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Csobogó – egy köztéri alkotás sorsa

1981 tavaszán az akkori Városi
Tanács a műtárgy tervezésére és

kivitelezésére a félegyházi származású Kovács Ferenc szobrászmű-

vészt kérte fel. Egy év telt el, és a
díszkút elkészült.
A Munkácsy-díjas alkotónak van
a városunkban a legtöbb köztéri
alkotása, mégis lassan kicsúszott
az itteni emberek tudatából annak
ellenére, hogy voltak, akik ezzel

ellentétes küzdelmet folytattak. Jelentősebb kiskunfélegyházi kiállítása mindössze 1972-ben volt, igaz
1985-ben az akkori HMO udvarán
is találkozhattak munkáival azon
kevesek, akik életének utolsó tárlatára kíváncsiak voltak.

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

Folytatás a 2. oldalon!

Az idők örvényéből az 1970-es évek legvége, a 80-as évek eleje
bukkan fel, amikor lassan körvonalazódni kezdett egy elképzelés,
hogy a Béke térre egy nagyobb méretű képzőművészeti alkotást
helyezzenek.
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Folytatás az 1. oldalról!

Csobogó – egy köztéri alkotás sorsa
Kovács Ferenc szobrászművész
művészete a realizmusból elindulva jelentős stílusváltozáson ment
át, s vált egyedivé. Organikus jellegű alkotásai, térplasztikái ettől
kezdve önálló életet élő, tiszta
építmények lettek. A műveiben
lévő ritmus, az érzelmektől vezérelt erővonalak, a gyűrődések és
metsződések a természettel folytatott állandó társalgásának hű
lenyomatai lettek.

Ahogyan a könyveknek, úgy a
műtárgyaknak is megvan a maguk
sorsa. Teltek az évek, az évtizedek,
s a Béke téri „Káposzta” eredeti
funkcióját jócskán feledve megkopott, belesimult a mindennapok
fásult, szürke aszfaltvilágába. Koszolódott, rombolódott, néha működött, de inkább nem. Csipkerózsika álmából csak a Zöld város
projekt tudta felébreszteni.
Szerencsére a Csobogó, amely

hozzáértő kezekben újjászületett,
és haladva a kijelölt útján elfoglalhatta új helyét ott, ahol az addiginál
jobban szolgálja majd az arra járók
pihenését. Az emberek köréje ülhetnek, hallhatják a csobogó víz hangját
és még az esti fények is segítik a kellemes hangulatot. A körülötte lévő
növényzettel kiegészítve reméljük,
hogy a Csobogó sokáig betölti küldetését, és ezen a terecskén is hirdeti
Kovács Ferenc művészetét.

Természetesen sok múlik a félegyháziakon, a lakosságon is, mert
amellett, hogy folyamatosan tisztán kell tartani, vigyázni, óvni kell
ezt az újjávarázsolt, szép műtárgyunkat, csak remélni tudjuk, hogy
békére hangolja mindazokat, akik
helyet foglalnak körülötte.
Mert mindenkinek meg kell értenie: megvédeni a barbárságtól kell
szobrainkat.
R. F.

Helyi vállalkozók is
részt vesznek
a bizottsági munkában

Új zebra az ötösön
Zebrát építettek az OTP-nél a régi ötös főútra. Csányi József
szerint a gyalogosok régi kérése teljesült ezzel. A polgármester
hozzátette azt is: egy zebraépítés korántsem annak felfestéséből áll, hiszen az néhány perc alatt kivitelezhető lenne. Ehhez
képest egy új gyalogátkelőt meg kell például terveztetni, engedélyeztetni, ki kell táblázni, meg kell világítani, akadálymentesíteni szükséges nemcsak a kerekesszékeseknek, hanem a
vakoknak és gyengénlátóknak is. Mindez sok idő, és több millió
forintos tétel, ami most a Zöld város keretében vált lehetővé.
– Kissé talán lassítani fogja a forgalmat az új gyalogosátkelő, de
nem sokkal a lámpás kereszteződés előtt ez nem is olyan nagy
probléma. Felgyorsult a világ,
és ez számos ponton változást
hoz az életünkbe. Többek között
abban, hogy a gyalogosok is a
legrövidebb, leghatékonyabb útvonalakat keresik, és használják.
Így alakult ki az OTP-nél a szokásjog alapján egy átjáró, amit
– bár mindössze egy saroknyira
van a felfestett, lámpával védett
átkelőtől és a jelentős forgalom
miatt veszélyes is – nagyon sokan használtak. Annyi év után
most sikerült úgymond hivatalos-

sá tenni a bejáratott útvonalat.
Használják biztonsággal a félegyházi gyalogosok! – mondta el az
új zebra kapcsán a polgármester.
Csányi József hozzátette azt is,
hogy ez csak az első lépés a Zöld
város projekt kapcsán a belváros
közlekedésének újragondolásában. A folytatásban a Kazinczy
és a Korona utcákat is szeretné
a város rendbe tenni, beleértve
a közlekedési rendet, a parkolók
és járdák rendezését. A Korona
utcai buszváró például kikerül az
ötös főútra, a helyén pedig parkolókat alakítanak ki. A zöldfelületet is rendezni szeretnék, amibe új fák ültetése is beletartozik.

A szakbizottságok összetételéről is döntött egyebek mellett október 24-én megtartott
alakuló ülésén Kiskunfélegyháza képviselő-testülete. A
bevált gyakorlat szerint ezúttal
is bevonták külső bizottsági,
azaz nem képviselő tagként
a bizottsági munkába néhány
félegyházi székhelyű vállalkozás vezetőjét. Dr. Szalai Zsolt,
a helyi székhelyű Szalai-Busz
Kft. ügyvezetője például a gazdasági bizottság döntéseit segíti a jövőben gyakorló cégvezetői tapasztalataival. Egészen
pontosan: már túl is vannak az
első bizottsági ülésen.
A jogi végzettségű cégvezető Félegyházán született, itt nőtt fel,
járt általános iskolába, és végezte el középiskolai tanulmányait.
A Szegedi Tudományegyetemen
megszerzett jogi diplomával a szülőváros polgármesteri hivatalában
helyezkedett el jogi előadóként
2004-ben. Szakmai tapasztalatot
és sok-sok ismeretséget, barátságot szerzett az itt töltött négy év
alatt, de 2008-ban átigazolt a családi vállalkozáshoz, ahol édesapja
és ő is ügyvezetői feladatokat lát
el. A személyszállítással foglalkozó
cég ma már 50 feletti munkavállalóval és több mint 50 autóbusszal
dolgozik. Tevékenységük ezer szállal kötődik Félegyházához. Tavaly
tavasz óta például ők működtetik
az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a kecskeméti és
félegyházi kórházakat összekötő
kórházjáratot.
Mint dr. Szalai Zsolt elmondta, a

Dr. Szalai Zsolt

jelenlegi városvezetéssel a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és
Munkahelyteremtő Egyesület megalakulásakor kerültek kapcsolatba.
Azért vállaltak partnerséget az
egyesülettel, mert annak törekvései, várost érintő fejlesztési tervei,
gazdasági szemlélete találkozott
az ő értékrendjükkel.
– Az elmúlt öt év együttműködése és a Félegyháza fejlődésében
tapasztalt eredmények megerősítettek ebben. Örömmel dolgoztam
együtt a városvezetéssel, az önkormányzati dolgozókkal és a képviselőkkel már az előző ciklusban is,
mert haladó szellemű, a fejlesztésekre fogékony csapatnak tartom
őket. Ugyanakkor gyakorló cégvezetőként talán olyan nézőponttal
tudom gazdagítani a bizottsági
munkát, ami hozzájárulhat a körültekintő, a város hasznát szolgáló
döntések előkészítéséhez. Szívesen veszek részt egy olyan grémium munkájában, amely meglátásom szerint minden körülmények
között Félegyháza érdekeit tartja
szem előtt, ezért mondtam igent,
amikor felkérést kaptam a külső
bizottsági tagság folytatására.
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Méltó helyén a Csobogó Szép fával, visszafogott
díszítéssel ünnepel Félegyháza
Kovács Mihály, a Csobogó megalkotójának unokatestvére vágta
át a nemzeti színű szalagot november 19-én – az eddig Petőfi-teret díszítő – díszkút átadásakor. Tolmácsolta a család köszönetét
azért is, hogy a város önálló, sokak számára látható térben, esztétikus környezetben helyezte el Kovács Ferenc alkotását.

Az átadáskor Csányi József polgármester elmondta, hogy ennek
a parknak a kialakításával – a Zöld
város programnak köszönhetően –
sikerült elérni, hogy a városközpont
határait kitolják, és ennek a városrésznek is legyen egy szép tere,
ahol megpihenhetnek, üdítő környezetben. A polgármester és az
átadáson résztvevő Balla Lászó, a
körzet önkormányzati képviselője is
köszönetet mondott a kivitelezőknek, és a családnak is, hogy hozzájárultak az áthelyezéshez.
– Az építkezés megkezdése előtt
végig kellett gondolni, hogy melyek
azok a szobrok, köztéri alkotások,
amelyeknek új helyet kell találni.
Az egyeztetések során úgy döntöttünk, hogy Kovács Ferenc alkotását az Oskola utca és az ötös

főút kereszteződésében kialakított
térben kell újra felállítani a vízellátás és a vízvisszaforgató gépészeti
berendezés beépítésével, növények, fák telepítésével, díszvilágítás kialakításával – tette hozzá a
polgármester.
Balla László, a körzet önkormányzati képviselője így fogalmazott: – Minden kezdet nehéz. Így
volt ez az áthelyezés során is. Nagyon sokan ellenérzéssel fogadták a
gondolatot, hogy a kedvenc Káposzta elkerül a megszokott központi
helyről. Mára elfogytak az ellenzők,
mert látják, hogy egy igazán szép
környezetbe került, egy kellemes
parkkal, padokkal és virágokkal körülölelve, ahol megpihenhet bárki, a
családok és a gyerekek is jól tudják
érezni magukat.

