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Békés, áldott, szeretetteljes karácsonyt 
és sikerekben gazdag új esztendőt kíván 

a Félegyházi Közlöny csapata!    

Fotó: Fantoly M
árton

„Lobogjon csak tovább
gyertyáinknak lángja:
Emberi melegség,
köszönts a világra!”
 (Devecsery László)
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Új helyen a Dózsaszobor
Új, szép kis parkot alakíttatott ki az önkormányzat a Dózsa György 
utca végén. A térre virágokat, cserjéket is telepítettek, és ide ke-
rült Somogyi György alkotása, a Dózsa-szobor is. 

Az avatáskor a nemzeti színű 
szalagot Balla László és Gye-
nes Attila, a térség önkor-
mányzati képviselője vágta át. 
Balla László megnyitó beszé-
dében ismertette a szobor ke-
letkezésének történetét és azt, 
hogy Somogyi György szobra 
miként került Ceglédről Kiskun-
félegyházára. Elmondta, hogy a 
városban az elmúlt évben sok 
kis tér újult meg, és ez a ten-

dencia az elkövetkező időszak-
ban is folytatódik.

Gyenes Attila arról szólt, hogy 
a körzet lakói már nagyon várták 
a tér megújulását. A Dózsa iskola 
tanulói is örömmel fogadták, hi-
szen új helyszíne lehet ez baráti 
találkozóknak, egy-egy iskola utá-
ni pletykapartinak. Azt is megfo-
galmazták, hogy segíteni fognak 
a szobor és környékének tisztán 
tartásában is.

November 28-án tisztújító ülést tartott a Kereszténydemok-
rata Néppárt Kiskunfélegyházi Szervezete a Fidesz-KDNP iro-
dájában. Az összejövetelen jelen volt dr. Mák Kornél, a KDNP 
Bács-Kiskun megyei elnöke, valamint Lezsák Sándor ország-
gyűlési képviselő képviseletében Lenkei Róbert választókerü-
leti kabinetfőnök.

Gyenes Attila önkormányza-
ti képviselő elnöki köszöntő-
jében értékelte az elmúlt öt 
esztendőben végzett munkát, 
a közéleti és karitatív szerve-

zetekben való tevékenységet és 
közreműködést.

Dr. Mák Kornél megyei elnök 
köszönetet mondott a KDNP 
tagjainak a 2019. évi európai 

parlamenti, valamint az önkor-
mányzati választási kampányban 
való munkáért. A KDNP által is 
támogatott Csányi József pol-
gármester kiemelkedő eredményt 
ért el a helyhatósági választá-
son, az önkormányzati képvi-
selők közül pedig továbbra is 
négy KDNP-tag tevékenykedik a 
képviselő-testületben.

Lenkei Róbert választókerületi 
kabinetfőnök felvázolta a helybe-

li és választókerületi teendőket 
a következő időszakra, amiben 
a KDNP-nek is ki kell vennie a 
részét.

A tisztújítás eredményeként, 
egyedüli jelöltként további öt évre 
bizalmat kapott Gyenes Attila, a 
félegyházi 
KDNP elnö-
keként. A 
helyi szer-
vezet titká-
ra Varga 
Zoltán, a 
gazdasági 
vezető dr. 
Ónodi Iza-
bella lett.

Újraválasztották Gyenes Attilát 
a KDNP félegyházi elnökévé

Ismét járható az Oskola utca 
és a Pázmány utca közötti szakasz

A Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya tájékoztatja 
a lakosságot, hogy a Béke téri piac körül gépjárművel ismét járható az Oskola utca 
és a Pázmány utca közötti szakasz. A korábbi forgalmi rend van érvényben: Oskola 
utcára behajtás a dr. Holló Lajos utca felől a Béke térig, kihajtás a Pázmány utca 
felé. Felhívják az autósok figyelmét, hogy a Zöld város projekt keretében újonnan 
elkészült Oskola és Pázmány utcát összekötő térköves útszakaszon tilos megállni!
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Szeretetebéd
Immár hagyományosan, idén ismét 
szeretetebédre várja az 5. választó-
körzet lakóit Balla László alpolgár-

mester, önkormányzati képviselő 
december 21-én, szombaton 12 
órakor, a Bajcsy utca 13. szám alatt. 

Karácsonyi énekek
Ünnepi műsort ad az Újtemp-
lomban december 21-én, 
szombaton, a 18 órás szent-
mise után a Barátság Nyugdí-

jas Énekkar. A műsorban ka-
rácsonyi énekeket adnak elő. 
Szeretettel várnak minden 
érdeklődőt. 

Adventi gyertya 
ragyog a városházán

A Dózsa iskola karácsonyt váró műsora után a város adventi ko-
szorúján az első gyertyát Csányi József polgármester és Hajagos 
Gyula atya gyújtották meg, november 30-án, szombaton. 

– A falevelek épphogy lehulltak, 
a város és a megújuló főtér cso-
dálatos karácsonyfájának ünnepi 
fényei már vibrálva adják hírül, 
hogy nemsokára itt a karácsony. 
Mint minden ünnepben, úgy a ka-
rácsonyban is meg kell találnunk 
a szépséget, az örömöt. Különle-
ges hangulat időszaka az advent, 
amely a várakozásról, a készülő-
désről szól. Épp ez a várakozás 
adja az ünnep valódi hangulatát. 
Színes fényeket, a mézeskalács 
illatát, a táncoló hópelyheket, 
gyerekkorunk óta a karácsonyhoz 
kötjük. Várjuk és vágyjuk az ün-
nepeket, a családi, baráti körben 
töltött kellemes estéket. Meg-
szépülnek az emlékek, barátsá-
gosabbá válnak az emberek. Még 

a szürke felhőkön túl is meglátjuk 
a tél szépségét, a karácsony üze-
netét. Próbáljuk kitalálni, miként 
lephetjük meg szeretteinket, bará-
tainkat, mindazokat, akik fontosak 
nekünk. De nemcsak ajándékkal, 
hanem odafigyeléssel és jó szóval 
is megajándékozhatjuk egymást. 
Kívánom önöknek, hogy az adventi 
időszakot hitben, szeretetben, sze-
retteik körében töltsék! – osztotta 
meg ünnepváró gondolatait a je-
lenlévőkkel a polgármester.

A további adventi gyertyák de-
cember 7-én, 14-én és 21-én, 
szombaton 16.30-kor lobbannak 
lángra Félegyháza adventi koszo-
rúján a városháza előtt. Az ünne-
pélyes alkalmakra minden érdek-
lődőt szeretettel várnak. 

Mikulás a moziban

Idén is meghívta egy ingyenes mesemozira Reményi Richárd, 
a kiskunfélegyházi Petőfi Mozi üzemeltetője a város középső 
és nagycsoportos óvodásait. A kicsik a Jetikölyök című ani-
mációs filmet nézhették meg december 3-án és 4-én, ahová 
a Szalai-Busz Kft. szállította el őket.  

A filmnézés mellett más meg-
lepetéssel is készültek a szer-
vezők: meghívták a gyerekek 
körébe magát, a Mikulást. A 

bátrabbak verssel és énekkel kö-
szöntötték a nagyszakállút, aki 
cserébe apró ajándékkal kedves-
kedett az gyerekeknek. 

Decemberi nyitvatartás 
az uszodában
A Félegyházi Termál Parkfürdő tá-
jékoztatja vendégeit, hogy az aláb-
biak szerint várják decemberben a 
kikapcsolódni vágyókat.

December 7., szombat  9.00-24.00
December 14., szombat  9.00-24.00
December 24., kedd  9.00-15.00
December 25., szerda  ZÁRVA

December 26., csütörtök  14.00-20.00
December 27., péntek  9.00-24.00
December 31., kedd  6.00-15.00
Január 1., szerda  14.00-20.00

 
Éves karbantartás miatt  

a Félegyházi Termál Parkfürdő 
2020. január 6-a  

és 12-e között zárva tart.

Biztonságban a járdán

Az elmúlt évben egy szakaszon el-
készült a Bajcsy utca bal oldalán 
a járda térkövezése. Az építkezés 
folytatódott, és december elejétől  
a Liget utcáig térkövezett járdán 
közlekedhetnek a gyalogosok. Az 
új szakaszt Balla László, a körzet 
önkormányzati képviselője adta át. 

– Ennek a városrésznek a Baj-
csy utca az egyik gyűjtőútja. A 

járdákat nagyon sok idős ember 
is használja családjával, unokáival 
együtt. Az itt élő régi kérése volt a 
járda felújítása, amit ma örömmel 
átadhatok. A következő két évben 
az utca másik oldalát is felújítjuk, 
amelynek költségei már szerepel-
nek a város költségvetésében – 
mondta az átadáskor Balla László 
alpolgármester.

Fotó: Patyi Zoltán 
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A folyamatosan növekvő forgalom egyre óvatosabb közlekedést 
igényel a belvárosban. A kerékpárosoknak, a gyalogosoknak és 
az autósoknak egyaránt figyelniük kell egymásra a biztonságos 
közlekedésért, a balesetek megelőzése érdekében. Heti kör-
kérdésünkben arra kerestük a választ, hogy milyennek tartják 
az itt élők a félegyháziak közlekedési morálját.

Varga Imréné (65): – Gyakran 
közlekedek gyalogosként a belvá-
rosban. Átengednek a zebrákon. 
Bár az újat még nem próbáltam ki, 
de nem hiszem, hogy ezzel gond 
lenne. Az autósok figyelnek a gya-
logosokra, a kerékpárosokkal vi-
szont elég sok gond van. Sokszor 
össze-vissza hajtanak, mennek az 
út közepén, a járdán és egyéb he-
lyeken. Ennek oka az is lehet, hogy 
egy részük nem ismeri a KRESZ-t. 

A személygépkocsival közlekedők 
közül néhányan figyelmen kívül 
hagyják a parkolási szabályokat, 
és nem figyelnek egymásra. 

Csényi Lászlóné (66): – Azt ta-
pasztalom, hogy kevésbé nézik a 
félegyházi autóvezetők a zebrákat. 
Nem nagyon lassítanak, vagy csak 
az utolsó pillanatban. Nem érzem 
magam biztonságban sokszor. 
Nem tudom, hogy megállnak-e 
előttem, vagy sem. Az autósok 

fejében kellene elsősorban ren-
det tenni. A zebra mindenhol zeb-
ra, akkor is, ha rövid szakaszon 
belül több is van. Az új zebrával 
várhatólag jobb lesz a helyzete a 
gyalogosoknak. A Korona utcá-
nál nagyon sokan átszaladoztak 
a főúton, veszélyessé vált a köz-
lekedés. Emellett a kerékpárosok 
egy része a mai napig sem tanulta 
meg, hogy a zebrán tolni kell a bi-
ciklit és le kell róla szállni. Gyak-
ran csak kanyarodnak és már 
mennek is a zebrán keresztül.

Samu Imréné (84): – Piacnapon 
vagyok bent, elsősorban a város-
központban. A forgalom ilyenkor 
elég nagy, de úgy hiszem, a köz-
lekedésben figyelnek az emberek 

egymásra. Javult valamelyest a 
közlekedési morál. Inkább men-
jünk lassabban, megfontoltabban. 
A kapkodásokból, a hirtelen irány-
váltásokból adódnak a balesetek 
általában.

Tímár Mária (70): – Az új zebra 
nagyon tetszik, használtam is már. 
Szerintem annyira még nem isme-
rik, többen lehet, csak későn veszik 
észre. El kell telnie egy kis időnek, 
hogy mindenki jól használja. Sokan 
megszokásból vezetnek, új szituá-
ciót eredményez a közlekedésben, 
amire figyelni kell. Nagyon szüksé-
ges volt, ideje volt már ide tenni 
egy zebrát. Remélem, mindenki 
szabályosan megy át rajta, illetve 
szabályosan közelíti meg.

KÖRKÉRDÉS: Milyen a félegyházi közlekedési morál?

Középpontban a parkolás és a szemétszállítás
Közmeghallgatást tartott Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete november 27-én, szerdán 16 órakor. A vá-
rosháza dísztermében ez alkalommal az ilyenkor szokásosnál is 
több állampolgár és helyben érdekelt szervezet képviselője je-
lent meg, hogy közérdekű kérdéseiket, javaslataikat személye-
sen mondják el a városvezetésnek. 

Többen érkeztek a város különbö-
ző pontjainak közlekedését érintő 
észrevétellel, kéréssel. Csányi 
József polgármester a kérdé-
sekre adott válaszában kifejtette: 
nemrégiben egyeztettek Tima-
falvi László rendőrkapitánnyal 
arról, hogy az önkormányzat és a 
kapitányság együttműködésével 
hogyan lehet hathatósan fellépni 
a városban tapasztalt közlekedési 
morál javítása érdekében, kinek 
mi a hatásköre. 

– A gyorshajtással kapcsola-
tos kérdések például a rendőr-
kapitányság illetékességi körébe 
tartoznak, nekik van műszerük a 
sebesség mérésére, és szükség 
esetén bizonyítani tudják a sza-
bálysértés elkövetését. Az önkor-
mányzat a parkolást területén tud 
fellépni, akár pénzbírság kisza-
básával is. A hatékonyabb munka 
érdekében az elmúlt hónapokban 
több kollégát vettünk föl a közte-

rület-felügyelethez a városüzemel-
tetési osztály munkatársaként, így 
nagyobb létszámban tudnak eljárni 
többek között a szabálytalanul par-
kolókkal szemben. A kapitányúrral 
közösen arra az elhatározásra ju-
tottunk, hogy a jövőben a törvény-
ben előírt módon bírságolni fogjuk 
a szabálytalankodókat. Megkülön-
böztetett figyelmet fordítunk töb-
bek között a járdán kerékpározók 
és a forgalommal szemben parko-
lók kiszűrésére.

Többen szóbahozták a szemét-
szállítás kérdését, például azt kér-
ve, hogy az ünnepek alatt is legyen 
szállítás. Mint megtudtuk, ez már 
most karácsonykor megvalósul, 
ugyanis az ünnep valamennyi nap-
ján lesz szemétszállítás. 

Az új vasúti menetrend decem-
ber 15-i bevezetésétől négy Inter-
City nem áll majd meg Kiskun-
félegyházán, és a többi érintett 
városban sem. Az új rendszerben 

ugyanis Budapest – Szeged között 
megálló nélkül közlekedik majd 
a Maros, a Napfény, a Bugac és a 
Hírös IC vonat. Mint a közmeg-
hallgatáson kiderült, az intézkedés 
előtt nem csak az utasok, de a 
városvezetés is értetlenül áll. Csá-
nyi József beszámolt arról, hogy 
Szemereyné Pataki Klaudiával, 
Kecskemét polgármester asszo-
nyával is egyeztet a kérdésben, és 
a környező településeket, a par-
lamenti képviselőket is bevonva, 
közösen tiltakoznak az intézkedés 
ellen azt remélve, hogy az éssze-

rűtlen, és a várost kedvezőtlenül 
érintő elképzelést visszavonják. 

A fűtésszezonban a műanyagot, 
szemetet eltüzelők miatt káros 
égéstermékekkel terhelt levegő, és 
a megelőzés lehetősége is egyike 
volt a felmerült témáknak. Ez ügy-
ben szót kért a kiskunfélegyházi já-
rási hivatal vezetője, aki e fórumon 
is arra kérte a lakosságot, hogy ha 
ilyet tapasztalnak, tegyenek beje-
lentést a Szent János tér 2. szám 
alatt, hogy hatósági ellenőrzés ke-
retében minél előbb kivizsgálhas-
sák az ügyet. 
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Házhoz megyünk címmel rendezték meg azt a programot a Kis-
kunfélegyházi Rendőrkapitányság munkatársai november 20-án, a 
Móra Ferenc Művelődési Központban, amely kifejezetten az idős-
korúak ellen elkövetett trükkös bűncselekményekkel kapcsolatos 
tudnivalókat, illetve általában véve az áldozattá válás megelőzé-
sének lehetőségeit dolgozta fel, szórakoztató formában.

A kapitányság munkatársai bűn-
megelőzési nyugdíjas kvíz kereté-
ben adtak át fontos ismereteket. A 
humort sem nélkülöző versenyen a 
kiskunfélegyházi nyugdíjas klubok 
13 csapattal képviseltették magukat. 
A megjelenteket Bodor Mariann, a 
Móra Ferenc Művelődési Központ 
igazgatóhelyettese, Timafalvi Lász-
ló rendőr ezredes, a kapitányság 
vezetője és Mahlaj Róbert rendőr 

alezredes, a bűnügyi osztály vezetője 
fogadta és köszöntötte a helyszínen. 
Ők hárman alkották a zsűrit is, míg 
a rendezvényt dr. Horváth-Rekedt 
Gréta címzetes rendőr főhadnagy 
és Gulyás Réka, a rendezvénynek 
helyet adó intézmény munkatársa 
vezette és moderálta. A verseny 
végén, amíg a bírák a pontokat szá-
molták, a közönséget a Félegyházi 
Népdalkör szórakoztatta.

Játékosan készültek fel 
a bűnelkövetők ellen

Megújult az Onix Ékszerház
Megújult külsővel és a tőle meg-
szokott gazdag kínálattal várja vá-
sárlóit az Onix Ékszerház, a Fekete 
Pál sétány 2. szám alatt. A csak-
nem 30 éves múltra visszatekintő 
üzlet Európa bármely országában 
megállná a helyét úgy eleganciáját, 
mint a választékot tekintve. 

A házasság előtt állókat több 
mint 150 fajta karikagyűrűvel vár-
ják, a választásnál egyéni elképze-
léseket is figyelembe tudnak venni 
színben, fényben, kövek számá-
ban, felületkezelésben egyaránt. 
A jegyesi megerősítésre váróknak 

erre az alkalomra tervezett eljegy-
zési gyűrűt ajánlanak az üzletben, 
választhatnak fehér, rozé, vagy 
sárgaarany gyűrűk közül, akár gyé-
mánttal is.

Az adventi időszakban sokan ka-
rácsonyi ajándékért térnek be. Ők 
ezüst gyűrűk, nyakékek, vagy akár 
briliánssal foglalt aranyékszerek 
közül válogathatnak. 

