző 
növények társasága szép együttest alkot

Az élet csodája: vadon kelt egynyári, 
úgynevezett parasztpetúnia a főtéri építési 
munkák területén 

Ugyanaz a virágágy októberre már jól záródott 
állományt képez, megfigyelhető hogyan vált-
ják egymást a nyári és őszi virágzású évelők

A platánfák alatti, természetközeli módon 
kialakított növényágy novemberi dísze a 
késői virágzású őszirózsa, jól látható, hogy 
itt már nem idegen az évelő növények téli 
védelmét, a talaj takarását és tápanyag 
visszajuttatását biztosító őszi lombhullásból 
származó mulcs, bájos képet nyújtva az arra 
sétálóknak
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Baráti és családi körben ünne-
pelte Czibolya Jánosné Terézia 
90. születésnapját. Az ünnepet 
a Szivárvány Személyes Gon-
doskodást Nyújtó Intézmény 
Csanyi úti otthona gondozói-
nak és lakóinak énekes-ver-
ses meglepetése mellett Balla 
László alpolgármester, dr. Réczi 
László önkormányzati képvise-
lő és Gálig Erzsébet, az intéz-
mény igazgatójának köszönté-
se tett még emlékezetesebbé. 

Terike néni Jászszentlászlón szüle-
tett, 1929. szeptember 5-én. Hár-
man voltak testvérek, édesapjuk 
mezőgazdasági munkát végzett, 
édesanyjuk háztartásbeli volt. Terike 
Jászszentlászlón végezte az általá-
nos iskolát, majd miután 1944-ben 
édesapját besorozták katonának, 
otthon maradt édesanyjának segíte-

ni. 16 éves volt, mikor megismerke-
dett a kilenc évvel idősebb Jánossal, 
akivel nem sokkal később szülői en-
gedéllyel összeházasodtak. 60 évig 
éltek boldog házasságban. 

Először a szülőknél laktak, majd 
1947-ben építettek egy tanyát 
Csengelén. Két hold földjükön zöld-
ségeket, gabonát termesztettek, 
állatokat tartottak. Később a helyi 

tsz ÁFÉSZ üzletében helyezkedett 
el eladóként, majd egységvezetői 
képesítést szerzett és pénztárosi, 
vezető-helyettesi beosztásban dol-
gozott nyugdíjig. 1973-ban férjé-
vel megépítették saját otthonukat, 
szabadidejükben kirándultak, szín-
házba, cirkuszba jártak.

Terike nyugdíjasként sem tét-
lenkedett: szomszédasszonyával 
összefogva zöldségtermesztésbe 
kezdtek, az árut pedig a kiskun-
dorozsmai piacra vitték eladni. 
Férje 2006-os halála után végleg 
befejezte a gazdálkodást. Saját 
gyermeke nem született, de ki-
lenc keresztgyermekét sajátjaként 
szereti. 

Öt évvel ezelőtt egészségi ál-
lapota miatt döntött úgy, hogy 
beköltözik a szociális otthonba. 
Két unokahúga látogatja, és jó a 
kapcsolata férje unokaöccsével 
is. Lakótársaival jó viszonyt ápol, 
szívesen kertészkedik, sétál a sza-
badban, örömmel látogatja a prog-
ramokat, foglalkozásokat is. 

 V. B. 

Örök élménnyé válnak 
a középiskolai évek
A gimnáziumi évek mindenki éle-
tében meghatározóak. Ahogy mú-
lik az idő, az emlékek, élmények 
közös felidézése is egyre fonto-
sabb. Így érzékelték ezt az 1969-
ben végzett Móra Ferenc Gimná-
zium tanulói és tanárai is 50 éves 
osztálytalálkozójukon. Pár héttel 

a találkozó előtt meglátogatták 
azon diákokat is, akik már nem 
jöhettek el az eseményre. Kötet-
len beszélgetésekkel elevenítették 
fel a csínytevéseket, kiránduláso-
kat, az őszi munkákon való rész-
vételeket. A találkozót ízes ebéd 
és finom torta koronázta meg.

Az aktív élet tartja fitten
Keresztesi Kálmán 90. születésnapját is 
fitten, mosolygósan ünnepelte október 25-
én. Az idős urat Balla László alpolgármes-
ter és családtagjai köszöntötték a jeles 
nap alkalmából. A mindig vidám, életigenlő 
Kálmán bácsi világ életében szorgosan dol-
gozott. Csupán két éve, hogy abbahagyta a 
rendszeres munkát, de még így sem tétlen-
kedik. Felesége halála után is aktív életet 
él, megtanult mosni, főzni, takarítani, sőt, 
még a bevásárlást is ő maga intézi.

Kálmán bácsi 1929. október 20-án született 
Kiskunfélegyházán. A Szent László Gimnázium-
ban – jelenleg Móra Ferenc Gimnázium – érett-
ségizett, 1951-ben pedig elvégezte Budapesten 
a Számviteli Főiskolát. Építőipari vállalkozá-
soknál dolgozott pénzügyi előadói, vezetői és 
számviteli munkakörökben. 1955-1977 között 
számviteli osztályvezetői, majd főkönyvelői 
feladatokat látott el, 1963-ban szerezte meg a 
könyvvizsgálói oklevelet, 1966-tól igazságügyi 
könyvszakértői tisztséget töltött be főállású 

munkája mellett, a megyei bíróság elnökének 
megbízása alapján, 1974-től 15 évig óraadóként 
tanított a Közgazdasági Szakközépiskolában. 
Amikor 1977-ben Igazságügyi Könyvszakértői 
Irodát létesített az Igazságügyi Minisztérium 
Kecskeméten, az akkori igazságügyi miniszter 
a vezetőjévé nevezte ki. Ezt a posztot 1991. de-
cember 28-áig, nyugdíjazásáig látta el. 2017-ig 
egyéni vállalkozóként, könyvvizsgálói tevékeny-
séggel egészítette ki nyugdíját. Nagyon büszke 
arra, hogy sem az orosz megszállás, sem pedig 

a rendszerváltás időszakában nem volt egyet-
len politikai pártnak sem tagja. 