Üde színfolt a lakótelepen

Selymesből érkezik idén a város
karácsonyfája. A
tavalyinál kicsit
kisebb, de csodálatosan szép,
szabályosan formás
fenyőfát
Kurucz Endréné
ajánlotta fel.
Juhász László, a
városüzemeltetési osztály vezetője
a városi karácsonyi
készületekről
elmondta: a Zöld
város
faültetései
és növénytelepítési munkái miatt a
Szent János tér, a
Béke tér és a Petőfi tér fái ebben
az évben nem kapnak fényfüzéreket,
de a város fája most is az ország
legszebbjeinek egyike lesz. Az osztályvezetőtől megtudtuk azt is,
hogy mérlegelték többek javaslatát,
miszerint a város karácsonyfája
helyére kerüljön egy élő fa, amit
minden évben fel lehet díszíteni,
ezt azonban végül elvetették. Egy
daliás fenyő ugyanis oly mértékben
takarná a városháza irányából Félegyháza emblematikus épületének,
az Ótemplomnak a sziluettjét, hogy
az túlságosan nagy veszteség lenne.
Juhász László emlékeztetett
arra is, hogy a Zöld város projekt
az egyik leglátványosabb fázisához
érkezett, amikor a főtér ékkövei, a
Hollandiában több évtizede nevelgetett, nagyméretű fák a végleges
helyükre kerülnek, miközben vetik a füvet, folyamatosan ültetik
a növényeket. Ezek a munkálatok
alapozzák meg a nagyértékű növények jövőbeli életképességét,
szépségét. Az ültetés, telepítés
után zavartalan nyugalomra van

szükségük, hogy új helyükön akklimatizálódva, a lehető legjobb
esélyekkel kezdjék meg „felnőtt”
életüket. Ezért a Béke téren, Petőfi
téren, Szent János téren az eddigiekhez képest sokkal visszafogottabb lesz a díszvilágítás, hiszen
nem lehet fényfüzéreket felhelyezni a fákra.
Természetesen az ünnepi hangulatot sok más módon igyekszik
megteremteni a város. A Kossuth
utcára felkerülnek az úgynevezett
átfeszítések, vagyis az út feletti
világító díszek, a fenyőfa a szokott
helyén pompázik majd, valamint a
Móra tér és a városképes parkoló
környékén is bensőséges lesz a
hangulat. Juhász László elmondta azt is, hogy a városvezetés elhatározása szerint minden évben
másik városrészben egy kiemelt
közösségi tér pompás díszítést
kap az ünnepre. Idén a víztoronynál a játszóteret csodálhatjuk meg
díszvilágításban.

Tisztelt Olvasóink!
Madártávlatból is igen látványos
a Petőfi lakótelep új sportpályája,
amely a Darvas-téri játszótéren,
a 400 millió forintos CLLD pályázatból és önerőből megvalósuló
fejlesztés részeként épül. A két keresztirányú kosár- és egy hosszanti
irányú focipálya színes gumirétege

már elkészült, a kikapcsolódást a
sok gyermek és felnőtt játszóeszköz mellett új zöldfelületek és
virágoskertek szolgálják majd. A
megteremtett értékek és a szabadidejüket itt eltöltők biztonsága
felett napelemes világítótestek és
térfigyelő kamerák őrködnek majd.

Szeretnénk lapunk terjesztését
az Önök igényeinek figyelembe
vételével javítani. Kérjük, hogy
ezzel kapcsolatos észrevételeiket, kifogásaikat, tapasztalataikat osszák meg velünk! Ha késve, vagy egyáltalán nem találják
meg postaládájukban a Félegyházi Közlönyt, ha a terjesztő

a lépcsőházban, netán a kapu
előtt hagyja a lapot, és nem a
levélszekrénybe kézbesíti, ha a
megjelenés napjától számított
72 órán belül nem kapják meg a
legfrissebb példányt, esetleg sérülten, szennyezetten, elázva jut
el Önökhöz, kérjük, jelezzék azt a
20/961-0355-ös telefonszámon!
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Napokig hordják a több konténernyi
szemetet az Illésházy utcából
– Nemcsak a Kossuthváros, hanem Félegyháza egyik legnagyobb
szégyenfoltjának a felszámolása
történik meg ezekben a napokban
az Illésházy utcában. Elmondhatatlanul nagy öröm számomra a körzet önkormányzati képviselőjeként,
hogy eljutottunk idáig. Több mint
két év munka és szervezés van mögöttünk, aminek az eredményeként
felszámolhatjuk végre az embertelen, közegészségügyi és biztonsági
szempontból is veszélyesnek minősíthető körülményeket – szögezte
le dr. Kiss Ákos Csaba, a különc
lakója által odahordott, minden
képzeletet felülmúló mennyiségű
szemétről, omladozó, életveszélyes
állapotáról és a környezetében lakozó patkányokról elhíresült Illésházy utca 10 szám alatti ingatlannál
megkezdett munkálatok kapcsán.
(A szemétszállítás lapzártánk idején még javában tartott.)
A képviselő elmondta: több mint
két év munka és szervezés után si-

került az önkormányzatnak megszerezni a ház egy részének tulajdonjogát, így lehetőség nyílt arra, hogy
a többméteres szemétkupacokat
elszállítsák és az életveszélyes épületet elbontsák. Első lépéseként a fertőzésveszély elhárítása miatt az ingatlanon évtizedek alatt felhalmozott

Új járda köti össze
a lakótelepet Bankfaluval
Jó minőségű járda köti össze
a Petőfi lakótelepet a bankfalui városrésszel. Az új járdát
november 6-án adták át. Az
átadáskor Csányi József polgármester elmondta, hogy a
város meghirdetett programjában került sor a járdaépítésre. A beruházás során új
lámpatesteket is felszereltek,

hogy minél biztonságosabban
kerekezhessenek a bringások.
A beruházások az elkövetkező ciklusban folytatódnak, és
szeretnék elérni, hogy Félegyházán minden utcát szilárd,
járható burkolat fedjen. A
most megépült járdaszakasz
mintegy 800 méter hosszú és
szegéllyel ellátott.

hulladékhegyek elhordása kezdődött
meg. Az udvar kitakarítása több napot vesz igénybe, pedig a rakodógépek megállás nélkül töltik szeméttel
folyamatos váltásban a nagyméretű
hulladékszállító konténereket. Emiatt
az Illésházy utca forgalmát ideiglenesen korlátozni kellett.

A hulladék elszállítása után, a
fertőzésveszély megelőzése érdekében patkány- és rágcsálóirtást,
továbbá teljes talaj- és udvarfertőtlenítést végeztet szakirányú
szakemberrel az önkormányzat.
Mivel a Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya korábban elbontási kötelezettséget rendelt el a
lakókra, szomszédos épületekre
és az ott közlekedőkre egyaránt
életveszélyt jelentő, helyreállíthatatlanul romos épületre, ezt
követően megtörténik a szakszerű elbontás is – szögezte le dr.
Kiss Ákos Csaba, aki az önkormányzat nevében ezúton is kéri
a lakosság türelmét a munkák
elvégzéséig fennálló forgalomkorlátozás miatt.
– Nem először jártam ebben
az ingatlanban, de a látvány még
most is sokkolt. Az omladozó falakat, hiányos tetőt, romló ételeket, bomlásnak indult szemetet
látva értetlenül állok az előtt, hogy
a képviselő-testületi ülésen volt
olyan Kossuthvárosban élő képviselő, aki azt kérte, hogy az a személy, aki a környék lakóinak életét
megkeserítő helyzetet előidézte,
még hónapokig változatlan körülmények között élhessen ebben az
„otthonban”. Az önkormányzat
azonban nem volt hajlandó tovább
konzerválni a tarthatatlan, minden
érintett számára veszélyes és méltatlan helyzetet. A szakemberek
gondoskodtak az ingatlanban élő
személy elhelyezéséről, és bízunk
benne, hogy ezzel nemcsak az évekig kiszolgáltatott szomszédok,
hanem az ő életében is új, tiszta
fejezet kezdődik.
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Megérkeztek a Zöld város „nagyágyúi”
November 20-án, szerdán reggel érkezett meg az első
szállítmány a hollandiai faiskolából a Zöld város „nagyágyúival”, a méretes, előnevelt fákkal. Még aznap délelőtt, lapzártánkkal egyidőben megkezdődött az ültetés
is. Először a városházával szemben, a magnóliák, azaz
liliomfák kerültek a végleges helyükre.
A következő napokban
még legalább
egy
tucat
nyergesvontatóval szállítják
Félegyházára
a
szeptemberben kiválasztott egyedeket. A Zöld
város programban több,
mint 200 új
fát ültetnek
el. A 85 legnagyobb
példányt – háromfajta
platánt, magnóliákat,
tiszafákat, japán díszcseresznyéket és egy
aranyalmát – a jóhírű,
évente 450 ezer fát ér-

tékesítő holland faiskolából szállítják, amelynek szakemberei az ültetést is felügyelik.
Az első kép még a faiskolában,
szeptemberi kiválasztásakor készült a platánfáról, a második
Félegyházára érkezése után, a

leveleit már elhullató, ültetéshez
előkészített, megmetszett egyed
leemelésének pillanatát örökíti
meg. Ezt a fát három másik társával együtt az Ótemplom előtt
csodálhatjuk majd, reményeink
szerint még nagyon hosszú ideig.

KÖRKÉRDÉS: Hallott-e a vasútállomás felújításának tervéről?
A MÁV tervei között szerepel 50 vasútállomás felújítása 2023ig. Ebbe a programba a félegyházi állomás is bekerült. A modernizálás érinti többek között a nyílászárókat, a várótermi
bútorzat cseréjét, akadálymentes mosdó kialakítását, peronok
javítását. Emellett egységes utasbeállók telepítését, valamint
utastájékoztató vitrinek kihelyezését, illetve világításkorszerűsítést és az Izsáki úti hármas átjáró burkolatának javítását.
Azóta sokat változott a világ, de
az értékeinket, így a vasútállomást is meg kell óvni.
Keleti László (65): – A modernizálásra szükség van. Remélem,
ennek hozományaként a vasút
munkája és pontossága is javulni
fog. A félegyházi állomáson nagy
belső terek vannak, ezeknek az

Kiss Ákos Jenő (65): – A közlekedésünk szerves részét képezi
a vasút. Az állomások megóvása,
az utaskényelmi szempontok javítása fontos feladat. Régi az épület, így a modernizálás ráfér mindenképpen. Évekkel ezelőtt nagy
volt az élet az állomáson, étterem,
büfé és fodrászat is működött ott.

ésszerű és praktikus kihasználására is fektetnék hangsúlyt. A nyílászárók cseréje, az utasbeállók telepítése a peronoknál mind-mind
lényegi szempont. Per pillanat jó
szellős és nyirkos az állomási váróterem. Annak is örülök, hogy a
vasúti átjárókat javítják. Az Izsáki
úti átjárót eléggé gyakran használom. Nagyon hepehupás, óvatosan
lehet közlekedni ott. Napi szinten
nagy forgalom megy át rajta.

Eötvös Ferenc (86): – Szerintem nem létszükséglet az állomás
modernizálása. Elsőként a vasúti
sínpályákat javítsák meg. Nézzék

meg a Csongrád-Szentes vonalat,
döcög rajta a vonat. Nem mindenki
az IC-n jár, az egyéb kisebb vonalak
karbantartására fordítanám inkább
a pénzösszeget. Az állomáson várakozni lehet. Én nem várakozni,
hanem haladni szeretnék. Minőségi
közlekedést a vonatok és a sínpályák felújításával lehetne elérni.