Az üzletben aranyékszer fede-
zetre záloghitelt is igénybe lehet 
venni, de törtaranyfelvásárlással 
és ékszerjavítással is várják az ér-
deklődőket.  Hirdetés

Idősek karácsonya

December 18-án, szerdán délután fél 5-kor rendezik meg az 
immár hagyományos idősek karácsonya ünnepséget a Göllesz 
Viktor Általános Iskola (volt Bajcsy iskola) tornatermében. A 
bensőséges alkalomra mindenkit szeretettel invitál Balla László 
alpolgármester, önkormányzati képviselő.  

A város karácsonyfája
Selymesből, Kurucz Endréné felajánlásaként érkezett idén a 
város karácsonyfája, amelyet ezúttal is kék és bézs színű 
gömbökkel és fényfüzérrel öltöztettek ünneplőbe.  



2019. december 6.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK6

Tizedik 
keresztállítás
– Eltelt egy év, újra advent első vasárnapját ünnepeljük, s vele 
együtt megszokott módon a jobbikos keresztállítást. Kicsiny kö-
zösségünk első közmegjelenése volt a keresztállítás, azt meg-
előzően a kereszt megalkotása, létrehozása. Bizony elszaladt az 
idő, hiszen immár 10. alkalommal áll az apostoli kereszt Kiskun-
félegyháza főterén – mondta a keresztállító ünnepség megnyitó-
jában Kollár László, a Jobbik helyi szervezetének elnöke.

– Mi is változunk, bár vannak ál-
landó részletek, melyekre különö-
sen odafigyelünk, és fontosságuk 
miatt nem engedjük csorbítani 
őket. Ilyen dolgok a magyarság és 
keresztény értékrendünk védelme, 
megőrzése és a hibák, a kevésbé 
jól működő dolgaink észrevétele, 
szóvá tétele, jobbító javaslataink 
megtétele és – amennyiben erre 
módunk lesz, megvalósítása is.

Már az első keresztállításkor is 
kijelentettük, hogy célunk az anya-
gias világnézet, a mindennek az 
árát firtató és a szerzésvágy elleni 

fellépés, a szeretet helyett a vásár-
lás démonának kielégítését célzó, 
legszentebb és legbensőségesebb 
családi ünnepünket meggyalázó 
élet elleni fellépés volt.

Új utakon, eddig járatlan ösvé-
nyeken kell járnunk most is. Akár 
egykori ellenfeleinkkel is összefog-
va kell tennünk a nemzetért, meg-
keresve azt a közös nevezőt, mely 
lehetővé teszi a megváltást, a bé-
kés építő munkát, s mindezt úgy, 
hogy megtartsuk azokat az értéke-
ket, melyek fontosak számunkra – 
mondta Kollár László beszédében.

Hogyan táplálkozzunk karácsonykor?
A karácsonyi vendégvárás, a 
baráti és családi összejövete-
lek velejárója az ünnepi ételek 
és a hagyományos karácsonyi 
menü. Óhatatlanul is felsza-
ladhatnak plusz kilók, ha étke-
zésünkre nem figyelünk oda. 
Készíthetünk ételeket egész-
ségesebb alapanyagokból, pl.: 
reformlisztből, vagy cukormen-
tes lekvárból – ezáltal a bűnö-
zésnek is hódolhatunk.

Minderről Nemcsok Dorina élet-
mód- és táplálkozási tanácsadó 
osztotta meg gondolatait:

Valljuk be, a karácsony a család 
szeretetteljes időtöltésén belül 
nagyban a közös étkezések él-
vezetéről szól. Lássuk hát, hogy 
mit tehetünk annak érdekében, 
hogy ne szedjünk fel plusz kiló-
kat, vagy legalábbis ne nagymér-
tékben, illetve ne terheljük le az 
emésztőrendszerünket.

Ma már egyre elterjedtebb, hogy 
reform alapanyagokból készül 
el egy-egy ünnepi fogás. Ez nem 
csak azért praktikus, mert ezáltal 
alakbarát menüsort állíthatunk 
össze, hanem azért is, mert az 
ételallergiások száma évről évre 
nő, így azoknak is kedvezhetünk, 
akik allergiájuk miatt egyébként 

nem ehetnének jóízűen hagyomá-
nyos magyaros ételeinkből. Ha mi 
készülünk a család számára ebéd-
del, érdemes az alapanyagokat 
lecserélni.

A fogyás/testsúly megtartásá-
nak titka a mértékletes étkezés 
(de nem az éhezés) és az alap-
anyagok lecserélése.

Nézzünk egy példát: zserbó: A 
családban imádják, mindenki sze-
reti, és nem maradhat ki a közös 
étkezésből. Készíthetünk egy tál-
ca hagyományos zserbót reform-

lisztből, cukormentes lekvárból. 
Az egészséges alapanyagokból 
készült ételek sokkal laktatóbbak, 
ezáltal akaratlanul is kevesebbet 
fogyasztunk belőlük, így megtart-
va a mérsékletességet. A köretek 
közül pedig készíthetünk legalább 
egyet, amely zöldségalapú és azt 
preferáljuk.

Lássuk, mi történik akkor, 
ha mi megyünk vendégségbe, 
és ott nem készülnek reform 
verzióval. Mit tehetünk ebben 
az esetben?

A főétkezés során a húsok közül 
soványabb húst válasszunk, mel-
lé köretként a tányér fennmaradó 
részének maximum 1/3-át adja ki 
valamilyen keményítős köret (pl. 
rizs, krumpli, tészta) és a 2/3-át 
a zöldség. Ez utóbbi által bizto-
sítjuk a szükséges rostbevitelt, 
amely egyrészt laktat is, ezért ha-
marabb telítődünk. A desszertet 
pedig ne rögtön ebéd után együk 
meg, hanem várjunk vele 2-3 órát 
és utána egy kis különálló étkezés-
ként fogyasszuk el, esetleg néhány 
gyümölcsszelettel társítva. Ezáltal 
szintén viszünk be rostot, jobban 
laktat és kevesebb hely marad a 
süteményeknek.

Hogyan kompenzálhatjuk 
még a napi három folyamatos 
bűnözést?

A reggelizés általában otthon 
történik, ilyenkor fogyasszunk 
valamilyen könnyen emészthető 
ételt, hogy egy kicsit fellélegez-
hessen a gyomrunk. Készítsünk 
el akár egy almás-fahéjas vagy 
meggyes-mákos zabkását házilag, 
mivel a bolti instant készítmények 
nagyrészt tele vannak cukorral. 
Bár ilyenkor nehéz ellenállni az 
ínycsiklandozó fogásoknak, mégis 
igyekezzünk mértéket tartani. Ez a 
titok, figyeljünk magunkra.
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Állandó kiállítás mutatja be 
űrhajósunk emlékeit

Dr. Magyari Béla félegyházi születésű űrhajós életútját bemutató 
tárlat nyílt a Kiskun Múzeumban. A kiállítás anyagát – több mint 
háromezer darabos gyűjteményt – a család a városnak ajándé-
kozta. Ennek köszönhető, hogy újabb állandó kiállítás gyarapítja 
a múzeumi látnivalókat. A megnyitón Csányi József polgármester 
és Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtit-
kára mutatta be az űrhajós pályafutását. A család felajánlását 
Mészáros Márta, a múzeum igazgatója köszönte meg.

Dr. Magyari Béla különleges he-
lyet foglal el a kiskunfélegyháziak 
szívében, hiszen itt született, in-
nen indult és a város díszpolgára 
lett. Gyakran visszajárt szülővá-
rosába, és halálhíre mindenkit 
megdöbbentett.

A tárlat megnyitóján Csányi 
József polgármester személyes 
emlékeit is felidézte. Azt, amikor 
kisgyermekként 1981-ben talál-
kozott először Magyari Bélával a 
Bajcsy iskola udvarán, ahol Far-
kas Bertalannal közösen két fát 
ültettek, amelyek még ma is ott 
állnak.

– Városunk életében Magyari 
Béla volt az, aki megvalósította 
a nagy álmot, eljutott  azokba a 
magaslatokba, ahová mindannyi-

an szerettünk volna. Magyari Béla 
Félegyháza történetéhez olyan 
szeletet tudott hozzáadni, ami 
egész életünket meghatározza, 
ő  valós példakép – hangsúlyozta 
Csányi József.

Erdélyi Lajos így méltatta: – Dr. 
Magyari Béla ezredes, vadászpi-
lóta, űrhajós olyan ember, olyan 
katona volt, aki példát mutatott 
szakmaiságával és elhivatottsá-
gával. Ott emlékezünk rá, ahon-
nan elindult, Kiskunfélegyházán. 
Ez a város volt számára a kezdet 
és a végső állomás is. Itt kezdett 
el vitorlás repülőzni, itt fogalma-
zódott meg benne, hogy vadászpi-
lóta szeretne lenni. Szívesen jött 
szülővárosába, ahol szeretettel 
és tisztelettel fogadták, ahol örök 

elsőként ünnepelték. Szorgalmas, 
kitartó és elhivatott ember volt. 
Fiatal kora miatt a vitorlás repü-
léshez szükséges vizsgákat szü-
lői és központi engedéllyel tette 
le. Néhány év múlva már a ma-
gyar légierő repülőtisztje, majd 
első osztályú vadászrepülője lett. 
1977-ben 94 társával együtt je-
lentkezett az űrhajós kiképzéshez 
szükséges orvosi kiválasztás-
ra. Végül ketten kezdhették meg 
a felkészülést Csillagvárosban 
1978 márciusában. Felettesei és 
társai szerint is kiválóan helyt 
állt. Emberi nagyságát jelzi, hogy 
méltósággal viselte, amikor nem 
őt, hanem társát, Farkas Berta-
lant választották az űrrepülésre. 
A két év csillagvárosi felkészülést 
úgy fogta fel, mint jutalmat az el-
végzett munkáért. Megérdemelten 
jutott el a küszöbig, de nem rajta 
múlt, hogy azt nem léphette át. Tu-
dásvágya később is hajtotta, mér-
nöki diplomát, majd doktori címet 
szerzett. Szenvedélyét, a repülést, 
az űrkutatást előadásokon, publi-
kációiban népszerűsítette.

Farkas Bertalan űrhajós tár-
sára visszaemlékezve elmondta, 
hogy 16 éves koruk óta ismerték 
egymást, barátságuk az utolsó 
pillanatig kitartott. Számukra 
fantasztikus élmény volt, hogy 
mindketten bekerültek Csillagvá-
rosba, az oroszországi űrhajós ki-
képzőközpontba. Együtt tanultak, 
együtt repültek, de azt mindket-
ten tudták, hogy az űrbe már csak 
egyikük juthat fel. Annak ellenére, 
hogy őt választották, a barátsá-
guk örökre megmaradt. Éppen 
ezért a világűrből visszahozott 
kapszulákat nagy tisztelettel aján-
dékozta neki – tette hozzá.

Magyari Béla 2018. április 23-
án, 69 évesen hunyt el. Hamvait 
repülőgépről szórták szét a kis-
kunfélegyházi repülőtér fölött, 
ahonnan először szállt fel. Emlé-
két nemcsak a reptérről szerzett 
csipetnyi föld őrzi, hanem április 
óta a Kistarcsán ültetett Űrfánál 
tábla is. Augusztusban pedig a 
Fiumei úti temető katonai par-
cellájánál avattak tiszteletére 
emléktáblát.
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Kelj föl és járj, 
Petőfi Sándor!
„1848-49 emlékeze-
te a kultúra külön-
böző regisztereiben” 
címmel rendezett 
Budapesten kétnapos 
tudományos konferenciát a 
Petőfi Irodalmi Múzeum.

Az előadások, a Legenda, kultusz, ke-
gyelet, a Petőfi-képek, Politika és Fikció, 
Klasszikusok kicsit másként – Kultusz és 
pedagógia, Szövegemlékek, Kultusz a szín-
padon, Mások szemével témakörökben 
hangzottak el.

A konferencián Margócsy István „A Petőfi 
élete és halála körüli legendák”-at ismertet-
te, az érdeklődők meghallgathatták E. Csor-
ba Csilla „Van-é jel síri faágon, – Mutatni, 
hol pihensz?” Petőfi végórája, feltámadása 
a képzőművészet tükrében című előadását. 
Napjaink iskolai Petőfi oktatásáról (Petőfi tanítása – a Petőfi- kultusz 
tanítása, János vitéz az iskolában) Fenyő D. Györgyöt és Z. Kovács 
Zoltánt hallhattuk. Szabó Roland „A Petőfi emlékezet a digitális nem-
zedék oktatásában, vagyis a digitális bennszülöttek márciusa”, címmel 
napjaink aktuális tanítási formáját taglalta.

A konferencia résztvevői megtekinthették a három teremben októ-
ber végén megnyílt „Bolyongó üstökös, A Petőfi-kultusz alakváltozatai” 
című kamarakiállítást, amely arra keresi a választ, hogyan alakult-vál-
tozott Petőfi, a költő alakja a nemzeti emlékezetben az elmúlt 170 
évben.

A kiállításon a látogató ritkán bemutatott fotó- és filmváltozatok 
mellett Madarász Viktor, Thorma János, Hegedűs László, Rudnay 
Gyula, Csók István, Kondor Béla alkotásaiban gyönyörködhet.

A tárlat méltó kiegészítése a nemrégiben újra rendezett „Ki vagyok 
én? Nem mondhatom meg…” című, állandó Petőfi kiállításnak.

Tiszta szívből javasolom Petőfi Sándor, városunk szülötte emléké-
nek hódolva a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum felkeresését, a kiál-
lítások megtekintését! Dr. Tarjányi József

Teltházas koncertet adott Félegyházán Csézy november 30-án, 
szombaton, a Móra Ferenc Művelődési Központban. Az ingyenes 
koncerten karácsonyi dalokkal szórakoztatta a nagyérdeműt a 
bájos előadó.

Törökországi
kalandozások 
Törökországról, annak kultúrájá-
ról, a két nép kulturális és gaszt-
ronómiai kapcsolódásairól tartott 
előadást, néprajzi barangolást dr. 
Bartha Júlia a Petőfi Sándor Vá-
rosi Könyvtárban, november 21-
én. A karcagi keletkutatót Bánki-
né dr. Molnár Erzsébet, az MTA 
doktora mutatta be. Közreműkö-
dött Zsirmik István (doromb).

Az előadás során a hallgatóság 
megtudhatta, hogy Törökország-
hoz kötődésünk már a honfogla-
lástól ered. Sok kulturális elemet 
átvettünk tőlük. De gasztronómi-
ájukból átvett ételekkel is gya-
rapodtunk. Például ott ismertük 
meg – és azóta is jó étvággyal 
fogyasztjuk – a töltött káposztát. 
A törökök minket nagyon szeret-
nek, nagyon jó Törökországban 
magyarnak lenni.

Bartha Júlia arról is szólt, hogy 
a témakörben hamarosan köny-
vet jelentet meg. Mint elmondta: 
minden kutatónak van dédelgetett 
témája, amihez hosszú időn át 
gyűjti az anyagot, forgatja elméjé-
ben, és amikor eljön az ideje, for-
mába önti. – Nekem ilyen a török 
kultúrában a szakralitás, a szent, 
természetfeletti dolgokhoz, szent 
helyekhez való viszony, az idő-
struktúra, a kultuszok, a népi kul-
túra és a vallás kapcsolata. Mint a 
török eredetű kunok népének szü-
lötte választottam a turkológiát 
kutatási területemnek.  Ismeret-
terjesztő stílusban írom mindezt, 
közel hozva ezzel a napjainkban 
sokat emlegetett, de valójában ke-
vésbé ismert iszlám vallást, meg-
mutatva annak az emberi arcát is 
– tette hozzá az előadó.

Malom szalon 
a Kiskun Múzeumban
Hatalmas érdeklődésnek örven-
dett a kiskunfélegyházi Kiskun 
Múzeum Malom szalon című prog-
ramja. A Márton-nap apropóján 
megrendezett összejövetelen a 
nyugdíjastól a totyogós csecse-
mőig minden korosztály képvisel-
tette magát. 

A november 20-i esemény fő ér-
dekessége, hogy a Gedeon Birtok 
díjnyertes borait kóstolhatták meg 
a finom nedűk kedvelői. A borá-
szat tulajdonosa hat fajta borral 
készült, amelyeket egytől egyig 
bemutatott. A sort egy könnyed, 
gyöngyöző bor indította, majd egy, 
az Alföldön elterjedt Kövidinka kö-
vette. A sokak által fröccsként is 

kedvelt Irsai Olivér volt a harmadik 
bor. A Rajnai rizling is nagy nép-
szerűségnek örvendett. Az utolsó 
előtti tétel már a rozék világába 
kalauzolta a vendégeket. Végül a 
vörösbor zárta a kínálatot, egy 
Merlot-val. A borkorcsolyák sem 
maradhattak ki a felhozatalból. 
Csipegetni lehetett tepertős pogá-
csából, a zsíroskenyérből, vagy a 
sajtosstangliból. 

A Kiskun Múzeum Baráti Köre 
által szervezett találkozón Mé-
száros Ferencné részletesen is-
mertette a magyar borkultúra tör-
ténelmét, majd Garai Istvánné, 
nyugalmazott igazgatónő a Már-
ton-nap eredetéről mesélt.  V. B. 

Budapesten kétnapos 
tudományos konferenciát a 
Petőfi Irodalmi Múzeum.

Az előadások, a Legenda, kultusz, ke-
gyelet, a Petőfi-képek, Politika és Fikció, 
Klasszikusok kicsit másként – Kultusz és 
pedagógia, Szövegemlékek, Kultusz a szín-
padon, Mások szemével témakörökben 

Margócsy István „A Petőfi 
élete és halála körüli legendák”-at ismertet-
te, az érdeklődők meghallgathatták E. Csor-

„Van-é jel síri faágon, – Mutatni, 
 Petőfi végórája, feltámadása 

Csézy
elbűvölte a 
közönséget

Fotó: Patyi Zoltán
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Mókás előadás
Kiskunfélegyházán vendégeskedett 
a MárkusZínház a legkisebbek örö-
mére. A Móra Ferenc Művelődési 
Központ dísztermében megtartott 

óvodásoknak és kisiskolásoknak 
szervezett előadáson a nevetés 
és a móka sem maradhatott el. 
A díjnyertes társulat a nézőket is 

bevonta a fondorlatos és termé-
szetesen boldog véggel befejezett 
történetbe.