1957-ben házasságot kötött Tarjányi Erzsé-
bettel. Három gyermekünk született: Katalin, 
Kálmán és Tamás. Három unokája, Máté, Luca 
és Kata már felsőfokú végzettséggel dolgoznak, 
dédunokája, Ádám, 2 hónapos. Felesége 15 évig 
otthon volt, nevelte a három gyermeket, ellátta a 
háztartást, Kálmán bácsit pedig mindenben se-
gítette. Felesége egészségi állapota folyamato-
san romlott, 2014. november 1-jén vesztették el.

– A család, az otthon, a közös munka össze-
kötött bennünket, a feleségem gondosságának 
köszönhetően; főzött, kötött, varrt, és az isko-
lai tanulmányokban is segítette a gyermekeket. 
Elfáradtam, megöregedtem, de még jó élni a 
családom körében és őseink, öregeink imád-
sága, a család összetartó szeretete éltető erőt 
ad. Ellátom magamat, gyermekeim, főleg Kati 
lányom gyakran látogatnak és segítenek. A világ 
folyása nem állt meg a feleségem elvesztésé-
vel, de a múlt emléke sokkal élőbb a lélekben, 
mint a jelen magányossága – összegezte életét 
a szépkorú úr. V. B. 

Czibolya Jánosné 90. születésnapja
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Volt egyszer egy Centrum Áruház

1979. november 5-én, hétfő délután nyílt 
meg a Béke téren Félegyháza addigi legna-
gyobb üzletközpontja, az impozáns Centrum 
Áruház Tímár Ferenc igazgató irányításával. 
Megyei viszonylatban is a legnagyobbak 
közé tartozó kereskedelmi egység volt. Vi-
dács Gyulával az áruház későbbi igazgató-
jával beszélgettünk – aki egy negyed évszá-
zadot töltött el a régi és új áruházban – a 
Centrum sorsának későbbi alakulásáról.

Az akkori viszonyok között kife-
jezetten korszerűnek számító, 
a mai kor követelményeinek is 
megfelelő, kétszintes, légkondi-
cionált, 3150 négyzetméter alap-
területű épület 63 millió forintba 
került. A kivitelezést a Kiskunha-
lasi Építőipari Vállalat (KUNÉP) 
kiskunfélegyházi főépítés-veze-
tőségének dolgozói végezték, 
az áruház felhúzása a vállalat 
addigi tevékenységének legna-
gyobb építkezése volt. Négyszer 
tágasabb a régi áruháznál, amely 
a Hattyúház, a régi autóbusz-pá-
lyaudvar mellett, a volt Gorkij ut-
cai sarkon, a mai szolgáltatóház 
helyén állt.

A modern kereskedelmi egység 
a nyitáskor 1524 négyzetméter 
eladótéren 25 millió forintos áru-
készlettel rendelkezett 4 ruháza-
ti, 2 vegyesiparcikk osztályon és 
160 munkatárssal fogadta a vá-
sárlókat. A város „centrumában” 
elhelyezkedő áruház szokatlanul 
nagy készlettel és gazdag válasz-
tékkal készült a megnyitóra.

A megnyitást olyan óriási ér-
deklődés övezte, hogy az új épület 
szűknek bizonyult, az utcán vára-
kozó, az üvegajtókat szabályosan 
megrohamozó sok ezres vásárol-
ni akaró tömeget csak szakaszo-
san tudták fogadni, beengedni az 
áruházba.

A méteráruosztály különböző 
szöveteket, selymeket, lakástex-
tilt, szőnyegeket és kiegészítőket 
kínált. A női, férfi, gyermekcipők, 
divat- és kötöttáruk, valamint fe-
hérneműk és kiegészítők is széles 
választékban megtalálhatóak vol-
tak. A ruhanemű iránt érdeklődők 
is kedvükre válogathattak az eme-
leti  konfekcióosztályon a női, férfi 
és gyermek készruhák, felsőruhá-
zati termékek között. 

A műszaki osztályon rádió, tele-
vízió, magnetofon, háztartási gé-
pek és felszerelések, lakásvilágítá-
si, villamossági cikkek, kerékpárok, 
alkatrészeik és motorkerékpárok 
várták a vásárlókat. Ezen kívül az 
áruház forgalmazott kozmetikai és 
ajándékcikkeket, háztartási vegyi 

árut, üveg-, porcelán-, papír- és 
műanyagárut is.

A „hiánygazdaság” időszaká-
ban a város és térségének meg-
határozó kulturált bevásárlási 
helyszínévé vált. Színvonalas, mi-
nőségi hazai és külföldi terméke-
ket egy helyen, széles választék-
ban, ár-érték arányosan lehetett 
vásárolni.

Az udvarias, szakképzett, ta-
pasztalattal rendelkező kereske-
dők akkor is állták versenyt, hiszen 
a konkurencia akkor sem aludt. 
Folyamatos szakmai képzéseken 
vettek részt és megyei, országos 
versenyeken mérették meg tudá-
sukat, ahol dobogós helyeken vé-
geztek. Az áruház jelszava volt: „A 
VEVŐNEK mindig igaza van!”

Hazai nagykereskedésekből és 
közvetlen hazai gyártóktól, a vá-
sárlói igényekre gyors reagálással, 
az árukészleteket 30-60 napos for-
gási sebességgel forgattuk.