T. Csaba (49): – Örülök a vasútállomások modernizálásának. Országszerte ráfér már, szerencsére
a félegyházi állomás sem marad ki
a programból. A vonatközlekedést
a mai napig nagyon sokan használják. Ugyan vannak hibái, mint minden tömegközlekedésnek, ennek
ellenére fontos szerepet tölt be.
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Por- és sármentes a B. Szabó József utca
Immár por- és sármentesen
közlekedhetünk a B. Szabó József utcán. Az 575 méter hosszúságú, négy méter
szélességű aszfaltozott szakaszt november 12-én, kedden adták át hivatalosan a
közlekedőknek.
A nemzeti színű szalag átvágása
után dr. Ónodi Izabella, a körzet
önkormányzati képviselője elmondta, hogy a térség lakói már az előző
önkormányzati ciklus kezdetén többször felhívták a figyelmét arra, hogy
a poros vagy sáros út nagyban megkeseríti mindennapi életüket. Ezért
is szorgalmazta az út aszfaltozását.
Csányi József polgármester a
beruházás átadása apropóján emlékeztetett arra, hogy a B. Szabó
József utca aszfaltozása a 2015ben meghirdetett Félegyháza új-

jáépül program részeként valósult
meg. A fejlesztés nemcsak a környékben lakók kényelmét szolgálja,

hanem a Családok Átmeneti Otthonában élőkét és a temetőbe látogatókét is. Mint mondta, jó úton

halad a város afelé, hogy 2024re minden utca aszfaltos legyen
Kiskunfélegyházán.

Indulhat a Duna Borút felfedezése
Bács-Kiskun büszke boraira
Hazai és külföldi szakmai elismerések sora bizonyítja, hogy Bács-Kiskun
megyei borászatok sora rendelkezik megfelelő szakmai felkészültséggel és
technológiával, hogy versenyképes borokkal jelenjen meg a piacon. Ezzel
párhuzamosan a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat is következetesen dolgozik az alföldi borok marketingjének javításán. Az újragondolt megyeborválasztás visszaállította a díj presztízsét, tavaly novemberben pedig első alkalommal rendezték meg a megyei bormustrát, ahol a legkiválóbb borászok,
pincészetek kaptak lehetőséget, hogy megmutassák a Duna-Tisza közének
legjobb borait. Továbbá megvalósult a megye legjelentősebb borturisztikai
infrastrukturális fejlesztése is, a hajósi Cabernet Látogatóközpont felújítása.
Itt kiállítótér, ügyfélszolgálat és konferenciaterem szolgálja a térségi borturizmus fejlesztését.
„Ez a cikk az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg az Interreg-IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. A tartalmáért teljes mértékben a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az
Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.”

Az alföldi borok jó hírének erősítése és a borturizmus fejlesztése
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiemelt céljai közé tartozik.
Ezt szolgálja a Vajdasági Autonóm Tartománnyal közös projekt
is, amelynek keretében többek között megvalósul a térség első
határon átnyúló borútja.
A szerb-magyar határ két oldalán
összesen negyven pincészet vendégeként gyűjthetnek maguknak
különleges élményeket azok, akik
végiglátogatják az elmúlt hónapokban kialakított Duna Borutat. A
programban résztvevő borászatok
többsége nemcsak bórkóstolót,
hanem gasztronómiai élvezeteket,
kulturális programot, illetve szállást is kínál a látogatóknak, akik
egy borturisztikai útlevélen pe-

csételhetik be, hogy melyik célállomást keresték már fel a kunsági,
a hajós-bajai, a szabadkai vagy éppen a szerémségi borvidéken.
A borturizmus világszerte egyre népszerűbb, ezt ismerte fel a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
és a Vajdasági Autonóm Tartomány,
amely három szakmai szervezettel
közösen nyert mintegy 320 ezer
eurót az Európai Unió előcsatlakozási forrásából (Interreg-IPA CBC

Magyarország-Szerbia Program) a
„Duna borút létrehozatala és pozicionálása turisztikai és kulturális
márkaként a határmenti régióban”
című projekt megvalósítására. Ennek keretében nem csak a Duna
Borutat hozzák létre: a borászatok
számára volt marketingképzés,
szakmai konferencia, szakújságíróknak mutatták be a térséget, a
régió borai pedig jelen voltak az
Utazás Kiállításon. Szintén a projekt része a Bács-Kiskun Megyei
Bormustra, amelyet november
14-én immár második alkalommal
rendeztek meg a kecskeméti Four
Points by Sheraton Hotelben. Erre
az eseményre készült el a Duna

Borút borászatait bemutató kötet,
illetve a témában forgatott promóciós kisfilm is. A kötet, illetve az
abban szereplő borturisztikai térkép, valamint útlevél segítségével
a borkedvelők meg is kezdhetik a
Duna Borút felfedezését.
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A szociális munkásokat köszöntötték

A szociális ellátásban dolgozók munkáját köszönte meg a városvezetés november 8-án. A művelődési központban megtartott rendezvényen Balla László alpolgármester elmondta, hogy azoknak,
akik ezt a pályát választják, és ma is itt dolgoznak, nem lehet
elégszer megköszönni azt, hogy nap mint nap fáradhatatlanul és
töretlenül, nagy-nagy szeretettel végzik munkájukat. Ezt követően
Komonyi Zsuzsi énekes lépett a színpadra egy kedves műsorral.

ben minden ágazati dolgozónak
köszönetet mondok, és kívánok
sok erőt és egészséget – zárta köszöntőjét az alpolgármester, majd
okleveleket és virágot adott át az
ágazatban hosszú munkaéveket
eltöltötteknek.

– Rohanó világunkban a szociális
dolgozók hatalmas terheket vesznek át a családoktól. Ez a munka
arról szól, hogy szeretetet, odafigyelést és törődést nyújtanak. Segíteni, gondozni és ápolni csak úgy
lehet, hogy önmagukból adnak.
Kiskunfélegyháza mindannyiunk
számára újul meg. A városvezetés
abban bízik, hogy az idősebb korosztály mellett a fiatal, családalapítás előtt állók is megtalálják
számításaikat. Abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy megyei

A köz szolgálatában eltöltött 40
éves munkájáért oklevelet kapott:
– Klinkóné Seres Klára kisgyermeknevelő (Kapocs)

szinten 369 millió forintos támogatást nyertünk bölcsődeépítésre,
amit a Móravárosban megépülő új
intézményre szántunk. Remélhetőleg ez a város lakosságmegtartó
erejére is pozitív hatással lesz.
Intézményeink
fejlesztésére
kiemelt figyelmet fordítunk. Az
ott ellátottak mindennapjait szeretnénk segíteni, komfortosabbá
tenni ellátásukat. Elismerjük és
nagyra becsüljük a szociális dolgozók áldozatos munkáját. Kiskunfélegyháza vezetésének nevé-

A köz szolgálatában eltöltött 30
éves munkájáért oklevelet vett át:
– Almásiné Rádi Zsuzsanna
segítő (Kapocs),
– Fábiánné Seres Gyöngyi Irén
kisgyermeknevelő (Kapocs),
– Víg Tünde Katalin
ápolónő (Szivárvány
intézmény),
– Molnárné Hekkel Angéla
ápolónő, gazdasági nővér (Szivárvány intézmény).
A köz szolgálatában eltöltött 25
éves munkájáért oklevelet vett át:
– Samu Veronika tanácsadó
(Kapocs),
– Fűri Judit intézményvezető
(Kapocs),
– Tamasi János karbantartó (Szivárvány intézmény),
– Tóth Erika szociális munkatárs
(Szivárvány intézmény),
– Havasi Tibor szociális munkatárs (Szivárvány intézmény),
– Rabiné Pap Bernadett gondozónő (Szivárvány intézmény),

A Művelődési és Szociális Bizottság elismerő oklevelében
részesülnek:
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény dolgozói
közül oklevelet és virágot vett át:
Csenki Dalma – gondozónő,
Gürtler Józsefné
– mosodai dolgozó,
Ágó Szabolcs – szakács,
Rabi Ferencné
– konyhai kisegítő,
Szikszai Terjék Mónika
– pedikűrös,
Pető Olga – házigondozó.
A Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény dolgozói közül
oklevelet kapott:
Dobosné Kókai Erzsébet
– gazdasági csoportvezető,
Tisóczky Károly
– segítő munkatárs,
Dinók Mariann
– szakgondozó,
Kerekes Ferencné
– kisgyermeknevelő,
Vidéki Réka – kisgyermeknevelő,
Losoncziné Eszik Kinga
– bölcsődei dajka,
Kalmár-Nagy Márta Nikolett
– kisgyermeknevelő,
Soós Sándorné
– bölcsődei dajka,
Dencs István Józsefné
– konyhai kisegítő,
Granyák Emőke
– családsegítő,
Szatló Márta
– családsegítő asszisztens.
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Zrínyi Ilona példás
alakja a színpadon
Zrínyi Ilona című művét mutatta
be Juhász Rózsa a művelődési
központban. A darab tömören ragadja meg Zrínyi Ilona életének
fontos pontjait, s ezekből fonja
meg egy rendkívüli személyiség
portréját a dráma lehetőségeit
kihasználva. Zrínyi Ilona példás
alakja nem merülhet a feledés
homályába. Az előadó reményei
szerint a darab mind a felnőtt
közönségnek, mind az ifjúságnak
katartikus élményt ad.
Zrínyi Ilona alakján keresztül
képet kapunk a XVII. századi Magyarország politikai állapotáról,
katonai eseményeiről, a kuruc
korszak kezdeteiről. Emlékeiben
megidézi apját, Zrínyi Pétert,

akit hős katonaként az osztrák
császár perbe fogott, és árulás
koholt vádjával kivégeztetett.
Látjuk esküvőjét, Munkács várában, s a Tököly iránti szenvedély
ellentmondásos stációiban.
A korabeli krónikák rajongással beszélnek Zrínyi Ilonáról, ő
volt az a személy, aki nő létére
is utolsó pillanatig védte a rá
bízott várat, noha a reménytelenség nyilvánvaló volt a túlerővel szemben. Ilyen módon akart
hazájának becsületet szerezni.
A vár kénytelen feladása után
Bécsbe kerül gyermekeivel, ahol
a megállapodás ellenére elszakítják tőle Ferenc fiát – tudhattuk meg az előadásból.

2019. november 22.