A november 21-én bemutatott 
Égigérő fa Benedek Elek nyomán 
készült és a tipikus magyar nép-
mesei elemeket tartalmazta. Volt 
szerelem, megpróbáltatás és sár-
kány is. 

Az öreg király egyetlen leá-
nyát hirtelen forgószél ragadja 
el. Majd az elkeseredett uralkodó 
azt is megígéri, hogy az a daliás 
lovag, aki visszahozza elveszett 
leányát, elnyeri méltó jutalmát, 
vagyis a királyságát és a király-
kisasszony kezét. Számos her-
ceg, lovag veszik oda a feladat-
ban. Jánoska az egyetlen, aki 
a háromfejű sárkányt legyőzve 
hazaviheti Gyöngyvirág királykis-
asszonyt. A király boldog, hiszen 
minden jó véget ér. Az ifjú párnak 
hét országra szóló lakodalmat 
szerveztek és boldogan éltek, 
amíg meg nem haltak.

 V. B. 

Minden népnek megvan a sa-
ját népmesei világa. Ez alól mi, 
magyarok sem vagyunk kivéte-
lek. Népmesei elemeink között 
fellelhetők a félelmetes, hét-
fejű sárkányok, elkeseredett 
királyok, bátor legények és a 
hét országra szóló lakodalmak. 
Ezek az elemek és motívu-
mok a mondavilágból erednek, 
és fontos elemei az eleinte 
szájhagyomány útján terjedő 
műveknek. 

Ma már szerteágazó kutatások 
igazolják, hogy nemigen tehetnénk 
jobbat elalvás előtt gyermekeinkkel, 
mint hogy mesét olvasunk nekik. 
Ezzel nemcsak a személyiségét 
építjük, fejlesztjük, hanem a nap-
közben történtek feldolgozását is 
segítjük.

A mesék népszerűsítésére és 
megismerésének támogatására 
az idén is megszervezte a Kiskun-
félegyházi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár Eget látó mesefa című 
mesemondó találkozóját. A no-
vember 29-i döntőn alsós és felsős 
korcsoportok mérték össze előadói 
képességeiket, saját korosztályuk-
ban. Az elődöntőkre 79 diák jelent-
kezett, akik hat fordulóban adták 
elő a megtanult műveket november 
14-e és 25-e között. 

Az alsó tagozatos korosztály 
zsűrielnöke Kapus Béláné nyu-
galmazott iskolaigazgató, a Móra 

Ferenc Közművelődési Egyesület 
Elnöke, magyar szakos pedagógus 
volt. További zsűritagok, Magony-
né Kis-Czakó Katalin nyugalma-
zott óvodavezető és Dobos Matild, 
nyugalmazott könyvtáros, óvónő, 
tanár voltak. Közreműködött Du-
dás Tamás, a félegyházi Gyermek 
és Ifjúsági Önkormányzatának 
képviselője. 

A felső tagozatosok zsűrielnöke 
Andrási Endréné, a Szent Bene-
dek Gimnázium, Szakképző Isko-
la és Kollégium Kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Tagintézményének 
magyar szakos tanára volt, rajta 
kívül Garai Istvánné nyugalma-
zott iskolaigazgató és Gombkötő 
Zsuzsanna, a Kiskunfélegyházi 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Szakképző Iskola és Kollégium 
magyar szakos tanára vettek részt 
az értékelésben.

Díjazottak az alsó tagozato-
sok közt: 

Első helyezett Hajdú Petra, a 
Kiskunfélegyházi Darvas Általá-
nos Iskola negyedik osztályos ta-
nulója lett a Pletykás asszonyok 
című művel. Második helyezett 
Csernák Emese, a Tiszaalpári 
Árpád Fejedelem Általános Is-
kola második osztályos tanulója 
lett a Hetet egy csapásra című 
mesével. 

A harmadik helyezett Kopasz 
Kinga, a Kiskunfélegyházi Platán 
Utcai Általános Iskola, negyedik 

osztályos indulója lett A mezei 
nyúl és a sündisznó népmesével. 

Díjazottak a felső tagozato-
sok közt: Első helyezett Rádi Oli-
vér, a Kiskunfélegyházi Constan-
tinum Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium, Szakgimnázi-
um, Kollégium hetedik osztályos 
tanulója a Palkó és az ördög című 
mesével. 

Második helyezett Endre Bar-
na, a Kiskunfélegyházi Constanti-
num Katolikus Óvoda, Általános Is-
kola, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Kollégium hatodik osztályos tanu-
lója A bolond legény című mesé-
vel. A harmadik helyezett Cserkó 
Ármin, a Kiskunfélegyházi Dózsa 
György Általános Iskola hatodik 
osztályos tanulója A nyúlpásztor 
című mesével.

Különdíjasok: Dinnyés Nelli, a 
Kiskunfélegyházi József Attila Ál-
talános Iskola harmadik osztályos 
diákja a Pletykás asszonyok című 
mesével. Farkas Máté, a Kiskun-
félegyházi Dózsa György Általános 
Iskola második osztályos tanulója 
a Nagyot mondó legény című mű-
vel. Sipos Hanna, a Kiskunfélegy-
házi Constantinum Katolikus Óvo-
da, Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakgimnázium, Kollégium máso-
dik osztályos diákja a Száz botütés 
ajándékba című mesével. 

Az alsó és felső tagozatos első 
helyezett gyerekek: Hajdú Petra és 
Rádi Olivér képviselik városunkat 
a jövő év februárjában, a kecske-
méti Katona József Könyvtárban 
rendezendő megyei mesemondó 
találkozón. 

 V. B.

Mesemondók találkozója

A Kiskunfélegyházi Zeneba-
rátok Egyesülete szeretet-
tel hív minden érdeklődőt 
Adventi hangversenyére 
december 15-én, vasárnap 
16 órára a Szent István 
Templomba. Fellép a Kis-
kunfélegyházi Zenebarátok 
Kórusa: Bolla Julianna – 
zongora, Karácsonyi Melin-
da és Takácsné Medveczki 
Zsuzsanna – szólóének, 
Molnár Elvira – altfurulya, 
Takó Lajos – dob. Vezényel: 
Szatmári Imre. 

Adventi 
hang
verseny
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Megkapták a kék szalagot
A Móra Ferenc Gimnázium végzős 
diákjai szalagavatóját tartották 
meg ünnepélyes keretek között no-
vember 29-én, a Kiskunfélegyházi 
Városi Sportcsarnokban. A felnőt-

té válás kék szalagját idén három 
osztály kapta meg. Ezt zenés-tán-
cos produkciók követték, majd az 
est fénypontjaként 57 pár táncolta 
el a bécsi keringőt.

Jótékonysági bál

Jótékonysági bált rendeztek a Darvas Általános Iskolában, no-
vember 23-án. A bál egyfajta nyitórendezvényként szolgált, 
ugyanis az iskola jövő nyáron lesz negyven éves, amihez a jóté-
kony szombati program kiváló lehetőséget kínált. 

Az intézmény első igazgatóját 1980 
nyarán nevezték ki, utána kezdő-
dött meg az oktatás megszervezése. 
Azonban az építkezés az első tanév-
re nem ért véget, hiszen nem készült 
el az intézmény teljes szárnya. Így 
akkor még a Bajcsy iskolába is jártak 
a Petőfi lakótelep kisdiákjai. Ennek 
apropóján kétéves rendezvénysoro-
zattal emlékeznek a születésnapra. 

A bálon kívül más programmal 
is készülnek a méltó visszatekin-
tés alkalmából. Az intézmény célja, 

hogy ismét a város és a lakótelep 
kulturális központjává váljon. A 
legközelebbi esemény is ezt a célt 
szolgálja, hiszen a februári farsangi 
felvonulással sok embert kívánnak 
megszólítani az óvodások, a bölcső-
dések és a volt diákok bevonásával. 
Erre a célra egy színházterem épül. 
A bálon megalapították a Darvas 
alumnit, azaz a volt darvasos diá-
kok közösségét. A bál bevételét is-
kolai légkondicionáló berendezések 
vásárlására fordítják. 

Felnőttek lesznek

Idén is a Constantinum gimnázium három végzős osztálya kapta meg a felnőtté válást jelképező kék szalagot elsőként Kiskunfélegy-
házán. A szalagavatót november 22-én, pénteken tartották. Az ünnepséget az osztályok látványos keringője zárta.
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Korszakváltó  
történelemverseny

November 14-én rendezték meg 
az immár hagyománnyá vált Kor-
szakváltó történelemversenyt a 
Constantinum intézményben. A 
szervezők idén az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc témáját 
jelölték ki. 

A József Attila Általános Iskolá-
ból mindkét hetedik osztály képvi-
seltette magát. A gyerekek lelkese-
dése a hosszas felkészülés során is 
megmutatkozott. A két csapat a ki-
adott szakirodalmat alaposan elsa-
játította, amely megmutatkozott az 
eredményben is. A versenyen 9 csa-
pat mérettette meg magát. A városi 

iskolák mellett a környező települé-
sek diákjai is szerepeltek. A vetélke-
dőn nem csak történelmi tényeken 
alapuló feladatokkal találkozhattak 
a gyerekek. Fontos szerepet játszott 
a verseny alatt az ügyesség, a krea-
tivitás és a gyorsaság is. 

A József Attila Általános Iskola 
tanulói közül az I. helyen végzett 
Balla Szabolcs, Beck Péter és 
Cossi Riccardo. Az ötödik he-
lyet szerezte meg Palotás Márta, 
Rádi Lilla és Szabó Martin.

Felkészítő nevelők: Dr. Far-
kas-Csenki Anett, Zsargóné Ba-
logh Dóra.

Platánosok határtalan 
szeretete a határon túlra

Ajándékot adni és kapni is nagy 
öröm. A Platán Iskola diákjai idén 
is boldogan csatlakoztak a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat által meg-
hirdetett szeretetdoboz-akcióhoz. 

„Egy doboznyi szeretet” reményt 
jelenthet és örömöt a nélkülözések 
közepette. Az ajándékokat bereg-
szászi, szatmárnémeti és kisebb 
erdélyi falvak gyermekei kapják 
meg az ottani máltai csoportok 
közreműködésével, akik minden 
évben nagy hálával fogadják ezeket 

a csomagokat. Kiskunfélegyházá-
ról Kocsisné Móczár Julianna, 
a KÖZGÉ nyugalmazott igazgató-
asszonya és Simon Edina, a Mál-
tai Szeretetszolgálat munkatársa 
segítettek átjuttatni a dobozokat 
Kecskemétre, ahonnan tovább 
szállítják a Kárpát-medence terü-
leteire. Az iskola tantestülete na-
gyon örül, hogy a platános diákok 
ismét segíthettek a rászoruló csa-
ládoknak és mosolyt csalhatnak az 
ottani gyermekek arcára.

Muzsikások a Batthyányban 
A Batthyány iskolába is ellátogatott 
a Muzsikás Együttes. A zenészek 
több mint 10 éve járják az ország 
általános- és középiskoláit a Rend-
hagyó énekóra programmal. Céljuk, 
hogy zenei élményhez juttassák a 
nebulókat. Meggyőződésük ugyan-
is, hogy a zene befogadásának ké-
pessége jótékony hatású nem csu-
pán az általános műveltségi szint 
emeléséhez, hanem a testi – lelki 
harmóniához is. A zsúfolásig telt 
aulában a Kárpát-medencei hagyo-
mányos népzene egyszerre ősi és 
modern dallamai csendültek fel.

A Muzsikás együttes 1973 óta 

működő nemzetközi hírű Kos-
suth-díjas és Liszt Ferenc-díjas 
magyar népzenei együttes. 2008-
ban a legrangosabb nemzetközi 
világzenei elismerésének, a World 
Music Expo WOMEX-díjának ki-
tüntetettje volt, amelyet 2008. no-
vember 2-án, ünnepi hangverseny 
keretében vettek át Sevillában.

A Muzsikás mélyen belemerül 
a közép-európai történelem gyö-
kerébe azáltal, hogy a zsidó, az 
oszmán, a habsburgi és a cigány 
hatásokat ötvözi, hogy gazdag, ösz-
szetett és rejtélyes erdélyi hagyo-
mányt teremtsen a világ számára. 

A fenntarthatóság 
nagykövetei 
A Henkel Magyarország Kft. Fenn-
tarthatósági Iskolaprogram elneve-
zésű nemzetközi kezdeményezésé-
ben vettek részt a Batthyány Lajos 
Általános Iskola 1-2. osztályos 
tanulói, november 29-én. A célok 
között szerepel az egészségesebb 
életmód előmozdítása, valamint 
a hulladéktermeléssel, a víz- és 
energiafogyasztással kapcsolatos 
tudatosság növelése. 

A 45 perces foglalkozás során 

egy rövid oktatófilmet tekintettek 
meg a gyerekek a környezetvéde-
lemről, energiatakarékosságról, 
majd megvitatták az ezekkel kap-
csolatban felmerülő kérdéseket. 
Az interaktív foglalkozás alatt 
megkeresték azokat a lehetősége-
ket, amik által a gyerekek és köz-
vetlen környezetük csökkenthetik 
az energia- és vízfogyasztást, ezál-
tal kevésbé terhelik a környezetet. 

 Jernei Anikó
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70 éves Érettségi Találkozó – Gondolatban
A Kiskunfélegyházi Móra Fe-
renc Gimnázium 1949-ben 
érettségizett diákjai nemré-
giben tartották volna 70 éves 
érettségi találkozójukat. A fi-
zikai valóságban az együttlét 
már nem jöhetett létre. Annál 
inkább gondolatban. Az alábbi-
akban Keresztesi Kálmán emlé-
kezését olvashatják. 

Kedves Osztálytársak, Mindnyájan, 
akik 70 éven keresztül részt vet-
tünk a találkozókon: beültünk a régi 
tantermek új padjába, a temetőben 
megkoszorúztuk elhunyt tanáraink 
és diáktársaink sírját, együtt va-
csoráztunk, vasárnap elmentünk 
a 9 órai diákmisére, közösen ebé-
deltünk, beszélgettünk – most meg 
kell hajolnunk a körülmények hatal-
ma előtt és lélekben ünnepeljük a 
mostani jubileumot. 

Az utóbbi évek során a meg-
szokott június elejei találkozókról 
lassan elfogytak a résztvevők és 
Keresztesi Kami végül magára ma-
radt; így be kellett látni, hogy valami 
nagyon kedves esemény kimarad az 
életünkből, pedig hát azoknak a 
kora nyári együttléteknek a hangu-
latát nem pótolja semmi. 

Érettségi bizonyítványunk és 
bankettünk (1949. június 24, pén-
tek) évfordulója alkalmából né-
hányan telefonon beszélgettünk 
egymással és ennek kapcsán Kami 
felvetette, hogy jó lenne, ha mégis 
maradna legalább valami írásos 
nyoma ennek az igazán szép jubi-
leumnak. Hát így született ez a kis 

írás, fogadjátok jó szívvel. Mindene-
kelőtt köszönjük Kaminak (és segí-
tőinek), hogy évtizedeken át önzet-
lenül megszervezte találkozóinkat. 
A hála mindazok nevében is szól-
jon, akik már nincsenek közöttünk, 
vagyis – régiesen mondva – Kharón 
ladikján már átkeltek a túlsó partra. 

A gimnáziumi időszak a fiúk szá-
mára 1941. szeptember 8-án (hét-
fő) a Veni Sancte-val, illetve Guszti 
bácsi első becsengetésével kezdő-
dött, és 1949. május 11-én (szerda) 
a ballagással, Károly bácsi utolsó 
kicsengetésével, illetve a már emlí-
tett június 24-ével (péntek) ért vé-
get. (Ez a 8 év megegyezett Simay 
Ferenc igazgatói hivatali idejével). 
A lányok számára az időszak csak 
1945-ben indult. Az említett dátu-

mok jelzik, hogy hazánk, Európa és 
a világ számára is történelmi idők-
ről volt szó. Sok mindenen átmen-
tünk, sok mindent és az ellenkező-
jét és megértük. Számunkra életünk 
fontos, sőt mondhatjuk legfonto-
sabb, meghatározó szakaszát jelen-
tették a gimnáziumi évek: gyermek-
ből fiatal felnőtté váltunk. Az évek 
során alaposan megismerhettük, 
megszokhattuk és meg is szeret-
hettük egymást, vagyis ahogyan az 
iskola első emeletére vezető lép-
csőfordulóban lévő emléktáblán 
Móra Ferenc osztálytársai fogal-
maztak: diáktestvérekké váltunk. 
Tanáraink sem csupán tanítottak, 
hanem atyai gondossággal neveltek 
is bennünket. Csak remélni tudjuk, 
hogy csínytevéseink, pajkosságaink 

mögött nem bántó szándékot lát-
tak, hanem megérezték a gyermeki 
ragaszkodást; és egymás közt is, 
kedves osztálytársak, ha bárki kö-
zülünk megbántotta a másikat, az 
biztosan nem a diáktestvéri szo-
lidaritás hiánya, hanem csupán a 
kamaszos viharok tépázta fejnek a 
tévedése volt!

Most pedig fejezzük be gondo-
latainkat annak a régi vallásközi 
imának a kezdetével, amely egykor 
iskolánkban az utolsó tanítási óra 
végén naponta elhangzott – utol-
jára az 1943/44-es tanév hirtelen 
befejezett második félévének a vé-
gén: „Hálát adunk neked mennyei 
atyánk, hogy kegyelmedből…” 

Végezetül emlékezzünk Szent II. 
János Pál pápa utolsó intelmére, 
és „Legyünk derűsek”!

Kiskunfélegyháza, 2019. július 
10. 