A 80-as években a technikai 
fejlődés és a piaci változások a 
kereskedelmi aktivitást is megkö-
vetelték. A klasszikus téli, nyári 
vásár, fehér áruk hete mellett új 
vevőket vonzó ötletekkel kellett 
előállni. Ilyenek voltak a Magyar 
Áruk Hete, tájegységek termé-
keinek bemutatója, árusítással 
egybekötve. Termékbemutatók, 
csereakciók, szaktanácsadás, nő-
nap, anyák napja, Valentin-nap, 
termékkóstolók, sminkbemuta-
tók. Ki ne emlékezne a CENTRUM 

Divatbemutatókra az áruházban, 
illetve a városi rendezvényeken. 
Ezeken a bemutatókon sok szülő 
és nagyszülő a gyermekeikkel, uno-
káikkal közösen vett részt. Az áru-
házi munkatársak gyermekeit és a 
kis vásárlókat húsvéti, karácsonyi 
meglepetések, Centrum Mikulás 
és gyermeknapi programok várták.

Törzsvásárlói programokat is 
szerveztünk. Megünnepeltük meg-
alakulásunk 10. és 15. évforduló-
ját, amelyeken a legnagyobb nye-
remény egy Lada személygépkocsi 
volt. Kitelepültünk külső helyszí-
nekre, a környező településekre is 
árubemutatóval, árusítással. 

A versenyképesség megőrzésé-
hez több mint 20 féle szolgáltatást 
nyújtottunk, például vállaltuk a 
díjmentes házhozszállítást, ruhá-
zati termékek méretre igazítását, 
szőnyeg, függöny beszegését, di-
vattanácsadást, díszcsomagolást, 
ajándékutalvány-hitelügyintézést, 
motorvizsgáztatást, kulcsmáso-
lást, varrógép- és óraszervizt.

Közösségi programokat is szer-
veztünk. Volt brigádmozgalmunk, 
szerveztünk vetélkedőket, szín-
házlátogatásokat, közös kirándu-
lásokat. Igen aktív volt az áruházi 
önkéntes női tűzoltócsapat, akik 
városi, megyei, országos  meg-
mérettetéseken dobogós helye-
ken végeztek. Nyugdíjas össze-
jöveteleken találkoztunk azokkal, 
akiktől a szakma csínját-bínját 
elsajátítottuk.

1991-ben az átszervezést kö-
vetően a vállalat Centrum Áruhá-
zak Kft. néven működött, később 
részvénytársasági formát vett fel. 
1997-ben tulajdonosváltás tör-
tént, mivel a német Tengelmann 
tulajdonban lévő Skála Coop Rt. 
többségi tulajdont szerzett a Cent-
rum Rt.-ben, így legnagyobb sajná-
latunkra a kiskunfélegyházi Cent-
rum Áruház bezárta kapuit. A volt 
munkatársak elhelyezkedését tá-
mogattuk más vállalatoknál, illetve 
a kecskeméti áruházban.

A Centrum Áruház épülete ma 
is a vásárlók szolgálatában áll, az 
üzletházat mára több, kisebb-na-
gyobb részre osztották fel, ezeket 
különböző profilú cégek és keres-
kedések használják.

Két évtized után is kellemes em-
lékekkel gondolok vissza kollégá-
imra, akikkel 5 évente szoktunk 
találkozni, most pedig nagyobb 
körben, együtt anekdotáztunk, 
emlékeztünk a szép napokra no-
vember 7-én.

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

XIX. Lakiteleki 
Filmszemle Kósa 
Ferenc emlékeze
tére − az előzsűri 

döntése
116 film érkezett a XIX. Lakitele-
ki Filmszemlére hazai és határon 
túli alkotóktól. Az előzsűri október 
15-én és 16-án értékelte a bekül-
dött alkotásokat, amelynek ered-
ményeképpen 31 filmet javasoltak 

a szemle versenyprogramjába. A 
filmszemle döntője november 26-a 
és 29-e között lesz a Lakitelek 
Népfőiskolán. Az előzsűri döntése, 
illetve a döntőbe jutott filmek lis-
tája megtekinthető a népfőiskola 
honlapján.

I. Nimród Footgolf 
amatőr verseny

Tisztelt sportbarátok!
A Nimród Footgolf Sportegyesü-

let és a Hungarikum Liget – Laki-

telek Népfőiskola szervezésében 
rendezik meg az I. Nimród Footgolf 
amatőr versenyt. A játék helyszíne: 
Hungarikum Liget (Lakitelek Nép-
főiskola) – Nimród Szabadidő és 
Footgolf Park (6065 Lakitelek, Fel-
sőalpár 3.)

Korosztályok: (Férfi-Női)
– Junior (18 év alatt) – 2003. ok-

tóber 21. után születettek
– Felnőtt (18-45 év között) – 

1974. március 31. és 2003. októ-
ber 21. között születettek

– Senior (45 év fölött) – 1974. 
március 31. előtt születettek

A verseny időpontja: 2019. no-
vember 23., szombat, 9 óra

A nevezés díja: felnőtteknek 
6000, junioroknak 3000 forint/fő, 
amely tartalmazza a pályahaszná-
lati díjat, a futball-labda biztosítá-
sát és egy menüebédet a Lakitelek 
Népfőiskolán.

Díjazás: Nemenként és korcso-
portonként az 1-3. helyezettek 
érem- és ajándékcsomag-díjazás-
ban részesülnek.

Kérik, hogy november 20-áig je-
lezze részvételi szándékát a részt-
vevők számával együtt Baukó 

Ferenc, a Népfőiskola Hungari-
kum Liget Sportszervezője felé 
a baukoferenc@gmail.com e-mail 
címen.