A félegyházi lány
itáliai boldogsága

Egy igazán inspiráló élettörténetet ismerhettek meg az
érdeklődők november 12-én,
a városi könyvtárban, amikor
Semperger-Sommariva Kinga
Egy kis Itália címmel tartott élménybeszámolót. A kiskunfélegyházi lány mesélt álmokról,
sikerekről, fájdalmakról, hibákról, szerelemről, boldogságról,
és sok utazásról is.
A közvetlen hangvételű előadáson
kiderült többek között, hogy hogyan
lett egy ismert, ambiciózus magyar
vállalkozóból olasz feleség, s egy
igazán boldog, nyitott, szárnyaló
ember. Aki hirtelen rádöbbent, hogy
élni jó, az élet minden pillanatában
ott van a szép, a jó, a szeretni való.
Egy kis Itália blogja Facebook-oldala ma már több mint 2500 követőt
vonz. Ő pedig élvezi a „másik életét”, már nem egy, hanem három

vállalkozás aktív szereplőjeként.
Bemutatóját számos, látványos
képpel illusztrálta.
– Soha nem hittem a csodákban, az ilyen mindent megváltoztató véletlenekben. Abban viszont
igen, hogy nekem sem kell egyedül
maradnom, valahol nekem is van
egy lelki társam. Azt azért nem
gondoltam volna, hogy pont Olaszországban – mondta Kinga házassága történetéről mesélve.
Semperger Kinga ügyvezető, tulajdonos, KKV-szakértő és coach,
a ProjectMine Kft. tulajdonos-ügyvezetője, nemzetközi, közvetlen
uniós projektek vezető tanácsadója. 2004-ben az Ernst and Young
Nemzetközi különdíjasa, a Jövő
ígérete kategóriában. 2008-ban
hazánk 25 legtehetségesebb női
vezetőinek egyikévé választották.
2014-ben pedig az Év vállalkozója
lett.

Ősi hangok egy modern fővárosban
Bár a Kazah Köztársaság területét tekintve a kilencedik legnagyobb ország a világon, sokak számára ismeretlen és titokzatos marad. A titkok feltárásában segített élménybeszámolójával Fődi Ágnes november 14-én, Ősi hangok egy modern
fővárosban címmel tartott élménybeszámolójával a Hattyúházban. Közreműködött Zsirmik István (doromb).
Az előadáson megtudhattuk azt
is, hogy az ország északkeleti
részén (saját legendáik szerint
mintegy 1500 éve) él a madjarok
törzse. A szétszórt, laza településformákon kb. 2000 család tartja magát madjarnak, bár nyelvük
már kazah. Az utóbbi évtizedeket leszámítva nem tudtak arról,

hogy rokon népeik lehetnek. A
90-es években (magyar kutatók
közreműködésével) elvégzett genetikai vizsgálatok szerint a génmarkerek kontrollcsoportokkal
történt összehasonlító vizsgálatai alapján az alföldi magyarsággal állnak legközelebbi genetikai
kapcsolatban.

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2019. november 22.

9

Szép és könnyed stílusú kerámiák Félegy-

házáról
indult
A Félegyházáról indult jeles
egyéniségeket bemutató könyvtári sorozat keretében dr. Tóth
József
vegyészmérnökkel
beszélgetett dr. Tarjányi József november 7-én, a városi
könyvtárban. A beszélgetés
során kirajzolódtak egy sikeres pálya meghatározó szakmai állomásai. A több nyelvet
beszélő vegyészmérnök és
mérnök-közgazdász, a Mineralimpex Olaj- és Bányatermék
Külkereskedelmi
Vállalatnál
kezdte pályafutását, ahol az
üzletkötő beosztástól a ve-

Kis Virág keramikusművész alkotásaiból nyílt kiállítás november 7-én, a művelődési központban. A
művész alkotásait az elmúlt években bemutatták Szegeden, több alkalommal Budapesten, Sopronban, Kapolcson, Kunszálláson, a Magyar Kerámia Szövetség
kiállítási színhelyein, illetve egy európai vándorkiállításon is. Kiskunfélegyházán első alkalommal jelentke-

zett önálló kiállítással. A tárlatot Endre Sándor volt
országgyűlési képviselő nyitotta meg és ajánlotta a
művészetpártolók figyelmébe. A megnyitón közreműködött a Holló Sevi Tanaka együttes.
Kis Virág alkotásaival annak ellenére, hogy Félegyházán először nyílt önálló tárlata, a város több oktatási intézményében és köztereken is találkozhatunk.

A Malmok útján

A kenyéradó gabona többféle technikát fejlesztett ki az évszázadok során, amelyek számos malomfajtát honosítottak meg ezen
a vidéken. Az ősi szárazmalmok és darálók színesítik ma is a néprajzi műemléki értékek palettáját. Megmentésük nagyon fontos,
hiszen több mint 200 éven keresztül a Dél-Alföld meghatározó
épületei és gazdasági feladatot is ellátó közösségi terei voltak.
A Malmok útja program keretében erről tartottak szakmai konferenciát a Kiskun Múzeumban,
november 12-én. Az előadások

során szerbiai és magyar előadók
szóltak a malmok jelentőségéről,
megőrzésük fontosságáról és
arról, hogy napjainkban hogyan

lehet bevonni történetüket az ismeretterjesztésbe. A megjelenteket és előadókat Rosta Ferenc
köszöntötte.
Az alpolgármester elmondta,
hogy az egykori gazdasági építmények, a malmok bemutatását
tűzte célul a határokon átnyúló
program. Az alföldi tornyos szélmalmok mellett szárazmalmok
és különböző darálók is megtalálhatóak ma. A Malmok útja projekt öt magyar és szerb település
összefogásával jöhetett létre. A
ma is látható malmokat fűzték fel
egy tematikus út keretében. Az
Alföld megőrzött emblematikus
gazdasági építményeinek többsége ma már műemlék, védett,
ezáltal jól demonstrálja az egykori világot. A sokszínűség és a
technikai változatosság mutatható be a tematikus út során, több
szélmalom, szárazmalom, széldarálók és paprikaőrlő malom is
– mondta el Rosta Ferenc.
A köszöntő után a szakemberek előadásai hangzottak el
a malmokról, a malmok útján
fellelhető kulturális, néprajzi
értékekről.

Dr. Tóth József

zérigazgatói székig jutott. Ezt
követően a MOL Rt. ügyvezető
igazgatója, a Finomítási, feldolgozási és logisztikai divízió
vezetője, később beszerzési és
kereskedelmi igazgató, majd az
elnök-vezérigazgató főtanácsadója lett. Számos szakmai
szövetségben,
bizottságban
tölt be ma is vezető beosztást.
A Veszprémi Pannon Egyetem címzetes egyetemi tanára. A Szingapúri Köztársaság
magyarországi
tiszteletbeli
főkonzulja. Számos alkalommal tartott előadást a Passaui
Egyetemen, Grazban, a Kőolaj Világkongresszus ülésein.
Két gyermeke van, Balázs, aki
Bécsben végzett gépészmérnök, Emese lánya pedig San
Francisco-ba ment férjhez, ott
dolgozik.

10

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2019. november 22.

Két félegyházi képviselő
a megyei közgyűlésben
Az Ótemplomban lépett pódiumra a
Benyus Testvérek Kamaraegyüttes

Október 13-án, vasárnap tartották hazánkban az önkormányzati
választásokat. A 23 tagú közgyűlésben a Fidesz-KDNP 16, a Jobbik 2, a Demokratikus Koalíció és a Momentum 2-2, a Mi Hazánk
Mozgalom 1 mandátumot szerzett.
Október 25-én a hajósi barokk
kastélyban tartotta alakuló ülését
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés,
ahol a testület újraválasztotta Rideg László (Fidesz-KDNP) korábbi elnököt. Elnökhelyettesek: Mák
Kornél (Fidesz-KDNP) és Vedelek
Norbert (Fidesz-KDNP).
Az alakuló ülésen Rideg László
köszönetet mondott a választók
bizalmáért és programismertető
beszédében a többi között bejelen-

tette, hogy megyei családtámogatási programot indítanak, valamint
fejlesztik a termál- és a borturizmust és folytatják a klímavédelem
terén megkezdett munkát.
Kiskunfélegyházáról Jankovszki Zoltán és Dongó József volt
önkormányzati képviselők kerültek be a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlésbe.
Mindenkinek
köszönjük
a
támogatást!

Új sorozatot indított a kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony
Főplébánia
Plébániai esték hangversenysorozat címmel. November
9-én, szombaton 17 órakor a
Benyus Testvérek Kamaraegyüttes hangversenyteremmé varázsolta a templomot.
Előadásukban Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich
Händel, Arcangelo Corelli,
Heinrich Ignaz Franz Biber,
Tomaso Albinoni, Johann Joachim Quantz és Franz Schubert művei hangzottak fel.
A Benyus Testvérek Kamaraegyüttes tíz testvérből álló kis
szimfonikus együttes. Megalakulásuk idejét nem könnyű meghatározni, mivel a gyermekek szüle-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tisztelt Barátaim! Tisztelt
Polgártársaim!
Engedjék meg, hogy Petőfi
Sándor, városunk szülöttjének
versével köszöntsem Önöket
(nem csak férfiaknak):
HA FÉRFI VAGY, LÉGY FÉRFI...
Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne hitvány gyönge báb,
Mit kény és kedv szerint lök
A sors idébb-odább.
Félénk eb a sors, csak csahol;
A bátraktól szalad,
Kik szembeszállanak vele...
Azért ne hagyd magad!
Ha férfi vagy, légy férfi,
S ne szád hirdesse ezt,
Minden Demosthenesnél
Szebben beszél a tett.
Építs vagy ronts, mint a vihar,
S hallgass, ha műved kész,
Mint a vihar, ha megtevé
Munkáját, elenyész.
Ha férfi vagy, légy férfi,
Legyen elved, hited,
És ezt kimondd, ha mindjárt
Véreddel fizeted.
Százszorta inkább éltedet
Tagadd meg, mint magad;

Hadd vesszen el az élet, ha
A becsület marad.
Ha férfi vagy, légy férfi,
Függetlenségedet
A nagyvilág kincséért
Árúba ne ereszd.
Vesd meg, kik egy jobb falatért
Eladják magokat.
„Koldúsbot és függetlenség!”
Ez légyen jelszavad.
Ha férfi vagy, légy férfi,
Erős, bátor, szilárd,
Akkor, hidd, hogy sem ember
Sem sors könnyen nem árt.
Légy tölgyfa, mit a fergeteg
Ki képes dönteni,
De méltóságos derekát
Meg nem görbítheti.
(Pest, 1847. január.)
Sok ismerős, barát, bankfalui,
zöldmező lakótelepi és külterületi lakó kérdezte korábban, hogy
indulok-e az önkormányzati választásokon. Amint az a választásokon is kiderült, a kiskunfélegyházi önkormányzati képviselői
munkám 2010-től indult és 2019
októberében véget ért. A Kiskunfélegyházi FIDESZ-KDNP önálló
jelölteket nem indított, hanem a