A Kiskunfélegyházi Állami Szent 
László Gimnázium

1949-ben végzett növendékei
(Tablónk felirata szerint)

Köszönjük Szarvas Feri (Prof. 
Dr.) emlékező gondolatait és 
jókívánságait. 

A magam nevében „jó szeren-
csét”, jó egészséget kívánok.

 Keresztesi Kálmán

Kapják: Bacsó Klára (Pászti János-
né), Dobos Margit (Kovács Pálné), 
Dr. Dósay László, Iványi Nándor, Ke-
resztesi Kálmán, Szabó Ernő, Prof. Dr. 
Szarvas Ferenc, Szollár Rezső, Újfa-
lusi Antal, Zanathi Lászlóné

Ünnepre hangolva 
Csodás alkotások születtek a 
kiskunfélegyházi Móra Ferenc 
Művelődési Központban megtar-
tott Női körben. 

November 30-án, a karácso-
nyi dekorációk készítése volt a 
témája az összejövetelnek. A 
szervezők azt 
kérték, hogy 
mindenki vi-
gyen magával 
a l a p a n y a g o t 
az általa meg-
álmodott ko-
szorúhoz, aj-
tóra felrakható 
kopogtatóhoz, 
vagy éppen a 
n a p j a i n k b a n 
divatos grincs-
fához. A kelle-

mes hangulatú délutánon prak-
tikákat, dekorációs ötleteket is 
elleshettek egymástól a részt-
vevők, illetve a karácsonyi dal-
lamok közben megvitathatták 
az eljövendő Karácsony menü és 
ajándékötleteit. 

Karácsonyra készültek 

Idén is kedves műsorral hango-
lódtak rá a karácsonyi ünnepek-
re a Kiskunfélegyházi Nyugdí-
jas Klubok Egyesületének tagjai 
november 29-én, a Szakmaközi 
Művelődési Házban. Ezúttal a 

dunántúli vidékek adventi szo-
kásait elevenítették fel verssel 
és énekkel, rövid jelenetekkel. 
A város nevében Balla László 
alpolgármester köszöntötte a 
szépkorúakat.
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Bizottsági tag lett a legnevesebb  
félegyházi brand tulajdonosa
A kiskunfélegyházi képviselő-testület gazdasági 
bizottságának külső, nem képviselő tagjaként 
vesz részt a döntés előkészítő munkában idén 
novembertől Gulyás István, a Félegyházi Pékség 
Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója. A közis-
mert cégvezetőt emellett a félegyházi sütőipari 
vállalkozás eddigi legnagyobb fejlesztéséről is 
kérdeztük.

– Tősgyökeres kecskemétiként 
hogyan teremtette meg a gaz-
dasági sikereivel Félegyháza 
nevét is öregbítő brandet?  

– 1999-ben kezdtem el üzemel-
tetni egy nagyon öreg malmot a 
város szélén, 2001-ben vásárol-
tam meg a kenyérgyárat, ami ak-
kor a tönkremenetel szélén volt, 
és húsz ember dolgozott ben-
ne. A malmot értékesítettük, és 
2001-től elkezdtük a kenyérgyár 
folyamatos fejlesztését. Mostanra 
1075 fő a statisztikai létszámunk, 
és a Félegyházi Pékség Kft. – egy 
hosszú és nem egyszerű folyamat 
eredményeként – meghatározó sü-
tőipari vállalkozássá nőtte ki ma-
gát 90 saját bolttal és több száz 
partnerrel. 

– Megítélése szerint mennyi-
ben befolyásolja egy cég tevé-
kenységét, fejlődését és sikere-
it, hogy hol van a székhelye?

– 1999 óta nem voltunk semmi-
lyen kapcsolatban a polgármeste-
ri hivatallal, de más hivatalokkal 
sem. Minket senki nem kérdezett 

meg, hogy miért 
is vagyunk eb-
ben a városban, 
mit gondolunk, 
mit szeretnénk 
csinálni… Ez 
akkor változott 
meg, amikor 
Csányi József 
a Kiskunfél-
egyházi Gazda-
ságfejlesztő és 
Munkahely te-
remtő Egyesü-
let keretében 
összefogta a helyi vállalkozókat, 
és elkezdett gyűléseket szervezni. 
Ő volt az első, aki egy asztalhoz 
ültetett bennünket, lehetőséget 
teremtett arra, hogy elmond-
hassuk a problémáinkat, vitáz-
hassunk, komoly szakembereket 
hozott Félegyházára minden te-
rületről, akiktől kérdezhettünk. 
Ez óriási segítség volt szerintem 
minden félegyházi vállalkozás 
számára. Ilyennel addig nem ta-
lálkoztunk, és ezt a tevékenységet 

a megválasztása után sem hagy-
ta abba. Folyamatosak azóta is a 
KGME-s ülések, ahol mindig tu-
dunk eszmét cserélni, problémá-
kat felvetni. Ennek következtében 
a félegyházi vállalkozások közöt-
ti szorosabbá vált a kapcsolat, 
aminek rengeteg hozadéka lett. A 
saját életünkben például az, hogy 
elkezdtünk félegyházi tejet árulni, 
és minden beruházásunkat szinte 
kivétel nélkül félegyházi vállal-
kozásokra bíztuk. Úgy gondolom, 

hogy sosem volt még a vállalko-
zók között ilyen szoros együttmű-
ködés Félegyházán, mint amióta 
a KGME létezik.

– Miben segíti az önkormány-
zat munkáját a jövőben?

– Választás után megkeresett 
Csányi József polgármester úr és 
megkért, hogy vegyek részt a gaz-
dasági bizottság munkájában kül-
ső bizottsági tagként. Én örömmel 
mondtam igent, mert bár sem a 
politikában, sem pedig a város 
ügyeiben nem vagyok járatos, de 
bizonyos esetekben talán segíthet 
az önkormányzatnak az a vállalko-
zói szemlélet és tapasztalat, ami-
re az elmúlt harminc évben szert 
tettem. 

– Egy nagy beruházás befe-
jezésének küszöbén áll a cég. 
Milyen változást hoz ez a társa-
ság életében?

–  Nagy örömmel nézem tősgyö-
keres kecskemétiként is, hogy Fél-
egyházán van tenni akarás és igye-
kezet. Mi magunk is igyekszünk 
tenni a városért, s minden tőlünk 
telhető módon hozzájárulni ahhoz, 
hogy Félegyháza fejlődni tudjon. A 
napokban fejeződik be életünk leg-
nagyobb beruházása, ami rajtunk 
kívül a város vállalkozóinak életé-
ben is meghatározó volt. Maga a 
beruházás az automatizálást szol-
gálja, ugyanis az élelmiszeriparban 
igen elmaradott volt eddig ez a te-
rület. Mi két ütemben valósítottuk 
meg: 2016-ban és 2018-ban, és a 
sütőiparban elérhető legjobb gép-
sorokat, gépeket, automatizáláso-
kat vásároltuk meg. Ez mérföldkő 
számunkra, hiszen nálunk éjszaka 
és hétvégén is dolgozni kell, így a 
kézimunkák kiváltásával dolgozó-
inkról is terhet veszünk le. Erre 
különösen odafigyelünk, aminek 
következtében elmondhatjuk, hogy 
sikerült elkerülnünk a munkaerőhi-
ány okozta gondokat. Három évvel 
ezelőtt kezdtük el azt a programot, 
amelynek során lépésről lépésre 
javítjuk a munkakörülményeket, 
dolgozóink anyagi és egziszten-
ciális megbecsülésének formáit. 
Ennek köszönhetően jutottunk el 
oda, hogy nincsenek munkaerő 
problémáink. A legutóbbi beruhá-
zásunkat 2018 őszén kezdtük el, 
és 2019 év végén fejeződik be. A 
hárommilliárd forintot meghaladó 
fejlesztés eredményeként 12 ezer 
négyzetméterre bővült a cég gyár-
tó területe.



2019. december 6.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK14

Klazsik György, régi félegyházi család tagja, itt járt iskolába. 
Csak az egyetemi évek és fül-orr-gége szakvizsga megszerzé-
se idején járt távol városától. 1970 augusztus 1-jétől körzeti 
orvosból háziorvosként dolgozott folyamatosan ugyanabban a 
körzetben 2005 július 1-jéig, betegei bizalmát és szeretetét 
érezve. Mindig készen állt a betegek fogadására.

1972-től folyamatosan hangver-
senybérletük volt feleségével. 
Nagy Beethoven-rajongó volt, 
gyengéje Gigli hangja – ezért szólt 
temetésén az „Ave Maria” – Gigli 
előadásában.

Ahol egy labda gurult, Gyuri ba-
rátunk jelen volt a Kerék Csaba 
tanár úr szervezte teremfociban, 
nyáron a fejelések, vízi fejelések 
aktív szervezőjeként. A Balatonon 
és a Körös-torokban egyaránt ösz-
szehívta az ismerősöket és bevonta 

az ismeretlen strandolókat is a já-
tékba. Amint az időjárás és egyéb 
lehetőségek (pálya, munkahelyi el-
foglaltságok) engedték, lelkesen te-
niszezett. Az idő múltával, amikor 
már fizikai ereje a teniszezést nem 
engedte, örömmel pingpongozott. 

Hűségét a városához és annak 
ifjúságához mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy feleségével lét-
rehozták a Klazsik Alapítványt, 
amely a tehetséges félegyházi fi-
atalok támogatását tűzte ki célul 

felsőfokú tanulmányaik végzésé-
ben. Mindig nagy örömmel, csil-
logó szemmel hallgatta a fiatalok 
beszámolóját egyetemi élménye-
ikről. Sosem felejtette el meg-
kérdezni hogyan állnak az idegen 
nyelvekkel és hogy sportolnak?

Emlékezzünk rá szeretettel, 
nyugodjék békében!

Dr. Jakab Tibor
 

Váratlanul távoztál, 
nem volt búcsú kézszorítás. 
Szomorú döbbenetet érzünk, 
minden ma már annyira más. 

Emlékezünk, közös múltunk 
most is emlékeinkben él, 
Elragadott a közelünkből 
egy hirtelen támadt forgószél. 

Az élet örömeit és utazásaidat 
mindig megosztottad velünk, 
Sokáig élni fog sok közös élmény, 
ami megmaradt nekünk. 

Te már a csillagok útját járod, 
emléked nekünk itt marad, 
Megőrizzük mosolygós arcod, 
kedves, önzetlen baráti szavad.

In memoriam 
Gábos Dezső 
November végén érkezett a szo-
morú hír Erdélyből, Fehéregyhá-
záról, 88 éves korában elhunyt 
Gábos Dezső tanár, ahogy mi, 
félegyháziak ismertük: „Petőfi 
követe”.

1931. január 28-án született 
Fehéregyházán, 1950-ben a 
Nagyenyedi Tanítóképzőben ta-
nítói, majd 1969-ben a Maros-
vásárhelyi Pedagógiai Főiskolán 
tanári oklevelet szerzett. 1968-
88 között a helyi művelődési 
ház igazgatója, a Maros megyei 
művelődési bizottság tagja és a 
szakszervezeti bizottság körzeti 
elnöke, később községi képvise-
lő, tanácsos. 1993-as nyugdíjba 
vonulása után még tíz évig ta-
nított szülőfalujában és Héjjas-
falván. Megszállottan küzdött a 
fehéregyházi Petőfi-kultusz élet-
ben tartásáért.

A helyi egyesület elnökeként 
szoros kapcsolatot ápolt a kis-
kunfélegyházi Petőfi Emlékbi-
zottsággal, különösen Ficsór 
József polgármesterrel. A közös 
munka eredménye a félegyháziak 
Petőfi-szobra és a Petőfi-verse-
ket idegen nyelvre fordítók emlé-
koszlopai a fehéregyházi Múze-
umkertben. Időben utódot nevelt 
Szabó József személyében, aki 
tovább tartja a kapcsolatot a 

Petőfi-emlékhelyek kutatóival, 
képviselőivel, szervezi a költő el-
tűnésének évfordulóján a méltó 
megemlékezést az újjávarázsolt 
Múzeumkertben.

Gábos Dezső 2002-ben Kecs-
keméten megkapta a Szabad-
ságharc Alapítvány Kossuth 
Aranyérmét, 2006-ban az erdé-
lyi EMKE közművelődési díját.

Amíg egészsége engedte, 
a félegyházi delegáció tagja-
ival közösen koszorúzott a 
Petőfi-szobornál.

Kedves Dezső Barátunk, na-
gyon hiányzol nekünk, emléke-
det megőrizzük!

 Félegyháza Petőfi tisztelői

Emléktábla a díszpolgárnak
Emléktáblát avatott a Huszka József Hagyományőrző Egyesület 
névadójának, november 20-án. A rajztanár, néprajzkutató, mű-
gyűjtő, a város díszpolgára tiszteletére, a róla elnevezett téren 
álló volt zeneiskola homlokzatán helyezték el az utókor tisztele-
tét kifejező mementót. 

A hagyományőrző egyesület azzal 
a céllal jött létre a kétezres évek 
elején, hogy ápolja a méltatlanul 
elfeledett díszpolgár emlékét. Az 
emléktáblát Molnár István kép-
zőművész készítette. 

Az emléktábla leleplezésekor 
Kollár László önkormányzati kép-
viselő elmondta, hogy a civil szer-
vezet tevékenységével párhuza-
mosan a Huszka József Baráti kör 
lelkes hagyományőrzői is hasonló 
célokat fogalmaztak meg. Tagjai-
nak köszönhető például, hogy Fél-
egyháza 2007-ben díszpolgárrá 

választotta Huszka Józsefet, és 
róla nevezték el az egykori Marx 
teret. Hozzátette, a téren egy 
Huszka-szobrot is szerettek volna 
felállítani, végül kompromisszu-
mos megoldásként született meg 
a Huszka József portréját formázó 
dombormű és az emléktábla ötle-
te, melynek megvalósítására pá-
lyázatot írtak ki. Jövőre, miután az 
épület homlokozta is megújul, egy 
gigantikus méretű épületfreskó is 
készül az emléktábla fölé, amely 
egy félegyházi szűr mintát formáz 
majd – tette hozzá.

Búcsú dr. Klazsik Györgytől
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Az angyalok 
köztünk élnek
Karácsony közeledtével mindenki egy kicsit érzékenyebb a min-
ket körülvevő világ szépségeire és nehézségeire. Ilyenkor talán 
nagyobb a segítőkedv is az elesettek és a rászorulókkal szem-
ben. Papp Anett, A Béke egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány meg-
álmodója és alapítója, akit a város számos jótékonysági kez-
deményezés kezdeményezőjeként ismer, nem csak karácsony 
tájékán figyel oda másokra. Kifogyhatatlan ötletei mindig szívet 
melengető kedvességgel párosulnak, mint a legfrissebb megle-
petése is, amelyről lapunknak mesélt.

– Milyen éved volt? 
– Olyan évet hagyok idén szil-

veszterkor magam mögött, amely 
megannyi nehézséget sodort az 
utamba. A nyár közepén megtartott 
Családi piknik az idő kiszámítha-
tatlansága miatt nem úgy sikerült, 
ahogyan elterveztem. Ez után picit 
csökkent a motivációm és a hitem. 
Azt hiszem, elfogyott az erőm. 
A belém vetett bizalom azonban 
újult erőt adott, hogy folytassam. 
Sokat jelent számomra, hogy szá-
mítanak rám. Az alapítvány lassan 
négy éve működik és a megpróbál-
tatások mellett a sok-sok jobbra 
fordult élet és a rengeteg őszinte 
mosoly mindenért kárpótolt. Ez a 
munka nem csak a szervezésről, a 
kapcsolatrendszerem megmozga-
tásáról szól, hanem a reményről, 
a hitről és a beteljesedésről is. A 
gyermekeimet is azzal a szemlélet-
tel nevelem, hogy vegyék észre az 
elesettet, és nyújtsanak neki segítő 
kezet. Az alapítvány is így született 
meg. Mindig fontos volt számomra 
az oltalmazás.

– Mi alapján döntöd el, hogy 

milyen jótékonysági kezdemé-
nyezés mellé állsz?

– Mindenek előtt szeretném 
leszögezni, hogy az alapítványt 
nem tudnám egyedül, segítők 
nélkül működtetni. Ha nem állná-
nak mellém olyan emberek, akik 
ugyancsak szívükön viselik mások 
elesettségét, és nem tudnának 
összefogni egy nemes cél érdeké-
ben, ezek a célok nem tudnának 
megvalósulni. Ezért a támogatá-
sért mindig hálás leszek. Ma már 
más szemmel szemlélem a világot, 
mint korábban. Egyszerűen nem 
lehet mindig, mindenkinek segíte-
ni. Az, hogy milyen kezdeménye-
zés mellé állok, a megérzéseimtől 
függ. Nincs jogunk ítélkezni senki 
felett, aki nehéz helyzetbe került 
és támogatásra van szüksége. Nem 
tudhatjuk mi kívülállók, hogy mi-
lyen belső vívódásokat és harcokat 
kellett megvívnia az embereknek. 

– Milyen meglepetéssel ké-
szülsz az adventi időszakban?

– Ebben az évben tavasszal 
körvonalazódott bennem, az An-
gyal Projekt, amely keretében 

250 darab kicsi, kedves angyalt 
fogok a segítőimmel városszerte 
elhelyezni, amelyek mellé, egy-
egy kísérőkártyát csomagoltunk. 
Az angyalkákat adományként 
kaptam, olyan jószándékú embe-
rektől, akik szintén adni akartak. 
Mindegyik angyalkának megvan 
a saját története, de azt hiszem, 
az egyikhez kivételesen bűbájos 
történet tartozik. Egy hölgy az át-
adást követően azt mondta, hogy 
az a nagymamájáé volt és tudja, 
hogy a legjobb helyre fog kerülni 
az új tulajdonosánál. Valakinek az 
arcára mosolyt, a lelkében örömöt 
fog csalni. A véletlenekben nem 

hiszek, a csodákban viszont igen! 
Tudom, hogy minden üzenettel 
ellátott kincset az az ember fogja 
megtalálni, akinek ott és akkor a 
legnagyobb szüksége lesz rá. Ez a 
kezdeményezés rólam szól. Arról, 
hogy annyi biztatást és támogatást 
kapok mindenkitől, szeretném vi-
szonozni ezzel a kis aprósággal. Az 
ilyen figyelmességek megtöltik az 
emberek lelkét egy kis varázslat-
tal. Nekem ez megéri! A karácsony 
nem az ajándékokra szánt össze-
gek túllicitálásáról szól, hanem 
az apró, személyes csodákról. Az 
egymásra szánt időről, törődésről.  