A TERMÁLFÜRDŐ 
ÉS AZ USZODA TÉLI 

NYITVATARTÁSA
Hétfő: SZÜNNAP

Kedd-Péntek: 
15.00 – 22.00 óráig
Szombat-Vasárnap: 
10.00 – 22.00 óráig

A kellemes időjárást hozó októberi hónap után az utcai emberét 
arról kérdeztük, vajon milyen tél várható. Akadt, aki hideg és 
gyorsan érkező télre számít, míg más csak későbbre várja az 
első havazást és a fagyosabb mínuszokat.

Fábián Lászlóné (84): – Na-
gyon meleg volt mostanság, a tél 
bizonyára másképpen alakul. Fel 
kell készülni a csípősebb időre. Az 
első hóesést Erzsébet névnapra 
várom. A hagyomány szerint ha 
akkor esik, akkor enyhébb telünk 
lesz.

Terjék Pálné (51): – Először 
enyhébb télre számítok, úgy gon-

dolom, hogy december 20-a kör-
nyékén válik kicsit csípősebbé 
az időjárás, illetve január végére 
várok még keményebb hideget. Az 
elmúlt években némileg átalakult 
az évszakok időjárása, az ősz ki-
tolódott. Korábban csak szeptem-
ber végén, a vénasszonyok nyarán 
volt tapasztalható az októberihez 

hasonlatos kellemes hőmérséklet. 
Karácsonyra havat várok, tavasz 
elején száraz hidegre számítok.

Molnár Csaba (39): – Meg 
lesz a böjtje az októberi meleg-
nek, ezért úgy gondolom, hogy 
hideg telünk lesz. Szerintem 
december második fele, illetve 
január ígérkezik igazán kemény-
nek. Kevés hóesést várok, de 
karácsonyra havazást jósolok. 
Az időjárás kiszámíthatatlan, 
régebben is az volt, ez most 
sem változott.

Malatinszki Zita (33): – Va-
lószínűleg hideg telünk lesz, ami 
attól függ persze, hogy mennyire 
lesz szárazság. Minél szárazabb 
az idő, annál hidegebb van. A tél 
eltolódott tavasz irányába, ez-
által tovább tart az ősz. Az első 
havazást is későbbre várom. Úgy 
gondolom, hogy csak januárban 
fog esni, így hómentes karácsonyt 
jósolok. Fel kell készülni a változó 
időjárásra, kevésbé kiszámítható, 
mint régebben. Gyakoribbak a hő-
ingadozások, a gyors lehűlés és a 
felmelegedés a szervezetünket és 
az élővilágot egyaránt megviseli.

KÖRKÉRDÉS: Enyhe, vagy hideg telünk lesz?
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Aki(k)től a harang szól – 8. rész 
Sorozatunkban most az immár 7 éve hallható harangjáték létre-
jöttének és beüzemelésének körülményeiről, illetve az azóta tör-
téntekről írunk. Tesszük ezt addig, amíg Hajagos Gyula plébánost 
és a gyártó cég képviselőjét kérdezhetjük. Náluk hitelesebben 
senki nem tudja, hogy is volt anno…

A helyi média élénk érdeklődése 
mellett augusztus 10-ére fejező-
dött be a készre szerelés. 

Az új vezérlő beépítése során 
felmerült, hogy érdemes lenne 
hozzákapcsolni a komplett to-
ronyórarendszert, és a negyed/
egész órákat kalapáló rendszert 
ugyanúgy, ahogyan az Ótemplom-
nál van. Az érintett tulajdonosok 
ettől elzárkóztak. Ezért az új ve-
zérlés, azóta is, csak a harangjáté-
kot és a harangozást szolgálja ki. A 
kezelő személyzet betanítása után 
megkezdődhetett a próbaüzem. 

Eközben a főtámogató, Pintér 
Csaba önzetlen közreműködé-
sével sikerült idő előtt kifizetni 
a számlát is a gyártó felé. (Lásd 
plébániai nyilvántartás.)

A 2012. augusztus 20-i szen-
telésre Szatmári Imre kántor 
feljátszott 52 dalt a vezérlő me-
móriájába, és az egész rendszer 
beprogramozva várta hivatalba 
lépése pillanatait. 

A templom előtti téren rende-
zett ünnepi szentmise elején a 
PERNER cég képviselője ismer-
tette a harangjáték jellemzőit, 
létrejötte körülményeit, techni-
kai adatait, lehetőségeit. Megkö-
szönve a bizalmat, az együtt-al-
kotást, bejelentette: „amit a 
Szent István Templom közössége 
megálmodott, azt mi a legjobb 
tudásunk szerint létrehoztuk, és 
ezennel műszakilag átadjuk!” 

Hajagos Gyula plébános 
felkérésére Tamás József 

gyu la fehérvá-
ri (Alba Julia) 
segédpüspök , 
11 paptestvére 
koncelebrálásá-
val felszentelte 
a harangjátékot. 
A kántor első 
dalként elját-
szotta a Christus 
vincit, Christus 
regnat... kezdetű 
egyházi dalt. A 
ceremónia után 
az érdeklődők – helyszűke miatt 
– korlátozott számban estig fel-
mehettek a toronyba, megtekin-
teni az újdonságot. 

Az egyházközség képvise-
lő-testülete döntése értelmében 
hétköznapokon 8, 14 és 20 óra 
után 6 perccel, szombat-vasár-
naponként 10, 12, 16 és 20 óra 
után 6 perccel szólalt meg. Al-
kalmanként 6-7 dalt játszott, 
de mindig mást-mást, az aktu-
ális ünnepkörnek megfelelően. 
Összesen körülbelül 300 dalt 
lehetett lejátszatni, bármilyen 
csoportosításban.