„Nem vagyok csillag, csak rőzsetűz, de az amíg ég, meleget tud
adni.”
Móra Ferenc
Elérhetőségeim:
dongojozsef@gmail.com
06 20/318-5890
Nemzeti Fórum jelöltjeit támogatta. Utódomnak, Szabó Józsefnek
eredményes munkát kívánok.
9 évig lehettem helyi képviselő.
Ez hosszú idő! Van idő ismeretséget, barátságokat, jó kapcsolatokat kiépíteni, és van idő cselekedni is. Úgy gondolom, hogy az
elmúlt, majdnem egy évtized nem
múlt el tétlenül.
Ezúton fejezem ki az érzéseim
és köszönetnyilvánításom:
A választott Petőfi-vers segítségül hívásával erősítem meg, hogy

tésük sorrendjében, fokozatosan
kapcsolódtak be a közös zenélésbe. A kamaraegyüttes közös múltja több mint 30 évre tekint viszsza. Benyus Sándor, az édesapa
zongorázott, hegedült és kórust
vezetett, felesége, Anna pedig hegedült. Az évről évre bővülő zenekar egy sokgyermekes házaspár
zeneszeretetéből született. Tagjai
a zene iránti szeretetet még gyerekkorukban megtapasztalták és
a muzsikától felnőttként sem szakadtak el. A tíz testvér mindegyike
a zenész hivatás mellett döntött,
és diplomát szerzett valamely zeneművészeti egyetemen vagy főiskolán. A családi zenélés hagyománya tovább folytatódik, mára már
az unokák (majdnem mind a 37)
is együtt zenélnek.

a legfontosabb az volt számomra,
hogy minden körülmények között
ember, becsületes ember tudtam
maradni. Személyiségemben is
csak erősödtem a képviselői szolgálat nehézségei és sikerei során.
Ezért tartozom a legnagyobb köszönettel Önök, mint választópolgárok (de inkább, mint Barátaim)
és minden kiskunfélegyházi polgár felé! De köszönettel tartozom
azért is, mert sokan megosztották
velem gondolataikat, javaslataikat, kerestek, amikor gondjuk volt,
akár magánjellegű, akár közügy.
Az önkormányzati választáson a
megyei listára leadott FIDESZ-KDNP szavazatok nagy aránya miatt
a jövőben Bács-Kiskun megyei
önkormányzati képviselőként képviselem Önöket és immáron kicsit
tágabb környezetemet. Ezért is
hálás vagyok! Garantálom, hogy
mindenkor elérhető maradok a
bankfalui, a zöldmező lakótelepi,
a külterületi és minden kiskunfélegyházi számára egyaránt. A jövőbeni munkám során is a szülővárosom érdekeit fogom képviselni.
A köszönetnyilvánítás teljes terjedelemben a www.felegyhazikozlony.eu
oldalon olvasható.
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Jót tenni jó!
Ebben az évben az Egészségközpont is csatlakozott a Jót tenni jó
akcióhoz. Ennek keretében az Alpári úti Hajléktalanszállón ellátásban részesülők számára gyűjtenek többek között a mindennapi életvitelhez szükséges tisztálkodási szereket, mosószert.
Adományaikat december 1-jéig
leadhatják a polgármesteri hivatal földszinti ügyfélszolgálatán, az
Egészségközpont
(Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.) földszinti portáján és a második emeleten, a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálatnál.
Segítségüket ezúton is köszönik.
A mindennapi élethez, megnyerő külsőhöz elengedhetetlen tisztálkodó felszereléseket várnak:
tusfürdő, szappan, testápoló, kéz
krém, dezodor, illatszer, sampon,
hajbalzsam, hajápolási eszközök,
hajvágó gép (használt, de működő készülék is lehet, borotva,

borotvahab, mosópor, mosószer,
textilöblítő, új, címkés fehérnemű,
alsónemű, zokni, fogkrém, fogkefe.
Szeretnék a hölgyeket is meglepni, mert a hajléktalan nőknek is jár,
hogy szépnek érezhessék magukat: szépségápolási termékek, kozmetikumok, hajápolási termékek,
intimhigiéniás termékek (tampon,
betét, intim törlőkendő, tisztasági
betét).
Higiéniai okokból csak bontatlan, nem használt, lejárati időn
belüli termékeket tudnak kiosztani, mindezt vegyék figyelembe az
adományozás során.

Az
adományokat
karácsony előtt juttatják el a
hajléktalanszállóra.
„Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengesé-

geit hordozzuk, és ne a magunk
kedvére éljünk. Mindegyikünk a
felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére.”
(Pál apostol levele a rómaiakhoz)

Családi szombat délelőtt
A Móra Ferenc Művelődési Központban
kreatív, alkotó kedvű gyerekeket vártak
november 9-én, amikor a szorgos kezek
őszi hangulatú kopogtatókat, valamint
Márton-napi dekorációkat készíthettek.
A gyerekek és kísérőik egy szombat délelőtt erejéig megfeledkezhettek a házi
feladatokról és otthoni teendőkről, helyette szüleikkel, barátaikkal közösen
alkothattak.

Flamann Ildikó keramikusművész Tapintható mesevilág
című kiállítása nyílt
meg november 7-én
a városi könyvtárban.
A művésznő alföldi,
hódmezővásárhelyi fazekasnak vallja magát. Amikor az
unokáinak meséket
olvasott, s ők tágra
nyílt szemekkel hallgatták, akkor született meg benne az ötlet, hogy a meséket
képekben formálja meg. A keramikusművész táblaképekbe öntött, humort sem nélkülöző mesevilágot tárt a gyermekek elé.
Flamann Ildikó sokáig csak népi kerámiákkal
foglalkozott, főként használati edényeket készített, sütő-főzőedényeket, bögréket, étkészlete-

ket, tárolóedényeket és
fali tálakat.
Később
új
technikákat
is szeretett
volna kipróbálni,
így
talált rá a
számára teljesen új raku
technikára.
Ezeken az
e d é n ye ke n
őseink motívumait, a magyar népvándorlás
kori mintákat rajzolta meg. Amikor az unokáinak meséket olvasott, ők tágra nyílt szemekkel hallgatták. A meséket újra meg újra olvasva
gyermeki kíváncsisággal kezdte el a mesefigurákat képekben megjeleníteni. Így születtek
meg a magyar népmesék és a Grimm-mesék
nyomán készült színes kerámia meseképek.

KECSKEMÉT BAJA KISKUNFÉLEGYHÁZA
Autósiskola:

6100 Kiskunfélegyháza, Molnár B. u. 2.,
+36-20-444-2777
Felnőttképzés: +36-20-277-2887, felnottkepzes@furedi.eu

fb.com/furediautosiskola/
www.furedi.eu
info@furedi.eu
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Mesejelenetek, humorral fűszerezve

Hirdetés

KRESZ tanfolyamok
GKI, ADR, TAXI, Gépkezelői tanfolyamok és vizsgák
Nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák
Vezetéstechnikai tréningek (cégeknek és magánszemélyeknek)
Felnőttképzés (OKJ-s, egyéb szakmai, hatósági képzések)
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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A Lakitelek Népfőiskola hírei

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

SZILVESZTEREZZEN
a Hungarikum Ligetben, Lakiteleken!
Köszöntse velünk az Újévet a Népfőiskola Lakodalmas
Házában, ahol szép környezetben, finom ételekkel és
italokkal tölthetjük együtt az év utolsó éjszakáját!
Zene: Belicza András és barátai

Belépődíj: 10.000 Ft

svédasztalos vacsora, egy pohár pezsgő, éjféli menü

Óvodások látogatása
a népfőiskola kertészetében
A lakiteleki Szivárvány Óvoda Napsugár
csoportja Madari Istvánné Judit óvónéni irányításával látogatott a népfőiskola
biokertészetébe, ahol az őszi virágokról
és a család mindennapjaiban használt
zöldségekről gyűjthettek újabb ismereteket a gyermekek. Ismerkedtek a
színekkel, formákkal és az illatokkal az
üvegházban.
Felelevenítették azok az ismereteket,
amelyek tudatosítják a gyermekekben,
hogy miért is érdemes télen is sok friss

zöldséget fogyasztani. Megbeszélték
és bemutatták, hogyan lesznek a kis
palántákból szép életerős növények,
amelyeket különböző formákban és
feldolgozásban ehetünk. A gyermekek
lelkesen osztották meg ismereteiket a
növényekről, és annak fogyasztásáról.

A Félegyházi Szabadidő és Sport
Nonprofit Kft. Programirodája
szeretné összegyűjteni, és a városi sportcsarnokban bemutatni az
elmúlt évtizedek Európa- és világbajnokságain részt vett kiskunfélegyházi sportolókkal kapcsolatos
képeket, versenyinformációkat.
Ezen értékek feltárásával és közkinccsé tételével kívánnak mintát
adni a ma ifjúságának, valamint
emléket állítani a félegyházi
sportolóknak és teljesítményüknek. Ehhez kérik minden sport-

A termálfürdő nyitva tartása:
2019. december 31-én 10-18 óráig
2020. január elsején 10-22 óráig

A TERMÁLFÜRDŐ
ÉS AZ USZODA NYITVATARTÁSA
Hétfő: SZÜNNAP
Kedd-Péntek: 15.00 – 22.00 óráig
Szombat-Vasárnap:
10.00 – 22.00 óráig

Félegyházi sportolók
fotóit, adatait várják
Felvételünkön a sportcsarnokban korábban
létrehozott olimpiai arcképcsarnok két
sportolóját látják

Jegyrendelés:
hotelclubtisza@nepfolakitelek.hu
csingerandrea@nepfolakitelek.hu
Személyesen: Hotel Club Tisza recepció

barát,
család
segítségét.
S z í ve sen fogadnak
sportolói
k é p e ke t
(lehetőleg mellképeket),
részletes
a d at o k kal: születési dátum, mikor, hol, milyen
sportágban, mennyi idősen, milyen eredményt, helyezést ért el
a sportoló. A gyűjtés 2020 januárjában indul és július végén
zárul. A témával kapcsolatos
anyagokat a városi sportcsarnok 130-as irodájában fogadják. A gyűjtemény bemutatását
2021 tavaszára tervezik abban
a reményben, hogy az anyag
az idők során tovább gazdagodik, bővül napjaink és a jövő
sportteljesítményeivel.