 V. B. 

Emlékezés a világutazóra
Rockenbauer Pál Emlékestet tartott a népszerű természetjáró, 
világutazó, televíziós szerkesztő halálának 32. évfordulójának 
tiszteletére a Kiskun Természetbarát SE. A természetfilmek 
készítésének rejtelmeibe is bepillantást nyerhetett a hallga-
tóság a művelődési központban. A kulisszatitkokról Gyenes 
Károly rendező, televíziós szerkesztő mesélt érdekes történe-
teket, és mutatott be egy dokumentumfilmet a közönségnek. 
A természetjáró filmes munkásságát Bozó Lajos, az egyesület 
elnöke és Csányi József polgármester méltatta a filmrészletek 
bemutatása előtt. 

– Rockenbauer Pál örök emlék 
nekünk, hiszen vannak köztünk 
olyanok, akik az én korosztályo-
mat képviselik és még szemé-
lyesen is ismerhették őt. Sajnos 
azonban sokan vannak olyanok is, 
akik már ezt nem mondhatják el. 

Azonban a munkája fennmarad. 
Méltán bizonyítja ezt egy kedves 
emlékem, mikor a móravárosi 
pihenőparkban Rockenbauer Pál 
emlékhelyét meglátogatva, egy 
20 éves fiatalember beszélt róla 
olyan áhítattal és elragadtatással, 

mintha legkedvesebb barátjá-
ról szólna. Ebből is látszik, hogy 
munkássága által Pali tovább él 
közöttünk – mondta köszöntő 
beszédében Bozó Lajos, a Kiskun 
Természetbarát SE elnöke.

A polgármester méltatásában 
azt emelte ki, hogy a mai világ-
ban, amikor a természet védel-
me és a föld értéke ilyen fontos 
figyelmet kapott, egyre hangsú-
lyosabban kell nekünk is ez irány-
ban lépnünk. – Épp ezért örültem 
meg nagyon Herédi Éva megke-
resésének, aki megosztotta ve-
lem ennek az estnek az ötletét. 
Külön öröm számomra, hogy a 
megemlékezés előadója a félegy-

házi születésű Gyenes Károly te-
levíziós szerkesztő.

Az emlékest a Móravárosi Pihe-
nőparkban található Rockenbauer 
Pál emlékműnél kezdődött ahol a 
megjelentek elhelyezték tisztele-
tük koszorúit és mécseseit. 
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Félegyházi csapatok 
jelentkezését is várják 
a hungarikum vetélkedőre

A Lakitelek Népfőiskola – a Magyar 
Országgyűlés, a Hungarikum Bizott-
ság és a Nemzeti Művelődési Intézet 
támogatásával – újra meghirdeti Ér-
tékek, kincsek, hagyományok a Kár-
pát-medencében című vetélkedőjét 
a hungarikum-mozgalom népszerű-
sítése, valamint nemzeti értékeink 
megismertetése érdekében. A játékos 
vetélkedőre most a Kárpát-medencei 
általános iskolák 7. és 8. osztályában 
tanuló diákok valamint a középfokú ok-
tatási intézmények 9. osztályos diákjai 
és felkészítő tanáraik jelentkezhetnek.

Egy csapat 3 diákból és 1 felkészítő 
tanárból áll. Egy iskolából több csapat 
jelentkezését is várják, de a tanárok és 
a tanulók csak egy csapatban verse-
nyezhetnek. A 7. és a 8. és 9. osztá-
lyos csapatok külön versenyben mérik 
össze tudásukat.

További részletek a Lakitelek Nép-
főiskola honlapján.

A TERMÁLFÜRDŐ 
ÉS AZ USZODA 

NYITVATARTÁSA
Hétfő: SZÜNNAP

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

Áldott karácsonyt és eredmények-
ben gazdag új esztendőt kíván 

a Lakitelek Népfőiskola!

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

Jegyrendelés:
hotelclubtisza@nepfolakitelek.hu
csingerandrea@nepfolakitelek.hu

Személyesen: Hotel Club Tisza recepció

A termálfürdő nyitva tartása:
2019. december 31-én 10-18 óráig

2020. január elsején 10-22 óráig

Belépődíj: 10.000 Ft 
svédasztalos vacsora, egy pohár pezsgő, éjféli menü

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

A Lakitelek Népfőiskola hírei

A belső ima útja
Nagy Zsolt ikon festőművész, képzőművész tanárnak nyílt kiál-
lítása Idő Istennek – A belső ima útja címmel a városi könyvtár-
ban. A tárlatmegnyitón Rosta Ferenc alpolgármester mutatta 
be a félegyházi Móra gimnáziumból indult művész életútját, a 
kiállított alkotásokat.  

– Bizony sok mindenre gondol-
tam, amikor annak idején egy 
szomorkásan mogorva, torzon-
borz fiatalember kéredzkedett 
be a Móra Ferenc Gimnázium 
rajzszakkörébe, de arról nem is 
álmodhattam, hogy 2019-ben egy 
meglehetősen kacskaringós pá-
lya után egy megtért, és Istennek 
szentelt életű tanárkollégát üdvö-
zölhetek személyében, itt a városi 
könyvtár kiállítótermében 

Már a tárlat címe is meghök-
kentő, különös, elgondolkodtató. A 
megfogalmazás jelzi, hogy a jelen 
kiállítási anyag nem egyfajta ifjonti 
lázas vagy épp gyötrelmes festői 
útkeresés, hanem a spirituális mű-
vészet legtisztább esszenciájára 
törekvés az Isteni világ jegyében. 

Néhány hete ebben a teremben, 
itt a főfalon egy különös képre 
hívtam fel az akkori nézők figyel-
mét. A meseszép tájon egy angyal 

vagy talán a Szentlélek puha rez-
dülésének, felröppenésének érzé-
sét tapasztalhatták, vagy inkább 
érezhették meg az arra fogékony 
jelenlévők. Most ugyanezen a 
helyen azt tapasztaljuk, hogy a 
láthatatlan világ manifesztáló-
dott, Isten jelenléte a miénkhez 
hasonló természetes testben vett 
lakozást. Mert azt mindenki tudja, 
szegény és gazdag, művelt és tu-
datlan, ateista és hívő – legfeljebb 
nem vallja be, hogy a legalapve-
tőbb dolog a világon Isten kérdé-
se! Kellő iróniával fogalmazva Is-
ten az a személy, akivel szemben 
baj esetén fel szoktuk függeszte-
ni hitetlenségünket – mondta a 
megnyitójában Rosta Ferenc. 

Nagy Zsolt munkásságáról szól-
va hozzátette: – Kalandvágyból 
pár baráttal kimentünk Izraelbe, 
dolgoztam régészeti ásatáson, 
közben elkészült egy-két kép, részt 

vettem dekorációs 
munkákban. 2000-ben, 
amikor már az életem 
kormányzása teljesen 
kiesett a kezemből, 
egy katolikus pap által 
megragadott az Isten. 
Ettől kezdve két éven át 
nem alkottam.

Közben megis-
merkedtem a Nyolc 
Boldogság katolikus 
közösségével és a ho-
mokkomáromi házuk-
ban töltöttem három 
és fél évet. 2003-ban, 
a közösség Botfai há-
zában tanultam ikont 
festeni. Ebben az évben ismer-
kedtem meg a jelenlegi párom-
mal. 2003-tól minden évben meg-
festek egy ikont. 

2005-ben elhagytam a közös-
séget, elkezdtem tanulmányaimat 
a Kaposvári Egyetemen, rajz-vi-
zuális kommunikáció szakon. 
2006-ban Budapestre költöztem, 
a vakok iskolájában a siket-vak 
tagozaton kaptam munkát, itt hét 
és fél évet töltöttem el. Ezt kö-

vetően Nagymaroson tanítottam 
három évet és szintén ennyi ide-
je vagyok jelenlegi iskolámban, a 
Modell divatiskola grafika szakán. 
A munka és tanulmányok mellett 
kevés időm jutott az alkotásra, 
de azért néhány kép elkészült 
az évek folyamán, és részt vet-
tem több csoportos kiállításon. 
Hosszú idő után, tavaly egyéni 
kiállítással szerepeltem a szegedi 
ferenceseknél. 



  2019. december 6. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 17

Szeress és tégy, amit akarsz! 
Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecs-
keméti érsek szerint, ha mind-
annyian eszerint a Szent Ágos-
toni gondolat szerint élnénk, a 
világ jobb hely lehetne.  Mert 
aki szeret, az nem okoz kárt az 
embertársainak, és Istent is 
tiszteletben befogadja.

– Mint minden papnak, nekem is 
van választott jelmondatom, ami 
így hangzik: Keressétek elsősor-
ban Isten országát (Máté 6:33) 
Isten világa nem egy meghatáro-
zott terület, nem egy állam, vagy 
egy földrész. Az ő uralma ott van, 
ahol jelen van jósága, szeretete. 
Kell persze az értelem és a vallási 
erkölcs is, a mindennapi feladatot 
pedig az élet adja meg. Ahogy Jé-
zus mondja: elég a napnak a maga 
baja! A mi dolgunk, hogy ezeket a 
mindennapi kihívásokat Isten és 
embertársaink iránti szereteten 
keresztül éljük meg.

Bábel Balázst 1976-ban szen-
telték pappá, idén pedig húszéves 
főpásztori jubileumát ünnepelte. 
Szolgálatának tapasztalatai mel-
lett az ünnepről, az adventi vára-
kozásról, korunk kihívásairól is 
beszélgettünk a széles látókörű, 
művelt metropolitával.

– Milyen fontos állomásokon 
keresztül vezetett idáig az út? 

– Mondhatom, hogy az életem 
igen színes volt. Több helyütt vol-
tam káplán vidéken és Budapes-
ten is, majd szeminárium nevelő 
prefektus, úgynevezett lelki vezető 
lettem, később váci szemináriumi 
rektor, 1999-ben pedig érsekké 
nevezett ki Szent II. János Pál 
pápa. Nagy öröm számomra, hogy 
vele, és az általam nagyon tisztelt 
XVI. Benedekkel is volt szeren-
csém személyesen találkozni. Jól 
lehet, nem sok főnököm van: az 
egyházi vonalon a római pápa, 
és transzcendentális értelemben 
maga Isten, de arra választ kell ad-
nom önmagamnak is, hogy hogyan 
végeztem ez idő alatt a dolgomat. 

– Miben változtak közben a 
körülmények, hogyan alakult át 
a világ? 

– Húsz évvel ezelőtt viszonylag 
kevés iskolánk volt, most a számuk 
eléri a 30-at. Ez idő alatt számos 
beruházás, felújítás indult és zá-
rult is le az egyházmegyében. Az 
egyik legnagyobb eredménynek 
tartom, hogy nálunk nincs égető 
paphiány, hála Istennek minden-
hová tudtam helyezni papokat, az 
igények szerint. Nagyon sokat je-
lent egy falu számára ez a kérdés, 
hiszen – ahogy mondani szokás – 
ha pap nincs, semmi sincs. Márpe-
dig Bács-Kiskun megyében bőven 

vannak a kihalás felé tartó telepü-
lések. A legnagyobb változást én 
magán az emberen tapasztalom. 
Mások a gyerekek is, mint húsz 
évvel ezelőtt. A változások új mód-
szereket követelnek az egyháztól 
is. Mindig meg kell találnunk, ho-
gyan tudjuk elérni a fiatalokat, a 
házasokat, az időseket…

– Milyen aktuális kihívá-
sai vannak napjainkban a 
családnak?

– Főként a fiatalok, de már a kö-
zépkorosztály is függőségbe került 
a nagy technikai fejlődéssel, rabjai 
lettek a közösségi oldalaknak, az 
azonnali üzeneteknek. Ezzel pár-
huzamosan megszűnőben a csalá-
di élet, ami komoly lelki problémák 
gyökere minden korosztályban. 
Ha körbe is üli még a család az 
asztalt, már nemcsak a gyerekek, 
hanem a felnőttek is gépekkel fog-
lalkoznak a másik ember helyett. 
A gépesített civilizációban az em-
beri kapcsolatok virtuálissá váltak, 
vagy megszűntek. Ez egy torz, ál-
ságos világot szül, hiszen könnyen 
lehet, hogy abból a kétszáz ember-
ből, aki lájkolja a képedet a közös-

ségi oldalon, egy sem látogat meg, 
ha mondjuk, kórházba kerülsz. A 
családi szálak lazulását más je-
lenségek is generálják. A fiatalok 
sokszor külföldön próbálnak bol-
dogulni, aminek következtében az 
idősebb generáció magára maradt. 
Ez is nagy változás. Különös mó-
don nincs időnk semmire, pedig a 
gépesítés sok időt takarít meg ne-
künk. Mi mégis idegesebbek, türel-
metlenebbek vagyunk egymással. 
Milyen jó volna, ha legalább ilyen-
kor, adventkor mindenki feltenné 
magának a kérdést: mire is van 
igazából szükségem?

– Mit jelent a karácsonyt 
megelőző időszak a keresztény 
ember számára?

– Advent eljövetelt jelent, és arra 
emlékeztet, hogy Isten itt van a mi 
világunkban. János evangéliuma 
szerint „Az Ige testté lett, közöt-
tünk lakott, és láttuk az ő dicsősé-
gét, mint az Atya egyszülöttjének 
dicsőségét, telve kegyelemmel és 
igazsággal.” Az evangélista arra 
is emlékeztet minket, hogy Isten 
eljövetele felelősséget ró ránk, 
mert mindazok, akik befogadják, 

hatalmat kapnak, hogy Isten fiá-
vá legyenek. Isten a saját képére 
és hasonlatosságára teremtette 
az embert. Tehát a szemünkkel 
láthatatlan Isten valamennyi tu-
lajdonsága: a jóságra, szeretetre, 
erkölcsi tökéletességre törekvése 
megmutatkozik a jó emberben. A 
katolikus egyháznak bevált mód-
szerei vannak ennek támogatá-
sára, de az egyes ember is sokat 
tud tenni azért, hogy megélje az 
advent léleksimogató üzenetét. Ha 
felül tudunk emelkedni a karácso-
nyi vásárok furakodásán, ha törek-
szünk a megfontolt és mértékletes 
vásárlásra legyen szó ajándékról, 
vagy ételről, már sokat teszünk. 
Nagyon fontos, hogy lelkiekben 
is megéljük az ünnepet, és hogy 
ilyenkor – és ne csak ilyenkor! – fi-
gyeljünk oda a körülöttünk élőkre 
is! Látogassuk meg a kórházban 
fekvő beteget, beszélgessünk a 
magányossal, ne bántsuk egymást 
szavakkal, káromkodással, segít-
sük a rászorulót… Milyen jó lenne, 
ha ezáltal azt érezhetné az ember, 
hogy jó közösségben élni! 

 T. T. 

Aki lájkol, nem biztos, hogy  
a kórházban is meglátogat

Fotó: M
agyar Kurír
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Készítsünk gyertyát kreatívan!
A karácsonyi készülődés ötletes ajándé-
kok megvalósítása jegyében is eltelhet. 
Készíthetünk ajándékokat szeretteinknek 
újrahasznosítható alapanyagokból egy kis 
kreativitással, utána olvasással.

Magyari-Benkő Gabriella művésztanárként 
dolgozik a Balázs Árpád Alapfokú Művészeti 
Iskolában. Végzettsége szerint kürtöt és furu-
lyát tanít. Mindig is érdekelte a barkácsolás 
és a kézműveskedés. Mint sokan mások ő is 
többféle házi praktikát gyakorol otthon a csa-
lád örömére, főleg az újrahasznosítás jegyében 
(szórólapból font kosarak, és konzervdobozból 
készített asztali ceruzatartók készítése, gyár-
tása). A gyertyakészítés is éppen így alakult ki 
körülbelül egy éve.

– Már egy ideje gyűjtögettem a leégett gyer-
tyák maradékait, és az interneten láttam meg, 
hogy milyen sokféle módon lehet a maradék vi-
aszból szép új gyertyákat készíteni. Az elmúlt 
egy évben nagyon sokat tanultam a gyertyaké-
szítésről és sok mindent ki is próbáltam. Ebben 
nagy segítségemre voltak magyar és külföldi 
gyertyakészítő mesterek, akikkel a közismert 
közösségi oldalakon ismerkedtem össze. Fo-
lyamatosan tartjuk a kapcsolatot, tanulunk 
egymástól.

– A gyertyakészítés megfelelő alapanya-
gok nélkül nem valósulhat meg. Mit kell be-
szerezni hozzá?

– Fő alapanyagom a paraffin, amit színezek, 
illetve illóolajjal illatosítok. Préselt virágokkal, 
gyógy- és fűszernövényekkel, illetve rizspapír-
ral és szalvétával, fényképekkel és márványo-
zó technikával is díszítek gyertyát. Emellett új 
alapanyagokkal bővült a tárházam ősszel: méh-
viaszból készülnek mártott, formába öntött, 
illetve lapból sodort gyertyák, valamint szója-
viaszból készítek aromagyertyákat. A méhviasz 
áldásos hatását sokan ismerik és szeretik, el-

sősorban a természetessége és a levegő tisztító 
hatása miatt, és nem utolsó sorban isteni méz-
hez hasonlító illata miatt is közkedvelt. A szó-
javiasz még nem annyira közismert alapanyaga 
a gyertyának, pedig a méhviaszhoz hasonlóan a 
szójából készített viasz is 100%-ban természe-
tes anyag, ráadásul teljesen vegán, ugyanis a 
szójababból préselik ki. Semmilyen káros anyag 
kibocsátása nincs, ajánlott kisgyermekek szo-
bájában, mert alacsonyabb hőfokon ég, mint a 
paraffin, illetve nem terheli a levegőt. A beleke-
vert illóolaj egyenletesen oszlik szét és illatozza 
be a szoba levegőjét.