A 2012. szeptember 15-ére 
hirdetett Nyitott Templomok Éj-
szakája program keretében is-
mét lehetőség nyílt este 21 és 
1 óra között testközelből meg-
tekinteni a szerkezetet. Az ér-
deklődésre jellemző volt, hogy e 
rövid idő alatt is 200 fő várako-
zott türelemmel, és jutott fel a 
toronyba.

2013 Pünkösdjén egy éjje-
li vihar folyamán villámcsapás 
érte a templomot. A sok ér-
zékeny elektronikus szerkezet 
között, amelyekben kárt tett a 
túlfeszültség, ott volt a komplett 
harangvezérlés is. De legalább 

mechanikai sérülés nem történt! 
Hála a bölcs előrelátásnak, mi-
vel biztosítás volt mindenen, az 
egyházközségnek nem jelentett 
anyagi terhet helyreállítani a 
rendszereket.

2017 nyarán ismét villám-
csapás érte a tornyokat, és 
minden elnémult. A gyártó ja-
vaslatára ezúttal, a „Dolgok 
Internete” (IoT) alapon műkö-
dő, fejlettebb, Apollo III. nevű 
vezérlést építettek be. Mire ez 
elkészült, Szabó József vil-
lanyszerelő és csapata munká-
jának köszönhetően a sokkal 
hatékonyabb villámvédelem is 
kész lett. Az eltelt 5 év tapasz-
talata alapján változtattak a 
megszólalási renden. Röviddel 
később újságcikk is megjelent 
az átalakításról.

Az évek során többször szóba 
került egy észrevétel:  mint-
ha valamelyik harang hamisan 
szólna, esetleg disszonancia 
lenne a hangok között. A gyár-
tó kérte, pontosan adják meg, 
melyik ha(ra)ngról van szó. Ezt 
a mai napig nem lehetett meg-
tenni, mert az eddig megkérde-
zett zeneértők több különböző 
harangra mutattak rá. Nem lett 
egyértelmű, hamis-e valame-
lyik hang, netán valóban disz-
szonancia van. Ezzel a gyártó, 
értelemszerűen, nem tud mit 
kezdeni. Két dolgot kell azon-
ban megjegyezni: egy harang 
hangja kizárólag anyagrepedés 
miatt változik meg, és onnantól 
(csak) x kg öntvény! Egy harang 
hangjának megállapítása – a 
több kísérő hang egyidejű meg-
szólalása és hosszan tartó utó-
zengése miatt – gyakorlott, az 
ilyen, lökésszerű hangzáshoz 
szokott fület igényel. Vagy igen 
speciális, ezért nagy értékű mű-
szert, amilyennel a gyártó cég 
is ellenőriz minden elkészült 
harangot.

 Szabó-Szűcs József
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November 9., szombat 
Színejava klub. Téma: Téli táj.

Vezeti Tarjányi Xénia művésztanár.
Városi könyvtár, 9.3011.30 

Mártonnapi kézműves foglalkozás 
kisiskolás gyerekeknek. Belépő: 300 Ft. 

Művelődési központ, 1012 óra

Alsótemetői séta, 14 óra

November 12., kedd 
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba

mama klubja.
Városi könyvtár, 10 óra

Íróolvasó estet tart az Egy kis Itália 
blog szerzője, a félegyházi születésű 
SempergerSommariva Kinga, – aki  
Friuli Venezia Giulia térség és régió 
„magyar nagykövete”. Kinga, olasz 

nagycsaládi meséket, gyönyörű tájakat, 
gazdag történelmi emlékeket, és 

hagyományokat hoz magával. Ismerjük 
meg „boldogságmorzsáit”. 

Városi könyvtár, 17 óra

November 14., csütörtök 
Ősi hangok egy modern fővárosban. 

Fődi Ágnes utazási élménybeszámolója 
Kazahsztánról. Közreműködik Zsirmik 

István.
Városi könyvtár, 17 óra

Bánfalvy Stúdió „Nicsak, ki lakik 
itt?”c. előadása. Jegyek elővételben 

kaphatóak a művelődési központ 
információs pultjánál.

Művelődési központ, 19 óra

November 17., vasárnap
Jelenczki István: Öntérkép I.II.

A magyar nemzet lelkiállapota című 
dokumentumfilm vetítése,  

belépő: 1000 Ft
Művelődési központ, 16 óra

November 18. hétfő
Bödőcs Tibor önálló estje 

„Kolera a Vackor csoportban 
– Tesztrepülés”címmel

Művelődési központ, 18 óra

November 19., kedd 
Könyvek klubja olvasókör.  

Vezeti dr. Szabó Imre filozófus.
Téma:  

JeanPaul Sartre:  
Egy vezér gyermekkora.
Városi könyvtár, 16.45 

Quiznight – Kocsmakvíz
Jelentkezni a 76/466843 

telefonszámon
lehet.

Művelődési központ, 18 óra

November 21., csütörtök 
MárkussZínház Égigérő fa című 

előadása.
Jelentkezni Bodor Mariannál, a 76/466

843 telefonszámon, lehet. 
Művelődési központ, 10.30 és 14 óra

Hit, tudomány, kultúra. Néprajzi 
barangolás Törökországban. Dr. Bartha 

Júlia karcagi keletkutató előadása. A 
szerzőt Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, az 
MTA doktora mutatja be. Közreműködik 

Zsirmik István.
Városi könyvtár, 17 óra

November 22., péntek 
Idő Istennek – A Belső Ima Útja. Nagy 

Zsolt ikon és olajfestmény tárlatát 
Rosta Ferenc alpolgármester nyitja 

meg. 
Városi könyvtár, 17 óra

Rockenbauer Pál Emlékest
Közreműködik Gyenes Károly rendező, 

operatőr. Az estet Csányi József 
polgármester nyitja meg.