Építsük meg a karácsonyi
mézeskalács mesevárost!
Hatodszor is megépül
idén a meseváros mézeskalács
házikókból
a Kiskun Múzeumban.
Ehhez várják családok,
nagyszülők és unokák, kicsik és nagyok, barátok,
alkotó kedvű közösségek
jelentkezését, akik szeretnek süteményt sütni
és mézeskalács házikót
készítenek a jótékonysági célú
felhívásra.
Az alkotások bármilyen építményt ábrázolhatnak: házikót, a
város nevezetes épületeit, köztéri
alkotásait. Díszítésük idézzen téli,
karácsonyi hangulatot, méretük ne
legyen nagyobb az A/4 mézestészta alapnál.
A felajánlott mézeskalács házikókat december 4-én és 5-én, 8-tól
17 óráig, illetve december 6-án,
8-tól 13 óráig lehet leadni a Kiskun
Múzeumban (dr. Holló Lajos u. 9).
A beérkezett mézeskalács házikókat bemutató kiállítást december 7-én, szombaton 15 órakor
nyitják meg a Kiskun Múzeumban.
A mézeskalács alkotásokat tom-

bolán sorsolják ki december 21én, szombaton, a városháza előtt,
a negyedik adventi gyertyagyújtást
követően. Tombola 500 Ft/db áron
vásárolható. A befolyt összeget a
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos
Óvoda Dózsa György utcai Óvoda
Tagintézmény részére fejlesztő és
szabadidős játékok vásárlására, a
KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézménye által szervezett
nyári gyerekprogramokhoz szükséges eszközökre és a Kiskun Múzeum gyermekprogramjainak megvalósítására fordítják.
Érdeklődni és jelentkezni
lehet a Kiskun Múzeumban.
Tel.: 76/461-468; E-mail:
info@kiskunmuzeum.hu
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Őszi jótékony lombtakaró –
télre hangolódva a parkokban
A természetben rend van! Az
élet küzdelmeitől nem mentesen, de gondoskodó szervezettségben. Érdemes kicsit
időnként elgondolkodni ezen.
A sok félegyházi platánfa ősszel
talán sokakban ülteti el a gondolatot: mennyi munka ezt a rengeteg lehullott lombot összegyűjteni, és mennyi hasznosabb dolgot
lehetne tenni. Ez a tézis juttatja
eszembe Hermann Ottó – kiváló természettudósunk, nagyszerű
szakírónk, zseniális polihisztorunk – egyedülálló könyvét, amely
A madarak hasznáról és káráról
címmel jelent meg a 18-19. század
fordulóján. A környezetkárosítás
fogalmát még alig ismerő kor szellemisége az ember érdekei mentén
írt le és osztályozott sok tudományos ismeretet. Az akkor káros minősítést kapott madarak jelentős
része ma már védett, ritka faj.

Talán egy kicsit így vagyunk mi is
a fákkal, a városi környezet tisztaságáért küzdve, így, valamiféle klímaváltozás szele által megérintve.
Pedig a növények lehulló lombja,
elkorhadó szervei egy hatalmas
önfenntartó, állandóan megújulni
kész rendszer részei.
Erdőben járva már gyűjtöttünk
maroknyi erdei földet, mert kiváló
virágföld. Morzsalékos, tápanyagban gazdag „fekete arany”. Élő
szerves anyag, amelynek egyik
titka a talajfelszínre hulló szerves anyagokban, másik az ezeket
bontó, aprító, feldolgozó baktériumokban, gombákban, mikroorganizmusokban rejlik. Ők a talaj
felső, nagyjából 5 cm vastag rétegében készítik elő a növényi maradványokat a további feldolgozásra. A talajfelszínre hulló újabb
és újabb rétegek alá szorulva,
mind mélyebb szintre kerülve további mikroorganizmusok teszik

a növények számára – már vízben oldott tápanyag formájában
– felvehetővé a talajba dolgozódó
szerves részeket. A talaj még alsóbb, mélyebb szintjébe lekerülő
úgynevezett humin anyagok már
valamiféle nitrogén raktárak,
amelyekből a tápanyagok fokozatosan épülnek be a növényekbe.
A bolygatatlan talaj tehát okosan
gazdálkodik erőforrásaival.
Ezt gyakorlatot nem felülírva,
félresöpörve, hanem gondosan
felhasználva célszerű nekünk is
a zöldfelületeinkkel gazdálkodni.
Ezért fontosak az arányosan szervezett, jól tervezett, megfelelően
megépített, gondosan fenntartott kertek, parkok, ahol az őszszel talajra kerülő növényi részek
számunkra is hasznossá válnak.
Mindenesetre a burkolatok, gyepek
lombtalanítása szükséges, elengedhetetlen része a környezetünk

A frissen lehulló levélzet az esős idő
beálltáig nagyon szép tud lenni, a természet csodáira emlékeztethet bennünket:
egyben gyönyörködtet és felüdít

fenntartásának, de talán jó lesz
barátkoznunk a természet természetes jelenlétével is.
Úgy gondolom, talán „megéri”
felelős gazdáinak lenni a ránk bízott környezetünknek.
Nagy Ágnes
városi főkertész

Ehhez még hozzá kell képzelnünk a jövőre már megerősödő növényzet látványát… talán szép lesz!

Ügyes tervezéssel még a lombtakaró alól is kandikálhat
ki vidám virág, mint például ez a kis lizinka
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Aki(k)től a harang szól – 9. rész
Májusban lesz 140 éve, hogy Kalmár József kiskun kapitány felesége, Fazekas Anna felajánlást tett a felszentelés előtt álló
Szent István Templom nagyharangja előállítási költségeinek fedezésére. 20 éve pedig egy házaspár vállalta magára az ótemplomi nagyharang újraöntési költségeit.
A kettős évforduló kapcsán, és
karácsony közeledtével, érdemes
sorba venni, Félegyháza „újkori
történelmében” kik és hányan voltak, akik személyes vagyonuk egy
részéből, valamilyen belső indíttatásból harangot öntettek szeretett
városuknak.
Eddigi ismereteink szerint az
elmúlt 276 évben összesen 58
harang és a 12 harangból álló
harangjáték működött/működik.
Ezek közül 15+11 darab létrejötte konkrétan köthető egy-egy
személyhez vagy házaspárhoz. A
rendelkezésre álló adatok nem
hagynak kétséget az öntettetők
kiléte felől, hiszen neveik nyilvánosan, a harangokon ércbe öntve
olvashatók.
Az első ilyen személy Czakó István volt 1743-ban. A városba települők közül ő hitelezte meg az első
két harang vásárlását. Később a
Templompénztár Kimenetel oldali
első bejegyzés tanúsága szerint:
„a két első harangokra kölcsön föl
vett pénzeket” visszafizették neki,
25 rajnai forintot. Így neve a harangokon nem is szerepel(hetet)t, ám
a gesztus sokat elárul jelleméről.
Az elkövetkező 137 évben nem
volt kiemelkedő egyszemélyi fel-

Kalmár Józsefné Fazekas Anna

ajánlás. A városi kegyuraság és az
egyház közpénzből oldotta meg a
harangok beszerzését. Természetesen voltak gyűjtések egy-egy harang vételekor, de azok között nem
volt említésre érdemes összeg.
1880 májusában, a Szent István
Templom építésekor elsőként, Kalmár József kiskun kapitány neje,
„Fazekas Anna” vállalta egy kb.
20 mázsás nagyharang (Szent
Anna) elkészítési költségeinek viselését. Őt nem kell bemutatni a

félegyháziaknak. Felajánlása nyomán kezdtek megnyílni a pénztárcák: a második harang (Szent
István) elkészítésének költségeit
„Juhász András és Seres József” vállalták. A negyedik harang
(Szent László) költségeit „Zanócz
Imre és fogadott leánya Favágó
Rozália”, míg az ötödik harangét
(Szentháromság) „öreg Csenki
János és Tüski Magdolna házastársak” vállalták magukra. A
sok kisebb összegű adományból
készült el a harmadik harang (Boldogságos Szűz). Az egy Szentháromság harang kivételével mind
besorozták az első világháborúba.
1896 a következő dátum. Selymesben, a Mária-dűlő szegedi főút
felőli végénél szenteltek egy magánadományból készített harangot.
Az adományozók: „Magyari Ferenczné szül: Toth Ágnes illetve
Dobos Imre és neje Toth Teréz.”
Ez a harang szolgál ma az Újtemplomban miseharangként.
Öreg-Galambosban van az
1904-ben öntött, az alsógalambosi
gazdaság részére felszentelt harang. Készíttetőik az a „Trungel
Nagy Antal és neje Anna” voltak, akiknek a korabeli (birtokos)
térkép alapján a környéken számottevő birtokuk volt. Ez a harang
ma is a helyén van.
1925-ben ismét nagy adakozás
volt a városban: ekkor pótolták
vissza az első világháborúban rekvirált nyolc harangot. Ezekből ket-

Endre Szidónia

tőn jelentek meg új adományozói
nevek. Az Ótemplom névadójának
tiszteletére szentelt, 660 kg-os harang előállítási költségeihez nagyban hozzájárultak: „dr. Hoffer
József és neje Endre Szidónia;
Bencsik Boldizsár és neje Fái
Rozália; ifj. Kristóf Ferencné
szül: Tombácz Julianna; özv.
Nemes Nagy Józsefné; Fazekas
István és neje Weszelka Julianna; özv. Keserű Antalné, sz. Kocsis
Rozália; özv. Tarjányi Gáborné,
sz. Szabó Rozália; özv. Lőrincz
Sándorné.” Az 1950-es évek elején ez a harang tűnt el nyomtalanul.
A másik, szintén ótemplomi
330 kg-os harang csináltatását a
felirat szerint: „Isten dicsőségére
és egyetlen, boldogult fiunk János emlékére Lőrincz János és
Szelepcsényi Anna házastársak
biztosították adományukkal.” Az
1967-ben megrepedt harangot
három év múlva pótolták: ma ő a
Szent István harang.

Szabó-Szűcs József


Folytatás a következő számban.
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A Kiskunfélegyházi Advent idén is
gazdag programkínálattal bővelkedik.
A rendezvényekre szeretettel várnak
mindenkit a szervezők.

Programok:

2019. november 22.