– Mennyire népszerűek az egyedik, illatos 
gyertyák? Hol használhatóak fel?

– Nem csupán díszként, vagy illatforrásként 
lehet a gyertyát használni, hanem szertartások 
eszközeként is. Több spirituális vezető is meg-
keresett már, hogy készítsek nekik gyertyákat. 
Így volt alkalmam csakragyertyákat, angyal-
gyertyákat, és egyéb speciális spirituális hasz-
nálatra készült gyertyát készíteni.

– Hol lehet megtalálni téged és az egyedi 
gyertyáidat?

– Az első megnyilvánulásom kézművesként 
a Karácsonyi Kézműves Kiállítás és Vásár volt 
2018. decemberben a Móra Ferenc Művelődési 
Központban, ahol sokan vásároltak a gyertyá-
imból. Idén találkozhattatok velem a Libafesz-
tiválon, a Mezgé Pikniken, az Őszi Virágvásá-
ron, illetve jelen leszek a 2019-es Karácsonyi 

Kézműves Kiállítás és Vásáron a Móra Ferenc 
Művelődési Ház aulájában. Kecskeméten, a 
Hírös Agórában a Family Festen is ott voltam, 
ahol nemcsak vásárolni lehetett tőlem, hanem 
ki is próbálhatták a kicsik és nagyok egyaránt, 
hogyan lehet gyertyát díszíteni. Felmerült már 
többször is egy gyertyakészítő workshop is, ez 
még egyeztetés alatt áll. Sajnos a 2019-es év-
ben nem jutott rá idő, hiszen főállású zenetanár 
és aktív zenész vagyok, több együttesben ját-
szom és ebben a szakmában az adventi időszak 
elég sűrű az elfoglaltságokat, illetve a koncer-
teket illetően.

– Hogyan álljunk neki a 
gyertyakészítésnek?

– Kreatív ajándékként remekül lehet otthon 
gyertyát önteni. Ahogy én is kezdtem; mara-
dék viaszdarabokból. Szükség van egy lábas-
ra, amibe vizet töltünk, abba pedig egy üres 
tiszta konzervdobozt teszünk. A konzervdo-
bozba helyezzük a viaszdarabokat, majd me-
legíteni kezdjük a vizet. A felolvadt viaszba 
tetszőleges színű zsírkrétát teszünk, hogy 
megszínezzük, tehetünk bele illóolajat is. 
Majd ezt a meleg folyadékot egy előre elké-
szített üvegpohárba öntjük, amibe előzetesen 
helyeztünk egy kanócot középre. Megvárjuk, 
hogy kihűljön, és tetszés szerint csomagol-
hatjuk, díszíthetjük. Szívesen adok tanácsot 
bárkinek. Megtalálhattok Facebookon és Ins-
tagramon egyaránt.
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Aki(k)től a harang szól – 10. rész 
Májusban lesz 140 éve, hogy Kalmár József kiskun kapitány fe-
lesége, Fazekas Anna felajánlást tett a felszentelés előtt álló 
Szent István Templom nagyharangja előállítási költségeinek fe-
dezésére. 20 éve pedig egy házaspár vállalta magára az ótemp-
lomi nagyharang újraöntési költségeit. 

Két évvel később, 1927-ben a 
Csongrádi úti külső iskolánál szen-
teltek harangot. A város egyik viri-
lis polgára, a mai Kalmár József 
utcában egykor élt „Ónodi Károly 
és neje Pintér Mária és szeretett 
gyermekeik készíttették Isten di-
csőségére.” Az 1980-as évek má-
sodik felében a funkcióját vesztett 
harang a Kiskun Múzeumba került.

A mai Damjanich utca elején 
álló református templomot 1934. 
április 12-én szentelték fel. Az 
építkezés során váratlanul érte a 
közösséget Szabó Lúcia felajánlá-
sa egy új, 150 kilós harangról, amit 
örömmel elfogadtak. A szentelésre 
elkészült, ma is a kis toronyban 
van. Az özvegy, boldogult férjének, 
dr. Issekutz Gyula királyi kúriai 
bírónak óhajtott emléket állítani 
ezzel a haranggal.  

Szintén egyéni adományból ké-
szült az eredetileg a Járványkór-
háznál, későbbi Gárdonyi Géza 
iskolánál felszerelt harang, amely 
végül mai helyére, a Felsőtemető 
ravatalozója elé került. Az 1925. 
évi harangpótláskor már adako-
zó Szelepcsényi család egy másik 
tagja, az Ótemplomban 17 évig 

káplánként szolgált pap jóvoltából 
készült, amire a harang felirata 
a bizonyíték: …”elhalt szüleinek, 
János és Sándor testvéreinek em-
lékére önttette e harangot Sze-
lepcsényi András plébános, az 
Úrnak 1937.-ik esztendejében.” 
A sors fintora: ugyanezen évben 
pályázott az ótemplomi plébánosi 
székbe, de nem őt választották, 

és a rá következő 
évben solti plébá-
nosként meghalt… 

A második vi-
lágháború és a 
kommunista dikta-
túra idején egyéni 
felajánlásból nem 
készült harang. 
Az Ótemplomban 
1970. október 11-
én szenteltek ugyan 
egy újraöntött ha-
rangot (Szent Ist-
ván), de az akkori 
előírások szerint 
harangért harangot 
fizetséggel egyen-
lítették ki. Csak a 
súlykülönbözetet és 
a szerelési költséget 
lehetett készpénz-
zel „megváltani”.

Az elmúló évez-
red utolsó napját 
már az Ótemplom 
egyéni adományból 
újraöntött nagyharangja (Szenthá-
romság) búcsúztatta. Ezen nem 
szerepel név, de az öntőmester a 
megrendelő házaspár tiszteletére 
készíttetett, és az alsó díszítésbe 
öntött egy címert. Ebből kiolvas-
ható a monogram: SzSzJ.  Ennek a 

harangnak a történetét dolgozta fel 
az „Egy harang öt élete” című írás.

Négy évvel később az Ótemp-
lomban ismét harangszentelés 
volt. Ekkor már fél évszázada hi-
ányzott a toronyból nyomtalanul 
eltűnt (Szűz Mária) harang. Ennek 
pótlására a nagyharang megújí-
tását magára vállaló házaspár 
jelentkezett. Adományozói név 
ezúttal sem szerepel a (szintén 
Szűz Mária tiszteletére szentelt) 

harangon, de a palástján megjele-
nik a felnagyított címer, és benne a 
monogram: SzSzJ.

2005-ben az ótemplomi lélekha-
rang helyére egy bajorországi kis 
harang érkezett. Ennek történetét 
már több forrásból ismerjük, de e 
cikk keretében meg kell említeni 
az altöttingi Keresztesnővéreket 
(Schwestern vom Hl. Kreuz). 
Önként és ellenszolgáltatás nél-
kül ajándékozták az Ótemplom-
nak a most 303 éves Szent József 
harangot, Talapka István akkori 
apát-plébános közvetítésével.

A harangöntetők sorában kü-
lön fejezet a harangjáték. Az iga-
zi csapatmunka eredményét, be-
üzemelésének és működésének 
körülményeit ezen sorozat előző 
témájaként már bemutattuk, így 
nem kívánjuk ismételni. Ehelyett, 
zárszóként álljanak itt neveik a 
feliratozásoknak megfelelően:

„Pintér Csaba és családja; 
Solymosi család; Dr. Klazsik 
György és neje, Dr. Kiss Gab-
riella; Dencs László; Hajdú 
Imre, neje Sisák Erzsébet és 
gyermekeik; Szabó Imre és fe-
lesége László Ildikó; Nemcsok 
Ferenc és családja; Dr. Sza-
bó József és családja; Bozóky 
László családja; Tóth Vince 
és családja; és egy név nélkül: 
Szülők emlékére, gyerekek 
örömére;”     

Áldott Ünnepeket kíván a szerző:    
Szabó-Szűcs József (SzSzJ)

A református kisharang adományozói

Szövegszerkesztés a készülő harangjátékra

A tiszteletből készült címer
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Elismerve és támogatva egymást

Minden újra fogékony, teremtő kedvű Fekete Benő és családja. 
A ház urának legtöbb idejét lovas farmjuk gondozása, fejleszté-
se foglalja le. Felesége, Szilvia pedig a Waldorf óvoda és iskola 
megteremtése után, a gimnázium beindításán szorgoskodik. Ter-
mészetes, hogy három gyermekük Hunor (14 éves), Hanga (10 
éves) és Boglárka (3 éves) is lovagol, és Waldorf óvodába, illetve 
iskolába jár.  

A Szilvi alapította Waldorf óvoda 
2009-ben fogadta az első gyereke-
ket, illetve családokat. Akkor még 
csak 5 gyermek ült be az iskolapa-
dokba, ma már mintegy 140 apró-
ságot és serdülő ifjat nevelnek. Az 
iskola nem sokkal ezután 2012-
ben fogadta első növendékeit. Az-
óta – felmenő rendszerben – 140 
gyermeket nevelnek, oktatnak. A 
Waldorf módszer egy alternatív 
pedagógia, amely 100 éves múltra 
visszatekintő, gyermekközpontú 
nevelésre épül, figyelembe véve 
az életkori sajátosságokat – kezdi 
munkáját ismertetve Szilvi. 

– Munkánkat a nemzeti alapterv-
ben kialakított követelményeknek 
megfelelően végezzük. A végzősök 
minden ismeretet elsajátítanak 
éppúgy, mint az állami iskolákban 
tanulók. Olyan családok kerülnek 
hozzánk, akik nagyon nagy figye-
lemmel vannak gyermekük felé, 
másrészt keresztül látnak azon, 
mi az a plusz, amit ez a típusú 
oktatási forma adni tud – igaz ki-
csit eltérőbben, mint más intéz-

mények. Mi arra törekszünk, hogy 
megmozgatva a gyerekek összes 
érzékszervét épüljenek be a tu-
dásanyagok. Mozgásos tevékeny-
ségek közepette tanulják meg az 
ábécét, a számolást, később pedig 
a tapasztalat útján való tanulás az, 
ami jelen van. Legyen az biológia, 
matek, vagy történelem.

Nem sérült gyerekekről van szó, 
a pedagógusok sem speciális vég-
zettségűek, hiszen legtöbbjük ko-
rábban már általános iskolában 
tanított. Azt kívánjuk elérni, hogy 
tanítványainkból a későbbiekben 
sem ölődjön ki a tudásvágy. 

Amikor indultunk azt tudtuk, 
hogy az ovira és az általános is-
kolára szükség lesz Félegyházán. 
Ma már azt is, hogy gimnáziumra 
is igény van. Megteremtéséhez 
azonban szükség volt az általános 
iskola kiteljesedéséhez, és ahhoz, 
hogy gyermeki, szülői igény is 
megfogalmazódjon. Ezt most meg-
tapasztaltuk, sőt azt is, hogy nem-
csak városi, hanem régiós szinten 
is számítanak erre. Megvalósításá-

ban mellénk állt a Kecskeméti Csil-
lagbölcső Waldorf iskola is. 

– Gyermekeiket is Waldorf 
szellemben nevelik?

– Nem tudok otthon sem kibúj-
ni a bőrömből. Mi születésüktől 
kezdve elkezdtük nevelni a gyere-
keinket, és azt láttuk, hogy az óvó, 
védő szeretetben a világra való 
nyitottságot megőrzik. Mindent 
megmagyarázunk nekik, és hagy-
juk, hogy megtapaszalják a világot. 
Gyerekeink egyik mozgató rugója 
voltak annak, hogy létrehozzuk ezt 
az iskolatípust. Férjemmel kölcsö-
nösen elismerjük egymás mun-
káját, támogatjuk egymást, hogy 
mindenki a hivatásának élhessen.

Fekete Benő így kezdi össze-
gezni munkáját: – Amikor végez-
tem főiskolai tanulmányaimmal, 
elkezdtünk marhatenyésztéssel 
foglalkozni. A nagy területek miatt 
lábon nehéz volt hajtani a jószá-
gokat, ezért úgy határoztam, hogy 
veszek egy lovat, lóháton fogom 
ezt megoldani. Az első lovamat 
ezért vettem. Ahogy telt múlt az 
idő, növekedett a szarvasmar-
ha állomány és a lovak száma is. 
Majd eljött az a pillanat, amikor 
úgy döntöttünk, hogy itt vannak 
ezek a szép, képzett lovak, mu-
tassuk meg őket a nagyközönség-
nek is. Létrejött a lovasfarm, ami 
mára kinőtte magát.

– Kik és mennyien látogatják 
a farmot? 

– Sokan vannak, akik hobbi cél-
lal jönnek, de ma már egyre többen 
versenyeznek is. Egy stabil csapatot 
sikerült kialakítanunk az évek so-
rán. Sokan szeretik a természetet, 
azt a nyugalmat, amit itt megtalál-
nak. Sokat túráznak a mezőn, az 
erdei sasfészkek közelében. Útköz-
ben lehet találkozni rókával, külön-
leges madarakkal, többek között 
gyurgyalaggal, szalakótával. Van fe-
dett lovardánk is, ahol az alapisme-
reteket lehet elsajátítani. Jövő évtől 
kezdve az összes országos western 
bajnokságot itt rendezik, de sze-
retnénk nemzetközi versenyeknek 
is otthont adni. Jó lenne egy olyan 
fészket kialakítani Magyarországon 
ennek a sportnak, ahol nyugodt 
környezetben és biztonságban lesz-
nek a lovasok. Kuriózum Európá-
ban, hogy mi a marhatenyésztéssel 
és a lovaglással együtt foglalko-
zunk. A Magyarország legszebb 
birtoka pályázaton indultunk, és a 
40 fős szakmai zsűri nekünk ítélte 
a sajtó különdíját. Büszke vagyok 
arra, hogy a családom képezi a hát-
térországot a munkámhoz. Nagyon 
nagy türelemmel és szeretettel vi-
szonyulnak az itteni történésekhez. 
Az természetes, hogy mindhárom 
gyermekem lóbarát, és imádnak 
lovagolni.
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ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN 
GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 

Köszönjük a megbízóknak és a vevőknek az elmúlt 12 év bizalmát 
irodánk és az ingatlanértékesítőink felé! Továbbra is várjuk Önöket 

nagy szeretettel a megszokott helyen lévő irodánkba: 
Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 2 (bejárat a Kossuth utca felől) 

Hétfőtől-péntekig 9-től 18 óráig 

Telefon: +36 76/655-125 

 

Gazdag, aki szeretetben él
A Magyar Biokultú-
ra Szövetség 2019-
ben Gyöngyösi 
Sándort választot-
ta az Év Biogazdá-
jának, aki 2003-tól 
foglalkozik biogom-
ba-termesztéssel. 
Az egészségre jó-
tékony hatással 
bíró termékei nép-
szerűek a vásárlók 
körében, elismerik 
és nagyra értékelik 
munkáját éppúgy, 
mint szakmai ber-
kekben. Fülöpjakab 
hírnevének öregbí-
téséért, a település 
közösségi életének 
t á m o g a t á s á é r t 
„Fü löp jakabér t” 
kitüntetésben ré-
szesült, 2018 
októberében a 
Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyűlés, 
Bács-Kiskun Me-
gye Vidékfejlesz-
téséért-díjat ado-
mányozta a megye 
hírnevének öregbítésért és a bio gyógygomba termesztésben el-
ért eredményeiért. A biotermelővel munkájáról, annak örömeiről 
és nehézségeiről beszélgettünk. 

– Mi volt az indíttatás, ami mi-
att úgy döntött, hogy biokerté-
szettel, pontosabban biogom-
ba-termesztéssel foglalkozik?

– A biogazdálkodásra Nemes 
Mátyás szomszédom beszélt rá, 
aki már évekkel azelőtt kezdett 
el foglalkozni az ilyen típusú nö-
vénytermesztéssel. Megfogadtam 
a tanácsát. Aztán szétnéztem a 
lehetőségek között. Kiderült, hogy 
biogomba nincs még. Hát, ez lesz 
az én terepem, gondoltam, és bele 
is vágtam 2003-tól. 

– Ahhoz, hogy valaki szív-
vel-lélekkel végezhesse a dol-
gát, fontos, hogy a család is 
támogassa törekvéseit.

– Az egy siker, hogy az Év Bio-
gazdája lettem. Aki eddig a si-
kerről kérdezett, annak mindig 
elmondtam, hogy ez nem csak az 
én érdemem. Mert ahhoz, hogy 
valaki sikeres legyen, és jól men-
jen a vállalkozás, kell egy megértő 
feleség is, aki támogatja az elkép-
zelései megvalósításában. Nekem 
ez megadatott. A kezdet nem volt 
egyszerű, hiszen akkor válság 
volt, munkanélküli voltam, krízis-
ben éreztem magam, és azért is 
nagyon fontos volt, hogy mellet-

tem legyen. Ez egy igazi családi 
vállalkozás. Édesapám kezdte, 
majd közösen folytattuk. A mai 
napig ebben dolgozik ő is, de édes-
anyám, húgom és a gyermekeim is 
besegítenek. A kisebbik fiam, Sán-
dor gépészmérnöknek tanul, és a 
minap elmondta nekem, hogy már 
eldöntötte miből írja szakdolgoza-
tát: gomba alapanyaggyártó gép-
sort fog tervezni. Úgy érzem, hogy 
egy kicsit génjeiben van ez a fog-
lalatosság. A másik gyermekem, 
Gergő informatikusnak tanul. Ő 
az ökopiaci értékesítésben segít 
rendszeresen.

– Nem volt könnyű a kezdet, 
de ma már beért a munka gyü-
mölcse. Jól látom?

– Sokan mondták, hogy ebből 
meg lehet gazdagodni. Én úgy 
vélem, ha az embernek van csa-
ládja, tudja a gyerekeit taníttatni, 
van háza, ahol lehet élni, és min-
den évben elmehet nyaralni, akkor 
gazdag. Ennél többre nincs szük-
ség. Nem az a gazdagság, hogyha 
szórni tudjuk a pénzünket, sokkal 
inkább az, ha szeretetben élünk a 
családunkkal.