Művelődési központ, 18 óra

Bella Italia – gyönyörű 
Olaszország

Író-olvasó találkozót tart városunk szülötte, 
Semperger-Sommariva Kinga, az Egy kis 
Itália blog szerzője, az északkelet-olaszországi 
Friuli-Venezia Giulia régió „magyar nagykö-
vete”, november 12-én, kedden a Kiskunfél-
egyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. 
Ehhez a rendezvényhez kapcsolódva ajánlunk 
olyan kiadványokat, amelyek a könyvtárból 
kikölcsönözhetőek.

Az olasz nyelvről tudjuk, hogy dallamos, di-
namikus, és azt állítják a nyelvtanárok, hogy 
könnyen megtanulható. A Pons olasz nyelv-
tanfolyam kezdőknek egy tankönyvből és 4 
CD mellékletből áll, amelyekkel önállóan, saját 
tempóban, lépésről lépésre tehetünk szert biz-
tos alapokra.

A Nyitott szemmel sorozat Olaszország 
című kötetében mindent megtalálunk, amire 
szükségünk lehet egy itáliai kirándulás meg-
szervezéséhez: izgalmas háttér-információ-
kat az országról, lakóiról, történelméről és 
kultúrájáról, több száz színes fotót szépsé-
geiről a hegyektől a tengerpartokig, taná-
csokat a közlekedéssel, a szálláshelyek és 
az éttermek kiválasztásával kapcsolatban.

Aki nem 
e n g e d h e t i 
meg magá-
nak, hogy 
elutazzon Itá-
liába, vegye 
kezébe Fran-
ces Mayes 
amerikai írónő nagy sikerű, számos kiadást 
megért Napsütötte Toszkána című regényét, 
amelyben életének új fejezetéről számol be: 
hirtelen ötlettől vezérelve megvásárol egy üre-
sen álló villát. A szerző azt az olasz életstílust 
örökíti meg, amelyre vágyunk: kiélvezni a nap 
minden percét, megélve a pillanatot, finom 
ételekkel, jó barátokkal körülvéve.

KÖNYVTÁRSAROK
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Szoros verseny magas 
és távolugrásban

A Constantinum csapata lett a 
2019/2020-as tanév Fiú Magas-
ugrás szekció bajnoka az októberi 
diákolimpián. Az 50 induló csapat 
közül az országos döntőbe már 
csak a legjobb nyolcat hívták meg, 
ahová a félegyháziak az első he-
lyen kerültek be. Szoros versenyben 
nyertek a diákok, hiszen az évek óta 
tartó kemény munka most meg-
hozta gyümölcsét. A csapat tagjai: 
Szűcs Bence, Varga Márk Ro-

land, Kasza Regő, Fekete László 
és Talapka Barnabás. Felkészítő 
pedagógusok: Rádi Dezső és Fe-
kete-Seres Ildikó. A távolugrók 
szintén ezen a hétvégén versenyez-
tek, remek teljesítményt nyújtva. 
A csapat a diákolimpiai bajnokság 
2. helyezettje lett. Tagjai: Nemes 
Csanád, Kozák Kevin, Lőrincz 
Barnabás, Buri Gergely és Csor-
ba Alex. Felkészítő pedagógusok: 
Kurucz István és Juhász István.

Aranyérmes PGs súlylökők
Kecskeméten rendezték meg ok-
tóberben a 2019/2020. tanévi 
Diákolimpia Atlétika – Ügyességi 
és Váltófutó Csapatbajnokság or-
szágos döntőjét, amin a megyei 
döntő megnyerése után a Szent 
Benedek Iskola kiskunfélegyházi 
PG csapata is részt vett, súlylökés 
kategóriában. Egyúttal elnyerték 

az V-VI. korcsoport fiú súlylökés 
kategória országos bajnoki címét 
is, 13,2175 m-es átlaggal. 

Az országos bajnokcsapat tag-
jai: Bujdosó Gergő, Kovács Ri-
chárd, Szécsényi Ádám, Almási 
Sándor, Vágó Roland. Edzők: 
Kerék Csaba, Preisz Bene 
Mónika.

Duatlon sikerek

Marcaliban rendezték meg október 
végén a 2019/2020. tanévi duatlon 
diákolimpia döntőt. A Magyar Di-
áksport Szövetség megbízásából 
tartott versenyen mintegy 700-an 
vettek részt. A Jogging Plus Spor-
tegyesület utánpótlás-nevelés 
programjának köszönhetően 14-en 
képviselték Kiskunfélegyháza isko-
láit az „A” kategóriában. Felkészítő 
edző: Németh László. Egyéni ered-
mények: I. korcsoport (2011-2012) 
Rádi Georgina 7. (Constantinum), 
Szórád Kenéz 7. (Constantinum), 
Borbás Tamás 8. (Platán). II. kor-
csoport (2009-2010) Szórád Han-

na 4. (Constantinum), Takács Luca 
8. (József), Győri Dolli 14. (Dózsa), 
Kovács Mátyás 2. (József), Vincze 
Bálint 3. (József), Borbás Mar-
cell 6. (Platán), Máriás Zalán 7. 
(József), Rádi Zénó 8. (Constanti-
num). III. korcsoport (2007-2008) 
Rádi Gellért 10. (Constantinum). 
IV. korcsoport (2005-2006) Lőrincz 
Nóra 16. (Platán). Csapatered-
mény: II. korcsoport (2009-2010) 
=> 1 km futás – 4 km kerékpár – 
0,5 km futás 1. hely Kiskunfélegy-
házi József Attila Általános Iskola 
(Borbás Marcell, Kovács Mátyás, 
Máriás Zalán, Vincze Bálint). 