Advent Kiskunfélegyházán

November 28. – December 31.
Ünnepi vásár a Béke téren
Decembertől januárig
Jégpálya a könyvtár mögötti parkolóban
November 29., péntek
10.00
Téli ünnepek a Dunántúlon – a Nyugdíjas Klubok Egyesületének adventi
rendezvénye a Szakmaközi Művelődési
Házban
November 30. és December 21.,
szombat
Jótékonysági ételosztás a Hajléktalan
Ellátás lakói részére
Kapocs Hajléktalan Ellátás (Alpári út
53.)
November 30., szombat
9.00-12.00
Mikulásváró családi szombat délelőtt
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
14.00
Karácsonyváró Női Kör
Adventi koszorú, ajtókopogtató, karácsonyi díszek készítése a Móra Ferenc
Művelődési Központban
16.00
Advent első gyertyagyújtása a városháza előtt
Csányi József polgármester és Rónaszéki Gábor plébános köszöntője
A Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola ünnepi műsora
17.00
Csézy adventi műsora
Móra Ferenc Művelődési Központ, a
belépés díjtalan
December 1., vasárnap
18.00
Palestrina
Kamarakórus
előadása
Szent István Templom

adventi

December 3–20.
Adventi kézműves kiállítás és vásár
a Móra Ferenc Művelődési Központ
aulájában
December 5., csütörtök
16.00
Városi Mikulás ünnepség – Polyák Lilla
gyermekműsora
Városi sportcsarnok, a belépés díjtalan
17.00
Látogatás a kameruni misszióban. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató (Bács-Víz
Zrt.) vetítettképes előadása 12 napos
utazásukról a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban
18.00
Adventi kiállítás és vásár megnyitója a

Holló László Képzőművész Kör Galériájában, Art-Turka
December 7., szombat
15.00
VI. Mézeskalács meseváros megnyitója
A Kiskun Múzeum, a Kiskunfélegyházi
Napközi Otthonos Óvoda és a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi
Intézmény közös programja, a kiállítás
a Kiskun Múzeumban tekinthető meg
december 9. és 20. között minden nap
8-tól 18 óráig
16.30
Advent második gyertyagyújtása a városháza előtt
Hajagos Gyula esperes plébános
köszöntője
A Kiskunfélegyházi Darvas Általános
Iskola ünnepi műsora
December 10., kedd
17.00
A Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola adventi hangversenye
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
December 11., szerda
15.00
Nagycsaládosok és újszülöttek karácsonyi köszöntése
Móra Ferenc Művelődési Központ
December 12., csütörtök
9.00
A városi könyvtár által gyűjtött adományok átadása a Családok Átmeneti
Otthona lakói számára.
Felajánlásaikat december 12-éig várják
a könyvtárban
December 13., péntek
15.30
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola
adventi hangversenye a Szent István
Templomban
16.00
Luca Napi Mulatság – bábszínházak,
kézműves foglalkozás
Móra Ferenc Művelődési Központ
19.30
Csík János és a Mezzo koncert a Móra
Ferenc Művelődési Központban
December 14., szombat
16.00

Jótékonysági Jogging Plus Szilveszteri
futás rajzpályázat
kiállításmegnyitója és eredményhirdetése a városháza aulájában
16.30
Advent harmadik gyertyagyújtása a városháza előtt
Hatvani Zsófia református lelkésznő
köszöntője
A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola Kicsinyek Kórusa
és Csengettyű Együttesének ünnepi
műsora
December 15., vasárnap
16.00
Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusának adventi hangversenye
Szent István Templom
18.00
A Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola karácsonyi hangversenye
Sarlós Boldogasszony Templom
December 17., kedd
7.00-10.00
A Szent Benedek Iskola jótékonysági
tea és zsíros kenyér osztása a Sarlós
Boldogasszony Templomban
December 19., csütörtök
10.00
A KSZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági
Szakgimnáziumának
karácsonyi műsora a Sarlós Boldogasszony Templomban

A Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola ünnepi műsora
17.00
A Kiskun Múzeumban kiállított Mézeskalács meseváros
házainak jótékonysági tombolasorsolása a városháza előtt
18.00
Danics Dóra műsora
Városháza díszterme, a belépés díjtalan
December 21-22., szombat-vasárnap
18.00
A Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar és a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar hagyományos karácsonyi
koncertje
Kossuth Lajos Szakképző Iskola
sportcsarnoka
December 24., kedd
11.00
Jótékonysági karácsonyi ételosztás
Jókai utcai parkolók
December 27., péntek
8.00
KKC Kosárlabda Gála
Városi sportcsarnok
December 29., vasárnap
20.00
Ganxta Zolee és a Kartel a Tripla Music
Clubban
Rocktár mellett, Kossuth u. 35.

18.00
Zséda nagykoncert
Szent István Templom, a belépés
díjtalan

December 31., kedd
9.30
Koszorúzási ünnepség a Petőfi Sándor
Emlékháznál

December 20., péntek
11.00
A Móra Ferenc Gimnázium karácsonyi
műsora
Szent István Templom

10.00
Emlékezés Petőfi Sándor születésének
197. évfordulójára
Petőfi Sándor Városi Könyvtár

December 21., szombat
12.00
Szeretet-ebéd, jótékonysági ételosztás
Bajcsy u. 13.
16.30
Advent negyedik gyertyagyújtása a városháza előtt
Hostyánszki Péter baptista lelkipásztor
köszöntője

11.00
Zárjuk együtt az évet egy jó
cselekedettel!
Támogassuk futva az óvodás
gyermekeket!
XXVIII. Jótékonysági Jogging Plus Szilveszteri Futás
Rollsped-futam
Kossuth utca
A műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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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
November 28 - december 31.
Ünnepi vásár a Hattyúház előtti téren
November 29., péntek
„Téli ünnepek a Dunántúlon” – a
Nyugdíjas Klubok Egyesületének
adventi rendezvénye
Szakmaközi Művelődési Ház, 10 óra

November 30., szombat
Mikulásváró családi szombat délelőtt
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, 9-12
óra

A Kiskunfélegyházi Dózsa György
Általános Iskola ünnepi műsora, 16 óra
CSÉZY adventi műsora
Művelődési központ, 17 óra

Karácsonyváró Női Kör
Adventi koszorú, ajtókopogtató,
karácsonyi díszek készítése
Móra Ferenc Művelődési Központ, 14
óra

December 1., vasárnap
A Palestrina Kamarakórus adventi
előadása
Szent István Templom, 18 óra

Advent első gyertyagyújtása a
Városháza előtt
Csányi József polgármester és
Rónaszéki Gábor plébános köszöntője

December 3–20.
Adventi kézműves kiállítás és vásár
a Móra Ferenc Művelődési Központ
aulájában

KÖNYVTÁRSAROK
Várjuk együtt a Mikulást
a városi könyvtárban!
December 5-e éjjelén, december 6-a hajnalán a Mikulás házról házra jár és titokban
meglátogatja az éppen alvó gyermekeket. Ha
egész évben jól viselkedtek, akkor az ablakba
kitett, megtisztított cipőcskékbe, csizmácskákba apró ajándékokat helyez el. A rosszak

is elnyerik méltó jutalmukat, az aranyszínű
virgácsot.
Aki nem akar decemberig várni, és idén először szeretne személyesen találkozni a piros
köpenyben, püspöksüvegben és pásztorbottal
ajándékokat osztó apóval, látogasson el november 30-án a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Gyermekbirodalmába.
A Mikulásváró családi szombat délelőttön 9
órától az ügyes kezű kicsik és nagyok papírból fenyőfát, karácsonyfadíszt, rénszarvast és Mikulást
készíthetnek. Akik nem szeretnek kézműveskedni, nézegethetik az újonnan vásárolt könyveket,
belelapozhatnak a legfrissebb folyóiratok szá-
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December 3., kedd
A Zöld könyvtári esték sorozat vendége
prof. dr. Terbe István, az MTA doktora.
Előadásának címe: Klímaváltozás és
kertészet.
Bevezetőt mond Kelemen József, a
Közép- Európa Klub elnöke.
Hattyúház, 17 óra
December 5., csütörtök
Látogatás a kameruni misszióban.
Kurdi Viktor, a BÁCSVÍZ Zrt. elnökvezérigazgatójának vetítettképes
előadása 12 napos utazásukról.
Hattyúház, 17 óra
Városi Mikulás Ünnepség
Polyák Lilla gyermekműsora a
városi sportcsarnokban, a belépés
díjtalan!
16 órától

maiba vagy
b ab z s á ko n
ülve olvasgathatnak. Közös
játékra is van
lehetőség:
többféle társasjáték, csocsó, biliárd és
léghoki várja a kikapcsolódni vágyókat.
A jóságos, mosolygós, pirospozsgás, hófehér szakállú Mikulás a könyvtárba háromnegyed 11-kor érkezik meg Lappföldről, sebesen
vágtató rénszarvasok vontatta szánkóján.
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Nemzetközi színtéren is
megállíthatatlan

2019. november 22.

Sikerrel zárta
az őszt a KHTK
Az őszi szezon utolsó fordulóját rendezték meg a megyei I.
osztályú labdarúgó-bajnokságban. A Kiskunfélegyházi HTK a
Kecskeméti LC otthonában lépett pályára. A mérkőzés esélyese a félegyházi csapat volt,
amely igazolva a papírformát,
bő negyedórát követően előnybe
került. A vezetést szűk egy óra
játék után Valkai Tamás duplázta meg. A hajrában Antman Joshua, illetve hazai oldalon Major
Dávid is betalált. A KHTK győzelemmel zárta idei utolsó tétmér-

kőzését, a tavaszi folytatásban
várhatólag nagy harcban lesz a
Jánoshalmi FC-vel a bajnoki címért. A csapat házi góllövőlistáját a rutinos korábbi válogatott
magyar labdarúgó, Tököli Attila vezeti 11 találattal.
Bács-Kiskun Megyei I. 15.
ford., 11. 16.
Kecskeméti LC – Kiskunfélegyházi HTK 1-3 (0-1)
Gólszerzők: Major Dávid 81.
p., ill. Tóth István 18. p., Valkai
Tamás 59. p., Antman Joshua
78. p.

Jótékony futás
az óvodásokért
Hatalmas sikert elérve, a WFC
Kickbox és K1 világbajnokságon
is legyőzhetetlennek bizonyult a
KHSE versenyzője, Provics Gergő. A WFC magyar bajnokság
után novemberben rendezték meg

a WFC milánói világbajnokságát,
ahol 22 ország több mint 400 versenyzője indult el. Provics Gergő
K1 és Kickbox kategóriában is
megszerezte a bajnoki övet -70,
illetve -74 kilogrammban.

Astra győzelem
Nagy skalpot gyűjtött be Budapesten a Vasas Sportcsarnokban az Astra Kiskunfélegyházi
Bulls női első osztályú futsalcsapata. Az együttes az NB I.
8. fordulójában a házigazda és
második helyezett TFSE gárdáját múlta felül 4-2-re. Ezzel
a tabellán is megelőzte, így
ezüstérmes pozícióból vár-

hatja a listavezető DEAC elleni
szuperrangadót.
Női Futsal NB I. 8. ford., 11.
10. TFSE-Szertarsport.hu –
Astra Kiskunfélegyházi Bulls
2-4 (0-1)
Gólszerzők: Bokor Adrienn
28. p., Pádár Anita 40. p. ill.
Beke Adrienn 11. p., 39. p.,
Benkő Mónika 24. p., Varga
Adél 33. p.

Hirdetés

Megkezdtük a 2020-as
bérletek értékesítését!
Bérletek korlátozott számban
kaphatók december 15-éig!
Érdeklődni: 06/30-517-90-53
Címünk: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő szakasz mellett!
A horgásztársakat a következő esztendőben is
szeretettel várjuk!