 Hájas Sándor
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Zöld oldal – A télre készülve 
– megújulásra várva a parkokban

Tél tanít hallgatásra,
Tavasz ébredésre,
Ötvös ősz elmúlásra,
Nyár reménykedésre.

Tar Károly rövid kis négysorosa 
nagyon találóan mutat rá a termé-
szet szépen berendezett rendjére: 
rávilágítva, hogy az ember meny-
nyire része ennek a világnak.

A természetben nincs jó és rossz, 
a természet objektív, valóságos, 
végletekig célszerű és helyénva-
ló. A természet mindent magához 
ölelő nagy körfogásának célja van: 
rámutatni az életre, a megújulásra, 
a törvényre, amely az életet mun-
kálja, végső soron a szeretetre. Ta-
lán ezért is olyan fontos, hogy ott 
legyen körülöttünk, hogy ráismer-
jünk, megismerjük, hogy alkalmaz-
kodásra tanítson.

A természettudósok már rég-
óta hangsúlyozzák, hogy az egy-
re terjeszkedő városi élet mind 
nagyobb és nagyobb kárt okoz a 
természetben, ugyanakkor kezdik 
arra is felhívni a figyelmet, hogy 
jó gazdaként élve a város számos 
természeti értéknek lehet megú-
jult otthona. A városi parkok így 

válhatnak hatásos eszközévé a 
környezetkímélő gazdálkodásnak.

Jó néhány állatfaj – madarak, 
rágcsálók – szinte döbbenetes mó-
don alkalmazkodtak a város nyúj-
totta környezethez, de egyre gyak-
rabban szembesülünk vele, hogy a 
növények is élni akarnak. Ezt az 
akarást fejezi ki nagymértékű al-

kalmazkodásuk. A növények objek-
tíve helyhez kötöttek, nem tudnak 
elhúzódni a kedvezőtlen körülmé-
nyektől, de tudnak alkalmazkodni, 
nincsenek szubjektív érzéseik, de 
nagyon érzékenyen reagálnak az 
őket ért hatásokra és – vesszük 
észre – beilleszkednek, ha hagyjuk. 

Mindinkább kihívássá válik a vá-
rosok zöldfelületeinek megtartása, 
a velük helyes módon és mértékkel 
folytatott gazdálkodás.

A mind téliesebbé váló időben 
még tovább folynak a városköz-
pont új zöldfelületeinek növény-
beültetései. A tátika becenévre 
hallgató szerszámmal nagyon ra-
cionális rendben készítik elő az 
ültetőgödröket a kis cserepes nö-
vények számára.

A növények társítása városi ki-
ültetésekben még sok-sok felfede-
zésre, megismerésre, kidolgozott 
gyakorlatra vár, de a jövő érdeké-
ben annyi ismerettel kell elindulni, 
amennyi rendelkezésre áll. Menet 

közben, a megértett tapasztala-
tokra alapozva lehet továbblépni.

A bolygatott területeken kezdet-
ben a legtöbb gondot a gyomoso-
dás szokta jelenteni. Ez ugyan már 
csak 2020-ban fog igazán jelent-
kezni, de akkor ez hirtelen nagy 
területen jelenthet problémát. Az 
előregondolkodás jegyében a kivi-
telező és a fenntartó együtt, ösz-
szefogva tervezi egy úgynevezett 
levélmulcs kialakítását. A városi 
zöldfelületeken ez még tapaszta-
latgyűjtésre vár, de a természetből 
jól ismerjük.

A tervek szerint a platán nagy-
méretű lehullott leveleit – a bur-
kolatokról és gyepfelületekről 
– összegyűjtő és darálógépből 
kikerülő apríték kerülne vissza a 
növényágyak fedetlen talajfelüle-
tére. Ez az anyag viszonylag gyor-
san komposztálódik, de ez alatt az 
idő alatt – vastagságtól függően – 
gátolja a gyommagok csírázását, 
végsőképpen pedig tápanyagot – 
szenet és nitrogént – szolgáltat a 
talajnak.

A természettől, úgy gondolom, 
érdemes tanulni – sőt érdemes 
vele együtt dolgozni, mert az ő 
rendje megbízható. Szükséges 
megtanulnunk a természet gaz-
daságos működését, hogy mi is 
ésszerűen, racionálisan, mégis 
szépre törekedve gazdálkodjunk a 
város zöldfelületein.

Ezzel a nem is túl szerény vágy-
gyal lehet talán zárni a 2019-es év 
zöldfelületi munkáit, adventi vá-
rakozással, csendes reménnyel és 
készülni az ünnepre, karácsonyra. 

És tudjuk, hogy karácsony nélkül 
nincs húsvéti feltámadás és pün-
kösdi újrakezdés.

Az út fut a végtelenbe, időnként 
a ködös ismeretlenbe, de az örök 
szeretet egyengeti az utat, ad belá-
tást, bölcsességet, készíti a fényt, 
munkálja a jóra való törekvést.

Ebben való örömet, reménytel-
jes boldog újesztendőt kívánunk!

Nagy Ágnes
városi főkertész

Ősz végi naplemente a város felett – már-már felszólítás az adventi várakozásra

Komoly erőkifejtést igényel a napi több ezer ültetőgödör kézi kialakítása a feltöltött,  
de az esők hatására jelentősen megtömörödött talajban

A hulló falevelek mintha a növények végrendelkezése lenne: örökség a következő évnek Ködös úton, a Kálvárián járva
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Megkezdte a termelést 
a petőfiszállási tejfeldolgozó üzem
December 2-án megkezdték a 
Szentkúti termékcsalád gyár-
tását a Gazda-Tej Értékesíté-
si Szövetkezet petőfiszállási 
feldolgozó üzemében. A be-
ruházáshoz a Vidékfejlesztési 
Programból 347 millió forint 
támogatást kapott a jelenleg 
mintegy 150 tejtermelő csa-
ládot tömörítő szövetkezet. Az 
üzem ünnepélyes átadása de-
cember 13-án, pénteken lesz.

A minősített termelői csoport 
még 2016 áprilisában nyújtott be 
támogatási kérelmet a „Mezőgaz-
dasági termékek értéknövelése és 
erőforrás-hatékonyságának elő-
segítése a feldolgozásban” című 
VP-3-4.2.1-15 kódszámú felhívás-
ra, amely támogatásban részesült. 
A legkorszerűbb technológiával 
felszerelt tejüzemet a Vidékfej-
lesztési Program ÉLIP pályázati 
forrásainak felhasználásával, kol-
lektív, zöldmezős beruházás ke-
retében építették meg. A projekt 
2017 augusztusában indult azzal 
a végső céllal, hogy a szövetkezet 
tevékenységét tejfeldolgozással 
bővítsék. A nettó 747 millió forint 
értékű beruházással – amely a Vi-
dékfejlesztési Program 347 millió 
forintos európai uniós támogatása 
mellett mintegy 400 millió forint 
önerőt is tartalmaz – 20 munka-
helyet teremtenek – hangsúlyozta 
Ván Jenő, a szövetkezet elnöke. 

A Gazda-Tej Értékesítési Szö-
vetkezet a tanyás térségekben kü-
lön-külön, egymástól szétszórtan 
termelő gazdák összefogására jött 
létre, és ma már napi 26 ezer liter 
nyers tejet gyűjtenek be. A kiváló 
minőségű alapanyagot eddig ér-
tékesítették. Mostantól azonban 
olyan termékcsalád gyártásához 
használják fel, amely kivételes 
lesz a hazai piacon. A Szentkúti 
termékcsalád előállításának vala-
mennyi fázisa ugyanis – a nyers-
anyag előállításától a késztermék 
kiszállításáig – a Gazda-Tej Érté-
kesítési Szövetkezethez kötődik.

– Az új tejfeldolgozóban a leg-
korszerűbb gépeken, modern tech-
nológiával, kiváló alapanyagból 
készülnek azok a magas minőségű 
végtermékek, amit jó szívvel szá-
nunk a magyar családok asztalára. 
Még csökkentett teljesítménnyel 
dolgozunk, de az első partnerek-
nek már szállítunk. Fokozatosan 

építjük ki a piacot, kezdetben a 
Kiskunfélegyháza és a környező te-
lepülések üzleteiben lehet hozzá-
jutni a Szentkúti termékekhez, de 
folynak a tárgyalások több poten-
ciális kereskedelmi partnerrel is. 
Mivel a gazdáink által megtermelt 
nyerstejre áprilisig még szerződés-
ben vállalt kötelezettségünk van 
egy másik feldolgozóval, tavaszig 
marad a visszafogottabb termelés. 
Azt követően viszont szeretnénk a 
teljes mennyiséget, vagyis a napi 
20 ezer litert feldolgozni – számolt 
be a tervekről Ván Jenő.

A Szentkúti termékcsalád logó-
ja, a pirospöttyös tejeskanna, és 
a „Természetesen, jó” szlogen is 
mutatja: a szövetkezet számára a 
magas minőség és a természetes-
ség alapkövetelmény. 

– Kezdetben natúr és gyü-
mölcsjoghurtokkal, tejföllel, tejjel, 
kakaóval és sajttal indulunk, és 
fokozatosan bővítjük a kínálatot. 
Termékeink adalékmentesek, vagy 
természetes adalékokat tartal-
maznak. Törekvésünk, hogy minél 
inkább megőrizzük a tej valódi 
biológiai tulajdonságait. Ehhez 
természetesen kiváló minőségű 
alapanyagra van szükség. Mivel a 
mi esetünkben ezt a saját gazdáink 
termelik meg, a takarmányozástól 
az állatok tartási körülményein át 

az egész folyamatra befolyásunk 
és rálátásunk van. Tehát nemcsak 
tudjuk, hogy milyen nyers tejre van 
szükség a jó végtermékhez, hanem 
megtermelni is képesek vagyunk. 
Ebben természetesen a tagjaink-
nak is nagy a felelőssége! Ezzel 
mindannyian tisztában vannak, és 
azzal is, hogy a feldolgozót azért 
építettük, hogy ők megtalálják a 
számításukat: lássák értelmét fej-
leszteni, mennyiséget és minőséget 
termelni. Ezért olyan árat akarunk 
fizetni az alapanyagért, amiért 
megéri ezt a munkát végezni. Fel-
tett szándékunk, hogy a legjobbak 
legyünk, hogy a termelőink úgy 
érezzék, hogy ennek a szövetkezet-
nek a tagjaként járnak a legjobban. 

Az új üzem ünnepélyes átadá-
sa december 13-án lesz, de ezzel 
nem zárul le a fejlesztési folya-
mat. Ván Jenő 
elnök tele van 
tervekkel úgy a 
termékfejlesztést, 
mint a technikai 
és szállítási fel-
tételeket illetően. 
Vásároltak már 
két hűtőkocsit a 
készáru szállí-
tására, további 
kettő beszerzé-
sét pedig elindí-

tották. A folytatásban – ahogy a 
rendelkezésükre álló önerő engedi 
– szeretnék tovább bővíteni a gép-
járműparkot, és az üzem mellett 
megvásárolt területen kiszolgáló 
helyiségeket építeni.  

A Gazda-Tej Értékesítési 
Szövetkezet a Vidékfejlesztési 
Program keretén belül, a Vidék-
fejlesztési Program Irányító Ha-
tósága által 2015. 12. 29. napján 
kiadott, Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése és erőforrás-ha-
tékonyságának elősegítése a 
feldolgozásban című VP-3-4.2.1-
15 kódszámú felhívása alapján 
347 millió forint vissza nem té-
rítendő európai uniós támoga-
tást nyert a Tejfeldolgozó üzem 
létesítése Petőfiszálláson című, 
1770712894 azonosítószámú 
projekt megvalósítására. 
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A nehézségek ellenére is  
sikerrel zárta 2019et a BÁCSVÍZ
Az idei év egyaránt bővelkedett feladatokban, fejlesztésekben, 
sikerekben és kihívásokban, nehézségekben is a BÁCSVÍZ Zrt. 
életében. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgatót arra kértük, hogy te-
kintsen vissza a cég elmúlt tizenkét hónapjára, illetve szóljon a 
jövő évi tervekről is.

– Közeledve az év végéhez, látszik, 
hogy az üzleti tervben meghatáro-
zott pozitív eredményt el fogjuk 
érni. Gazdálkodási biztonságérze-
tünket növeli, hogy kintlévősége-
ink csökkentek, likviditásunk sta-
bil. 2019 jelentős eseményei közül 
kiemelkedik az üzemirányító köz-
pontunk átadása. Komoly fegyver-
ténynek tartom, hogy működési 
területünk 58 települését tudjuk 
mindössze egyetlen helyről a nap 
24 órájában felügyelni. Ugyancsak 
örömteli, hogy a terveknek megfe-
lelően épül az új laboratóriumunk. 
A beruházás jelenlegi állásánál 
azt látjuk, hogy a megcélzott mű-
szaki színvonal és igényesség va-
lósul majd meg az épületben.

– Egy cég életében tizenkét 
hónap alatt azért többnyire 
nemcsak sikerek fordulnak 
elő, hanem adódnak nehézsé-
gek is. A BÁCSVÍZ esetében 
mit tudhatunk ezekről? 

– Sajnos idén is voltak robba-
násszerű, nagy átmérőjű csöve-
ket érintő töréseink, amelyeknél 
nagyon sok víz folyt el, és több 
esetben az anyagi kár is jelentős 
volt. Igaz viszont az is, hogy évek 
óta nincs meg az anyagi fedezet 
ahhoz, hogy a hálózatok rekonst-
rukcióját el lehessen végezni. 
Nemcsak nálunk, hanem országos 
szinten sem. A közműadó és a re-
zsicsökkentés 2013 óta évente 
összesen 30-50 milliárd forinttal 
szűkítette, csökkentette a hazai 
vízművek büdzséjét. Éves szinten 
mintegy 100-150 milliárd forint 

kellene ahhoz országosan, hogy a 
rekonstrukciókat időben el lehes-
sen végezni, és megkezdhessük a 
felzárkózást egy általunk is elvárt 
műszaki tartalom irányába.

– Várhatók-e olyan változá-
sok, amelyek közvetlenül az 
ügyfeleket érintik?

– Ezek közül az egyik a vízmé-
rők leolvasási gyakoriságának 
megváltozása. 2019-ben meg-
kezdtük az átállást a lakossági 
szektorban az évi egyszeri leol-
vasásra. Több üzemmérnökségen 
ez már megvalósult, és 2020 I. 
negyedévétől a teljes működési 
területünkön alkalmazzuk az új 
módszert. A felhasználókat érin-
tő elektronikus csatornáink is to-
vább bővültek az idei évben. Ezt a 
tendenciát folytatni fogjuk, és na-
gyon szeretnénk, ha minél többen 
megtalálnák az online ügyintézés 
módját, lehetőségét.

– Milyen fejlesztések, be-
ruházások történtek, illetve 
vannak folyamatban jelenleg is 
Kiskunfélegyházán?

– A Zöld város projekt kereté-
ben, illetve ahhoz kapcsolódóan az 
önkormányzat kérésére a Béke té-
ren és a Petőfi téren is elvégeztük 
a régi vezetékek kiváltását, cseré-
jét. Egy jelentős honvédségi be-
ruházáshoz kaptunk megbízást a 
víz- és csatornaszolgáltatás kiépí-
tésére, és a város ipari parkjának 
bővítése kapcsán is épülni fognak 
további víz- és csatornavezetékek. 
Ugyanazon a környéken, a Szegedi 
úton egy étolajgyártó üzem eseté-

ben várható a szűkössé vált háló-
zat-keresztmetszet bővítése. Az 
önkormányzat által végzett közte-
rület felújításhoz kapcsolódóan a 
Perczel Mór és a B. Szabó József 
utcákban végeztünk ivóvízháló-
zati rekonstrukciót, és hasonló 
várható még a Pázmány Péter és 
a Korona utcákban is. Lakossági 
igények alapján építettünk, illetve 
építünk ki gerincvezetékeket a bi-
kahegyi térségben, a Rozmaring 
utcában és a Kökény utcában, va-
lamint a haleszi térségben is. Az 
eddigi és a későbbi munkálatok 
esetében is köszönjük a lakosság 
türelmét, megértését.  

– Összességében milyennek 
értékeli az elmúlt 12 hónapot?

– A nehézségek ellenére is si-
kerrel zártuk 2019-et. Gazdasági 
egyensúlyunk stabil, vannak szép 
beruházásaink, jelentős munká-
ink. Szolgáltatási színvonalunk 
megbízható, és az ügyfelek által 
magasra értékelt. Ez utóbbit tá-
masztja alá, hogy a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási Hi-
vatal országos szintű felhasználói 
elégedettség felmérésén kiváló 
eredményt értünk el. Arra a kér-
désre, mely szerint a felhasználó 
összességében milyen színvona-
lúnak értékeli, illetve mennyire 
elégedett szolgáltatója működé-
sével, a 40 hazai víziközmű válla-
lat közül a BÁCSVÍZ kapta a leg-
magasabb – a 10-es skálán 9,4-es 
– pontszámot.

– Ezen az úton haladva mit 
hozhat a cég számára a követ-
kező esztendő, milyenek a kilá-
tásaik 2020-ra?

– Jelentős jogszabályi változás 
nem várható, azokkal a lehető-
ségekkel, abban a szabálykörnye-
zetben kell dolgoznunk, amelyeket 
jelenleg is ismerünk. Ugyanakkor 
reménykedem abban is, hogy szü-
letnek olyan döntések, amelyek a 
rekonstrukciót, az energiahaté-
konyságot, a munkahelyek meg-
tartó képességét növelni fogják. 
Bízom benne, hogy lesznek majd 
olyan központi források az ága-
zatban, amelyekből ezeket a célo-
kat lehet finanszírozni, és bízom 
abban is, hogy kollégáink elköte-
lezettsége továbbra is legalább 
olyan szinten marad, mint ahogy 
azt idén tapasztalhattuk. Hiszek 
abban, hogy ha ez így lesz, akkor a 
2020-as jubileumi évünk – amely 
a cég megalakulásának 70. évfor-
dulója – legalább ugyanolyan sike-
res lesz, mint a 2019-es volt.