K1es magyar bajnok
Sikeresen szerepeltek a KHSE 
versenyzői Provics Gergő és 
Nagy Krisztián az elmúlt idő-
szakban. A 16 éves Provics Gergő 
a WFC K1 Országos bajnokságon 
mérettette meg magát, ahol két 
kategóriában is magyar bajnoki 
címet szerzett 71 kilogrammban 
a kadétok között. Eközben Nagy 
Krisztián az EM Legend Superfi-

ght Series K1 gálán lépett ringbe 
Kecskeméten, ahol a kínai Wang 
Aoanggal csapott össze. A 2018-
as nemzetközi Wushu bajnokság 
85 kg-os győztesének eddig ke-
vés legyőzője akadt. Nagy Krisz-
tiánnak azonban sikerült fölé 
kerekednie, egy alkalommal föld-
re is küldte, amivel kiharcolta a 
győzelmet.
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Megvédték címüket a józsefes súlylökők

Kecskeméten tartották meg az 
Atlétika Ügyességi és Váltófutó 
Csapatbajnokság Diákolimpia Or-
szágos Döntőjét. A Kiskunfélegy-
házi József Attila Általános Iskola 
fiú és lány súlylökő csapata im-

már három egymást követő évben 
vehette át az első helyezettnek 
járó aranyérmet. A lány távolugró 
csapat az előkelő negyedik helyen 
végzett. Lány súlylökés (3 kg) 1. 
helyezett csapat: Baráth Klaudia, 

Farkas Emma, Radics Veronika, 
Retkes Léna, Szeri Noémi. Fiú 
súlylökés (4 kg) 1. helyezett csa-
pat: Ficsór Gábor (Platán), Görög 
Patrik, Szabó Gábor, Tarjányi 
Gergő, Zsígó László (Platán). 

Lány távolugrás 4. helyezett csa-
pat: Kis-Czakó Eszter, Kis Petra, 
Lőrincz Nóra (Platán), Nagy Pet-
ra, Seres Zsófia (Platán). Felké-
szítők: Kurucz Kornélia, Nádasdi 
Péter, Rekedt Zoltán.

Újabb előadást rendez a Szegeden tevékenykedő Gyermek-
sport Egészségügyi Csapattal (GYEC) a Jogging Plus Sportegye-
sület a sport iránti elkötelezettségének tükrében indított ren-
dezvénysorozata keretében november 26-án, kedden 17 órától 
a Vállalkozók Ipartestülete székházában (Kiskunfélegyháza, 
Móra Ferenc tér 9.). A konferenciát a rendezvény védnöke, Bal-
la László alpolgármester nyitja meg. Belépési díj: egy mosoly!

A rendezvény célja, hogy első 
osztályú ellátást nyújtsanak a sé-
rülést szenvedett sportoló gyer-
mekeknek, támogatva a mielőbbi 
gyógyulásukat és a biztonságos 
sportolást. Tudják, mennyi ener-
gia van az élsportban és meny-
nyi év munkáját teheti tönkre 

egy nem helyesen kezelt sérülés. 
Az előadók sok szeretettel vár-
ják az érdeklődő gyermekeket, 
felnőtteket!

Előadók:
Dr. Vizi András 
gyermektraumatológus

– A gyereksport fontossága
–  A leggyakoribb sportsérülés-tí-

pusok és kezelési lehetőségeik

Dr. Vizi-Simon Csilla 
gyógyszerész 
Gyógyszernek nem minősülő 
készítmények hatása  
és szerepe  
gyermeksportolóknál

Pipicné Kalapács Anett 
személyi edző  
A személyi edző szerepe  
a prevencióban és a 
rehabilitációban

Hacker Péter
sportfilozófus 
A mentális szint fontossága és 
hatása a sport teljesítményre

Jenei Lilla 
gyógymasszőr 
A gyógymasszőr szerepe a 
sérülések megelőzésében és 
kezelésükben

Regisztráció: 
jogging.verseny@gmail.com 

Bővebb információ: 
Dr. Kovácsné Kószó Éva 
(+36 20 967 2867)
Kövessen minket a Facebook-on: 
https://www.facebook.com/jpszf

Diákolimpiai bajnok birkózók
Kiemelkedő eredményeket értek 
el a Kiskunfélegyházi Birkózó SE 
versenyzői Kaposváron. A leány 
diákolimpiai bajnokság résztvevő 
csapatai közül egyedül a félegyhá-
ziak tudtak három bajnoki arany-
érmet szerezni, mellette három 
bronzérmet és egy ötödik helye-
zést értek el. Bajnokok: Hideg 
Zita 31 kg (Batthyány), Páli Éva 

46 kg (József), Kiss Henrietta 65 
kg (Kunszállás). Bronzérmesek: 
Rácz Anasztázia 49 kg (Constan-
tinun), Tapodi Rebeka serdülő 
50 kg (Kunszállás), Kiss Viktória 
serdülő 62 kg (Kunszállás). Ötö-
dik: Bene Ivett (Jakabszállás-Fü-
löpjakab). Edzők: Ván Jenő, Sza-
bó József, Kelemen András és 
Polyák Dániel. 

Sportos élet konferencia
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Kiskunfélegyházán a fertőző-
betegek elkülönítésére 1912-
ben hoztak létre egy járvány-
kórházat a város északi részén, 
a Kecskeméti út (E5-ös út) és a 
Felsőtemető közötti területen, 
a Felsőnyomás 5. szám alatt. 