Rajzpályázatot hirdetett a Kirándulás a természetben, Szeretem
az állatokat, Én és a kamion témákban Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata és a Jogging Plus Sportegyesület. A pályázatra
132 pályamű érkezett be, amelyet óvodai foglalkozás keretében
öt-, hat- és hétéves gyermekek rajzoltak.
A beérkezett rajzokat öttagú zsűri
bírálta el, amelynek elnöke Rosta
Ferenc alpolgármester, tagjai pedig Csernus Krisztina, a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda
intézményvezetője, Tóth Ferencné óvodapedagógus, Szűcs-Szabó
Sándor, a Rollsped Kft. ügyvezetője és Bajzák Andrea, az önkormányzat ifjúsági referense voltak.
A legjobb kilenc pályázó kupában
részesül és a rajzának lenyomata a
szilveszteri futás első 900 nevezőjének járó ajándékpóló elejére kerül
majd. A rajzpályázat kiállításmeg-

nyitója és eredményhirdetése december 14-én, szombaton 16 órakor
lesz a polgármesteri hivatal aulájában. A legjobb 50 rajzot ugyanezen a
napon az önkormányzat előterében
tekinthetik meg az érdeklődők.
A zsűri által kiválasztott rajzok
nyertes óvodás alkotói: Bálint
Nándor, Balogh Zsófia, Törteli Benedek (Nagyszőlő úti Óvoda), Losonczi Olga, Such Tímea
(Százszorszép Óvoda), Nemcsok
Dorka (Kossuthvárosi Óvoda),
Páll Katica, Palotás Rebeka,
Pap Renáta (Móravárosi Óvoda)
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Világbajnok lett
Szabó Tamás

Kiváló formának örvend a félegyházi fekvenyomó és erőemelő
bajnok, Szabó Tamás. Az idei esztendő EB aranyát követően októberben a szlovákiai Érsekújváron
megrendezett GPC erőemelő világ-

bajnokságon mérettette meg magát. Erőemelésben (fekvenyomás,
felhúzás, guggolás) összetett 635
kilogrammal világbajnoki címet
szerzett, fekvenyomásban pedig
világbajnoki ezüstérmet ért el.

Első helyezés
a mezei futáson
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Sikeres íjászverseny

A Huszka József HSE és a KHTK
– Fénypárducok Íjász Szakosztály
közösen szervezett jótékonysági célú emlékversenyén mintegy
120 íjász vett részt a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban,
november 9-én. A Huszka József
Hagyományőrző Egyesület és Baráti kör részéről Kollár László
önkormányzati képviselő nyitotta meg a rendezvényt. A pályát a
Magyar Íjász Szövetség történelmi
szakágának szabályzata alapján
állították össze vadász, lőlapos
és ügyességi célokat vonultatva
fel, amelyeket 24 lőállásból kellett
meglőni, három vesszővel. A ver-

senyen szép eredmények, magas
pontszámok születtek. A 14 év
alattiak között (akik a rövidebb
távot lőtték) a legtöbb pontszámot ifj. Bencze László (Fénypárducok), a 14 év felettiek (akik a
hosszabb távot lőtték) Palatinus
Csaba (Nagyabonyi Íjászok) lőtte.
A helyi felnőtt versenyzők a verseny tisztasága, a fair play miatt
végig lőtték ugyan a pályát, de
nem értékelték a teljesítményüket.
Az esemény egyben jótékonysági keretet is öltött, a bevételéből
Huszka József tiszteletére készülő emléktábla megvalósítását
támogatják.

Kiütéssel menetel a KKC

Remek eredményeket értek el
a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola ifjú sportolói
a Kiskunhalason megrendezett
Sport XXI. Alföldi Régió Mezei
Futóversenyen. A viharos szélben
az U11-es csapat I. helyezést ért
el. Csapattagok: Takács Luca,
Karsai Hédi, Varga Nóra, Kiss
Dávid, Kovács Mátyás, Máriás
Zalán, Szerencsés-Fekete Dávid, Vincze Bálint. Egyéniben
Karsai Hédi II., míg Takács

Luca III. helyezett lett a lányoknál. A fiúk versenyében Kovács
Mátyás szerezte meg a II. helyezést. Az U13-as csapat a II. helyen végzett, csapattagok: Illés
Fanni, Kálmán Kata, Kovács
Réka, Páli Éva, Fekete Botond
(Platán), Gémes Lóránt, Kiss
Márk, Kovács Dávid, Lőrincz
Mátyás.
Felkészítők:
Din�nyés-Kis Zsuzsanna, Kurucz
Kornélia, Nádasdi Péter, Rekedt-Nagy Zoltán.

Negyedik mérkőzését is megnyerte zsinórban a Kiskunfélegyházi
KC NB II-es felnőtt férfi csapata,
amely a keleti csoport 5. fordulójában 96-70-re múlta felül az élmezőnyhöz tartozó DEAC II. gárdáját.
A találkozót szép számú félegyházi
publikum előtt, jó hangulatban ren-

dezték meg. A KKC meglepő magabiztossággal végig vezetett, ezzel a
sikerrel fellépett a dobogóra.
Férfi NB II. keleti csoport 5.
ford., 11. 10.
Kiskunfélegyházi KC – DEAC
II. 96-70 (29-24, 28-12, 24-12,
15-22)
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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A Constantinum második világháborús veszteségei
A
Kalocsai
Iskolanővérek
kiskunfélegyházi
fiókházát,
a
Constantinum épületét 1944 őszén
vette igénybe először a német,
majd később az orosz hadsereg.
A hadikórházként, majd fogolyelosztóként használt épület csak
1946 nyarán szabadult fel az orosz
lefoglalás alól. A korábban legalább
ezer tanuló befogadására alkalmas
intézet teljesen kifosztva került
vissza a nővérek használatába.
Az
iskolakomplexum
belső
berendezése, az ebédlő, a tankonyha
és az internátus (kollégium) összes
felszerelése megsemmisült, odalett
a szertárak és könyvtárak csaknem
egész
állománya.
Súlyosan
megrongálódott a tetőszerkezet,
hiányoztak az ajtók, az ablakkeretek
és az ablaküvegek, a kilincsek, a
zárak, a vízvezeték szerelvények és
villanyfelszerelések.
A veszteség nagyságrendjét
jól szemléltetik a következő –
korántsem a teljességre törekvő

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Sánta Zoárd (anyja
neve: Tasi Panna), Orbán Károly Balázs (Pázmándi Judit), Ágó Lili (Ibriksz Nikolett), Kovács Martin (Rigó
Dalma), Losonczi Kamilla (Solymosi
Zsófia), Tóth Máté (Horváth Annamária), Kiss-Elek Bálint (Hochmajer Cintia), Zelenka Zita (Tarjányi
Mónika)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Mihó
Lilla Katalin – Kiss László, Szatmári

– adatok: Thonett székből 1781
db hiányzott, iskolapadból és
tanulópadból összesen 200. Az
oroszok elvittek egy zongorát,
két harmóniumot, 330 fehér
vaságyat, 12 varrógépet. Eltűnt
96 csillár, 100 ajtótokkal együtt,
990
alsó
ablakszárny,
181
villanykapcsoló, 529 ablaktábla, 70
Ágnes – Gábor István Zoltán, Jakab
Judit – Andrási Róbert, Gurdics Anita – Petyarity József
MEGHALTAK: Ottó Tamás, dr.
Klazsik György Gusztáv, Varga Margit, Juhász János, Ladányi László
István, Csáki István, Görög László –
Kiskunfélegyháza, Kis Ferencné Turi
Erzsébet, Kis-Prumik Pál – Kecskemét, Igmándi Mihály – Jakabszállás,
Kecskeméti Györgyné Biliczki Irén
– Pálmonostora, Orcsik Jánosné Flaisz Etelka – Kiskunhalas, Ruskó Antalné Molnár Erzsébet, Sesták Péter
– Kiskunmajsa

1. Alex: 3,5 éves, vörös, keverék
kan
2. Benci: másfél éves, vörös,
keverék kan
3. Frici: 6 éves, fekete, terrieres
keverék kan
4. Rhodos: 9 hónapos, ordas,
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

Mikulás-ünnepség
Városi
Mikulás-ünnepséget
rendez Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata december 5-én,
csütörtökön 16 órakor a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok-

ban. A rendezvényre szeretettel
várják a családokat, gyermekeket, nagyszülőket. 17 órától
zenés műsort ad Polyák Lilla.
A télapó kaláccsal és kakaóval
kedveskedik a gyermekeknek. A
rendezvény ingyenes.

Hirdetés

Ezt kérd a Mikulástól!
Kis csomagba ezt kérd:

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.

négyzetméternyi WC válaszfal, 37
WC kagyló víztartállyal együtt, 236
folyóméternyi vízlevezető csatorna,
5 fürdőkád, 52 kályha és kályhacső.
A mezőgazdasági lányközépiskola
tangazdasága is károsult, komoly
berendezések
és
szerszámok
tűntek el a baromfitelepről, a
tanyagazdaságból és a bulgárkertből

is (keltetőgépek, önműködő etetők,
igáskocsik stb.). A veszteséglista
valószínűleg korábbi szobaleltárak
alapján készülhetett, annyira pontos
például a tankonyha felszerelésének
felsorolása. Innen többek között
habrolósütő,
tarhonyarosta,
derelyevágó, kuglófforma, quodlibet
(paradicsompasszírozó),
timbálé
(rétegzett
ételek
készítéséhez
használt magas oldalú sütőedény),
valamint gáz- és villanytűzhely
hiányzott.
Egy 1946-os összesített, 10
oldalas kimutatás szerint a
Constantinumot
ért
háborús
károk meghaladták a 710 ezer
forintot, pedig ez a lajstrom
nem is tartalmazta az intézet
élelmiszerkészlet
és
élőállat
veszteségét, továbbá a 60
nővérre berendezett klauzúra
felszerelésében,
valamint
a
nővérek személyes ingóságaiban
(pl.: ruha- és ágyneműkben)
keletkezett károkat. Ónodi Márta

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

Dell Latitude E5430: Intel Core-i5 3320, 4 GB mem.,
320 GB HDD, webcam, 14,1”-os kijelző, ½ év gar.
br. ár: 67.990 Ft
Dell Latitude E3440: Intel Core-i3 4005, 4 GB mem., 500 GB SSD,
webcam, Win10, 14,1”-os kijelző, ½ év gar.
br. ár: 57.990 Ft

Vagy ezt :

TP-LINK WA850RE WIFI erősítő

Csak br. 6.690 Ft

Nagy csomagba ezt kérd:

Dell Inspiron 3567: Core-i3 7020U, 4 GB mem., 1 TB HDD,
webcam, Win10, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.
br. ár: 149.990 Ft
HP 250 G6: Intel N3060, 4 GB mem., 500 GB HDD, webcam,
15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.
br. ár: 96.490 Ft
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KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó:
Tóth Timea ügyvezető
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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.