Az 1939-ben már 24 beteg 
befogadására alkalmas intézményt 
a város tartotta fenn. Az idők során 
azonban úgy tűnt, hogy az épület 
már nem alkalmas járványkórházi 
célra, ezért 1950 őszén a városi 
tanács végrehajtó bizottsága 
úgy döntött, hogy az ötödik 
kerületben lévő járványkórházat 
megszünteti és áthelyezi az 
újonnan felépült Fadrusz János 
utcai kórház közelébe. Az addig 
járványkórházként funkcionáló, 
de immár felszabaduló épületben 
iskola szervezését határozták 
el, mivel nagyon sok iskolás 
korú gyermek élt a környéken az 
ONCSA-házakban (az Országos 
Nép- és Családvédelmi Alap által 
sokgyermekesek számára 1941-

1942-ben építtetett házakban), 
illetve a Kőrösi úti lakótelep (akkori 
nevén putri) szegényes házaiban. 

A városrész iskoláztatási 
körülményeit javítani szándékozó 
intézkedés értelmében 1951-ben 
a volt járványkórház épületét 
három tantermes iskolává 
alakították át. A Gárdonyi Géza 
Általános Iskola névre keresztelt 
intézmény az 1951/1952-es tanév 

elején kezdte meg működését. 
Nem volt önálló, hosszú ideig a 
Szabadság téri Általános iskola 
(később Ének-zenei Általános 
Iskola) igazgatósága alá tartozott. 
A Gárdonyi Géza Általános 
Iskola – létszámadatai alapján 
– nem lehetett nagy, hiszen az 
1967/1968-as tanévben 83 fő járt 
ide, közülük 11-en vették igénybe a 
napközis ellátást. 

Miután 1969-ben a Szabadság 
téri iskolát – az épület 
életveszélyessége miatt – el kellett 
hagynia az Ének-zenei Általános 
Iskolának és átmenetileg a Petőfi 
Gimnáziumban nyert elhelyezést, 
a Gárdonyi Géza iskola a 
Kossuth utcai Általános Iskola 
igazgatósága alá került. Később, 
1973-ban a megnyíló Batthyány 
Lajos Általános Iskola fogadta 
be mind az ének-zenei tagozatos 
növendékeket, mind pedig az 
egykori Kossuth utcai iskola 
diákjait.

A putri fokozatos fel szá  mo-
lásával azonban az egykori 
felsőnyomási iskola létjogosultsága 
is megszűnt, az iskolások jelentős 
része elköltözött a Gárdonyi Géza 
iskola körzetéből.

1972-ben a végrehajtó 
bizottság a megszüntetett 
Gárdonyi Géza iskola épületének 
hasznosítására kért javaslatot. A 
döntés értelmében a felszabadult 
iskolaépületben új szociális 
otthoni férőhelyeket alakítottak ki. 
A 350 ezer forintos ráfordítással 
megvalósuló beruházásnak hála, 
a szociális otthon férőhelyeinek 
száma 25-tel nőtt.

 Ónodi Márta
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Járványkórház – Gárdonyiiskola

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.

Hirdetés

Őszi Notebook- és monitorajánlataink!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk :
HP EliteBook 8560p: Intel Corei7 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 Corei5 4300, 4 GB mem., 180 GB SSD, 
webcam, Win10, 14,1”os kijelző, ½ év gar. Br. ár: 85.990 Ft

Felújított hófehér NEC EA244Wmi monitor 
(VGA, HDMI, DP, DVI)  csak: 24.490 Ft 
/csak a készlet erejéig/

 
Új notebook:
Dell Inspiron 3567: Corei3 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

ÚJSZÜLÖTTEK: Tarjányi Boglárka 
(anyja neve: Illés Andrea), Lajos Lau-
ra (Görög Melinda), Tóth Natália (Ko-
vács Adrienn), Süveges Dániel (Ná-
nási Szilvia), Seres Zoltán (Csende 
Anikó), Kovács-Patyi Zétény (Patyi 
Brigitta), Ágó Lili (Ibriksz Nikoletta), 
Palásti Rea (Vereb Nikoletta), Csá-
szár Norbert Attila (Bálint Szilvia), 
Szabó Izabella (Hatvanyi Alexand-
ra), Kovács Domán (Czakó Ramó-
na), Rácz Lara (Bezsenyi Brigitta), 
Markolt Szófia (Török Diána), Parádi 
Hella Lívia (Juhász Mónika Tünde), 
Juhász Balázs (Ferenczi Gabriella), 

Juhász Adél (Tóth Nikoletta), Pára 
Levente (Árvai Éva)
MEGHALTAK: Fekete Pálné Végh 
Erzsébet, Fekete Károlyné Kürtösi 
Ilona, Potyesz Sándorné Jaksa Ilona, 
Juhász János, Bozóki Antalné Pável 
Veronika, Török Mátyás László, Rucz 
Sándorné Lajos Katalin, Ficsór Sán-
dorné Pintér Irén Veronika, Szakál 
Lászlóné Hegedűs Erzsébet, Szabó 
Zoltán Gábor – Kiskunfélegyháza, 
Vida Jánosné Hegyi Etelka Piroska – 
Szegvár, Bota Istvánné Keller Erzsé-
bet – Csongrád, Gattyán Mihályné 
Tóth Terézia – Lajosmizse, Hegedűs 
István – Kerekegyháza, Kovács Ist-
vánné Pál Erzsébet – Orgovány, Tóth 
Istvánné Verdung Eszter – Kecske-
mét, Bársony Istvánné Kuruczleki 
Erzsébet – Tiszaalpár

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

1. Dini: 7,5 éves, vörös-fehér, 
keverék szuka 
2. Kubu: 15 hónapos, vörös, keve-
rék kan 
3. Nudli: 2 éves, fekete, keverék 
szuka 
4. Poncsó: másfél éves, fekete, 
keverék kan

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

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