 Hirdetés

KIS ODAFIGYELÉSSEL NAGY KÁROK ELŐZHETŐK MEG!
Igaz ez a házi vízellátó rendsze-
rekkel és vízmérőkkel kapcso-
latban is. Tájékoztatjuk, hogy 
a hatályos jogszabályok sze-
rint a felhasználó kötelessége 
a vízmérő és a házi ivóvízhá-
lózat rendszeres ellenőrzése 
és karbantartása, állapotának 
megóvása.

Télen vízmérője fagyásve-
szélynek van kitéve. A legtöbb 

helyen a vízmérő aknák teteje 
egy vaslemez, ami nem jó szige-
telő, ezért érdemes az aknában 
lévő csöveket és a mérőt vastag 
szövettel vagy egyéb szigetelő 
anyaggal betakarni.

KÉRJÜK, GONDOSKOD-
JON AZ ELFAGYÁS ELLENI 
VÉDELEMRŐL! A BELSŐ VE-
ZETÉKRENDSZER MEGHIBÁ-
SODÁSA MIATT IS NAGY MENY-

NYISÉGŰ VÍZ FOLYHAT EL 
ÉSZREVÉTLENÜL.

Az aknában, ahol nem fedi 
hőszigetelő földréteg a csövet, 
illetve ahol nincs fogyasztás hu-
zamosabb ideig, az álló víz köny-
nyen befagyhat, ezért különösen 
a nem lakott ingatlanok, üdülők 
esetében kell a víztelenítésre és 
a fagytalanításra ügyelni.

JAVASOLJUK, HOGY HAVI 

RENDSZERESSÉGGEL EL LE N-
ŐR IZZE VÍZMÉRŐJÉT, FIGYEL-
JE FOGYASZTÁSÁT.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 
rendszeres karbantartás hiá-
nyából adódó többletköltségek, 
valamint a szabálytalan, vagy 
előírásoknak nem megfele-
lő rendszerkialakítások miatti 
büntetések is a tulajdonost/fel-
használót terhelik. 
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Minősített Könyvtár
címet nyert el 

a városi könyvtár
2019 mérföldkő a Kiskunfélegyházi Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár krónikájában. Első 
alkalommal nyújtott be nemzetközi pályáza-
tot. A Zöld Könyvtár Díj felhívásra elkészített 
pályaművel az első helyet nem szerezték meg, 
de az öt kiemelt könyvtár között egyetlen ma-
gyarként olvasható az intézmény neve.

Novemberben egy újabb jó hírről kapott 
hivatalos értesítést Kállainé Vereb Mária 
igazgatónő. Fekete Péter kultúráért felelős 
államtitkár döntésének értelmében Minősí-
tett Könyvtár cím viselésére elismerést nyert 
a városi könyvtár. A sikeres pályázatra való 
felkészülés már 2016-ban elkezdődött, ami-
kor két neves szakember öt alkalomból álló 
továbbképzést tartott a könyvtárosoknak, 
amelyen a minőségirányítási szemlélet elsajá-
tításához szükséges információkat osztottak 
meg. A munkát tovább folytatva, megalkották 
stratégiai, illetve a külső és belső kommuni-
kációs tervüket, valamint elkészítették minő-
ségpolitikai nyilatkozatukat is. Számba vették 
legfontosabb partnereiket, akikkel együttmű-
ködési megállapodásokat kötöttek, illetve 

elégedettség 
és igényfel-
m é r é s e ke t 
v é g e z t e k 
k é r d ő í v e k 
formájában. 
Ennek ered-
m é n ye k é n t 
alakították ki 
és adták át tavaly az ifjúsági sarkot.

A nyáron meghirdetett pályázat dokumentá-
cióját szeptemberben véglegesítették és adták 
be, majd októberben szakértők töltöttek el egy 
napot az intézményben.

A cím hivatalos átadására a 2020. január 
22-ei Magyar Kultúra Napja alkalmából szer-
vezett ünnepségen kerül sor. 

KÖNYVTÁRSAROK

Advent Kiskunfélegyházán
A Kiskunfélegyházi Advent idén is gaz-
dag programkínálattal bővelkedik. A 
rendezvényekre szeretettel várnak min-
denkit a szervezők.

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 tárlat a Kiskun 
Múzeumban látható december 9. és 20. 
között minden nap, 8 és 18 óra között

16.30
Advent második gyertyagyújtása a 

városháza előtt
Rónaszéki Gábor 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 karácso-
nyi köszöntése

Móra Ferenc Művelődési Központ

December 12., csütörtök
9.00

A városi könyvtár által gyűjtött ado-
mányok átadása a Családok Átmeneti 

Otthona lakói számára.
Felajánlásaikat december 12-éig várják a 

könyvtárban

December 13., péntek
15.30

Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általá-
nos 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

18.00
Zséda nagykoncert

Szent István Templom, a belépés díjtalan

December 20., péntek
11.00

A Móra Ferenc Gimnázium karácsonyi 
műsora

Szent István Templom

December 21., szombat
12.00

Szeretetebéd, jótékonysági ételosztás
Bajcsy u. 13.

16.30
Advent negyedik gyertyagyújtása a 

városháza előtt
Hostyánszki Péter baptista lelkipásztor 

köszöntője
A Kiskunfélegyházi József Attila Általá-

nos Iskola ünnepi műsora

17.00
A Kiskun Múzeumban kiállított Mézeska-

lács 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 Fúvósze-
nekar 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.

December 31., kedd
9.30

Koszorúzási ünnepség a Petőfi Sándor 
Emlékháznál

10.00
Emlékezés Petőfi Sándor születésének 

197. évfordulójára
Petőfi Sándor Városi Könyvtár

11.00
Zárjuk együtt az évet egy jó cselekedettel!

Támogassuk futva az óvodás 
gyermekeket!

XXVIII. Jótékonysági Jogging Plus Szil-
veszteri Futás

Rollsped-futam
Kossuth utca

A műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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Örökifjú félegyházi 
éremhalmozók

Kiválóan szerepeltek a Kiskun Vízi 
és Szabadidő SE versenyzői a XVI. 
Hódmezővásárhelyi Szenior Nem-
zetközi Úszóversenyen. Egyéniben 
4 arany, 9 ezüst és 5 bronzérmet 
nyertek. A váltókban is eredmé-
nyesek voltak, ahol két ezüst- és 
egy bronzérmet hoztak haza. Egyé-
niben Sebők János két arany, há-
rom ezüst és három bronzot nyert. 
Simon Géza három ezüst- és egy 
bronzérmet ért el. Ónodi László 
egy arany- és egy ezüstéremmel 
lett gazdagabb. Ladányi Endréné 
egy arany- és egy ezüstérmet nyert. 
Kalotai Zsuzsanna egy bronzér-
met, míg Csenki Klára egy ezüst-
érmet szerzett. A 4x50 méteres 

férfi gyorsváltó Simon Géza, Sebők 
János, Ónodi László és Holló Szabó 
Viktor összeállításban ezüstérmes 
lett. A 4x50 méteres férfi vegyes 
váltó Urbán Tamás, Simon Géza, 
Sebők János és Ónodi László ösz-
szeállításban ezüstérmesként vég-
zett. A 4x50 méteres mix gyorsvál-
tó Ónodi László, Ladányi Endréné, 
Kalotai Zsuzsanna és Sebők János 
összetételben bronzérmet nyert. 
A magas színvonalú versenyen egy 
Európa- és két szenior világcsúcs 
is született. A megmérettetésen két 
régi úszó is újra medencébe ugrott: 
Ladányi Endréné Petrezsejem Ilona 
és Farkas Júlia is eredményesen 
szerepelt.

Jól zárt az Astra U19 csapata
2019 nyarától Abonyi Péter 
irányítja az Astra HFC kis-
kunfélegyházi alközpontját, 
ahol a helyi, illetve a kör-
nyékbeli tehetséggel foglal-
koznak U-7-től U-19-ig be-
zárólag, több korosztályban. 
Segítője Bali Cintia lett, aki 
a Bozsik-program irányítása 
mellett az alsóbb korosztá-
lyokat is koordinálja. 

Nyáron az U-19-es nagypályás 
labdarúgócsapat is megalakult 
kiskunfélegyházi játékosokkal. A 
teljesen újjászervezett együttes 
az országos bajnokság délkeleti 
csoportjában szerepelve az 5. he-
lyen fejezte be az őszi szezont. A 
bajnokságot jól kezdte az együt-
tes, az első mérkőzésén a Buda-
pest Honvédot verte meg 7–0-ra. 
Ezt egy Cegléd elleni siker, illetve 
egy Kecskemét elleni döntetlen 
követte. A csapat kerete jelenleg 
14 fő, így fontos célként fogal-
mazódott meg a játékos létszám 

bővítése, a fiatal félegyházi és 
környékbeli tehetségek bevoná-
sa, illetve a toborzás és igazolás 
a téli holtidőszakban. Az Ast-
ra U-19-ben a 15 éves Czinege 
Eszter, illetve a 20 éves Dobák 
Szabina egyaránt 10-10 gólt ért 
el ősszel, egyúttal közösen veze-
tik a bajnokság góllövőlistáját. A 
korosztályok között akadnak át-
fedések. Vidéki Orsolya, Kádár 

Kira, Czinege Enikő, Czinege 
Eszter és Pöszmet Eszter több 
csapatban is pályára lép. A nagy-
pályás edzéseket a termi foglal-
kozások váltották fel. Hetente 
egyszer a Móra Ferenc Gimná-
zium tornatermében tartanak 
edzést csütörtökönként 16.30-tól 
18 óráig. A bajnokság március-
ban folytatódik, a tervek szerint 
további félegyházi sikerekkel.

Félegyházi siker  
a diákolimpián
Kiskunfélegyházán rendezték az év 
utolsó diákolimpiai bajnokságát, 
amelyen azok a 10-11 éves fiúk ve-
hettek részt, akik a területi bajnok-
ságokról továbbjutottak. A városi 
sportcsarnokban 183-an kezdték 
meg a szabadfogású küzdelmeket, 
kiváló körülmények között. A hazai 
versenyzők közül ketten is dobo-
góra állhattak a rendkívül erős 
mezőnyben. A 29 kg-osok között 
hatalmas küzdelmek után Hideg 
Balázs ezüstérmet szerzett, ezzel 
ő kapta a versenyen közreműködő 
Egészségfejlesztési Iroda által fel-
ajánlott ajándékcsomagot. Balázs 

a Batthyány Lajos Általános Isko-
la tanulója. Az 50 kg-osok között 
Bárány-Almási Tamás, a József 
Attila Általános Iskola tanulója a 
dobogó harmadik fokára állhatott 
fel. A verseny folyamán számos 
elismerést kaptak a szervezők a 
rendezés minősége és a helyszín 
kiválósága miatt. A sikerek Kapos-
váron folytatódtak, ahol a diáklá-
nyok a csapatbajnokságon mutat-
ták meg tudásukat. A résztvevő 15 
csapat közül az ezüstérmet sze-
rezték meg. Edzők: Ván Jenő, 
Szabó József, Kelemen András 
és Polyák Dániel. 

Siker
sorozatban 
a KKC
Tovább nyújtotta győzelmi 
szériáját a Kiskunfélegyházi 
KC az NB II-es felnőtt férfi 
bajnokságban. A 7. forduló-
ban a debreceni Prima SE 
II. gárdáját múlta felül 100-
75-re. A KKC egyúttal a baj-
nokságban is feljebb lépett. A 
harmadik helyről a második 
pozícióba jött előre és pont-
számban beérte a listavezető 
Békéscsabai KK-t.

Férfi NB II. keleti csoport 
7. ford., 11. 23. (Debrecen)

Prima SE II. – Kiskunfél-
egyházi KC 75-100 (17-26, 
21-17, 16-34, 21-23)

KKC: Gál 9, Bindics 7, 
Chiovini 3, Varga 11, Csat-
lós 3, Milosevic 17, Tápai 6, 
Marsa 8, Vujadinovic 36.
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Első helyen az FTSI U14 
„A” labdarúgói

Kiválóan szerepeltek az őszi sze-
zonban a Félegyházi TSI U14-es 
korosztályának labdarúgói, akik 
Lénárt Máté edző irányításával 
az első helyen fejezték be a 2019-
es évet. Tíz mérkőzésből kilencet 
megnyertek, mindössze a KLC „B” 

ellen maradtak alul még szeptem-
berben. Az impozáns mérleghez 
sok gól is társult, 89 találat mellett 
csupán 12 gólt kaptak. A liga góllö-
vőlistáját Deák Zalán vezeti, a 13 
éves játékos 40 alkalommal talált 
be az ellenfelek kapujába.

Harmadik alkalommal szervez-
te meg a Sportos Élet konfe-
renciát a Jogging Plus Sporte-
gyesület november 26-án, a 
Vállalkozók Ipartestületének 
székházában. A rendezvényt 
ezúttal a Szegeden tevékeny-
kedő Gyermeksport Egészség-
ügyi Csapattal (GYEC) közösen 
valósították meg. Az előadá-
sok témáját a sportsérülések 
megelőzése, kezelése, a haté-
kony rehabilitáció és a mentá-
lis felkészültség szolgáltatta 
többek között.

Az érdeklődőket Németh László, 
a Jogging Plus Sportegyesület el-
nöke köszöntötte, majd pedig Bal-
la László alpolgármester nyitotta 
meg a rendezvényt.

Elsőként Dr. Vizi András 
gyermektraumatológus tartott 
előadást a gyermeksport fontos-
ságáról, a leggyakoribb sport-
sérülés-típusokról és kezelési 
lehetőségekről:

– Magyarországon nagyon 
sok túlsúlyos ember él, ebből a 
szempontból is fontos a sport, 
a sportágak megszerettetése 
még gyermekkorban. Az élsport 

árnyoldalai közé tartozik a nagy 
elvárásokból adódó túledzett-
ség. A szigorú edzéstervek miatt 
kevés idő jut a rehabilitációra. 
Gyermekeknél emellett egyaránt 
befolyásoló tényező a szülők és 
az edzők hatása. Gyakori prob-
léma, hogy a sportoló gyermekek 
későn keresik fel panaszaikkal a 
szakorvost, pedig a sérülések egy 
része időben megelőzhető, kezel-
hető volna.

A nyújtás és a bemelegítés, 
valamint az izmok hatékony fel-
lazítása egyaránt fontos – ezzel 
is megelőzhetőek a sérülések – 
mondta el Dr. Vizi András.

A testi felkészültség mellett a 
mentális felkészülésről, annak 
hatásairól Hacker Péter sportfi-
lozófus beszélt:

– A sporton belüli figyelem, a 
koncentráció javítása mind-mind 
hozzájárulhat a jobb eredmények 
eléréséhez. A sérülések egy része 
figyelmetlenségből is adódhat. 
Ez is kiküszöbölhető megfelelő 
felkészüléssel.

A sérülések hatékony kezelése 
már a kezdeti időszakban elkez-
dődik. Dr. Bajzik Éva rehabilitá-
ciós szakorvos ezzel kapcsolatban 
tartott előadást:

– A sportolók kezelése egy csa-

patmunka eredménye, együtt kell 
dolgozni a sportolónak az orvos-
sal. A teljes rehabilitáció addig 
tart, ameddig a sportági mozgás 
nem megy teljesen újra. A koordi-
nációs képességek fejlesztése, a 
hatékony és testre szabott moz-
gásformák gyakorlása felgyorsítja 
a rehabilitációs folyamatot.

A sérülések kezelése és meg-
előzése kapcsán ugyancsak nem 
elhanyagolható a gyógymasszőr 
szerepe. Jenei Lilla gyógymasz-
szőr személyes példákkal mutatta 
be ennek szerepét.

Személyi edzőként Pipicné Ka-
lapács Anett osztotta meg gon-
dolatait. Egyebek mellett az alter-
natív edzésmódszerekre tért ki.

Végezetül Dr. Vizi-Simon Csilla 
gyógyszerész a táplálék-kiegészí-
tők és az egyéb vitaminok hasz-
nálatáról beszélt. A gyermekspor-
tolóknál ugyancsak szükséges 
az ásványi anyagok és vitaminok 
megfelelő pótlása, a káros üdítők, 
energiaitalok kerülése, illetve a 
napi két liternyi víz elfogyasztása.

A konferencia végén Dr. Ko-
vácsné Kószó Éva és Németh 
László köszönte meg az előadók-
nak a részvételt.

Teremversenyt nyert 
a József iskola  
Ismét nem talált legyőzőre a 
Kiskunfélegyházi József Attila 
Általános Iskola U11-es és U13-
as csapata a Sport XXI. Program 
Szentesen megrendezett terem-
versenyén. A két formáció mind 
az öt versenyszámban kivívta az 
első helyezést és magabiztosan 
nyerte meg a versenyt. Az U11-
es csapat tagjai: Horváth Döme, 

Karsai Hédi, Kiss Gergő, Mári-
ás Zalán, Szántai Ervin, Szán-
tai Milán, Varga Nóra, Vincze 
Bálint. Az U13-as csapat tagjai: 
Abonyi Ákos, Gulyás Panna, 
Illés Fanni, Kiss Márk, Lőrincz 
Mátyás, Mester Adél, Páli Éva, 
Szabó Zalán Felkészítő testne-
velők: Dinnyés-Kis Zsuzsanna, 
Kurucz Kornélia. 

Konferencia a sérülések megelőzéséről, kezeléséről

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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A második világháborút követő új társadalmi-politikai berendez-
kedés a „szocialista humanizmustól áthatott” életforma kialakí-
tására törekedett, elvetve az elavultnak mondott korábbi szoká-
sokat. A hagyományos egyházi szertartásokat háttérbe szorítva 
az állami szervek – ideológiai alapon – fokozottabban részt vet-
tek az egyén családi életében, ünnepeiben is. 

Az 1960-as évektől rendszeresen 
rendeztek szocialista családi 
ünnepségeket: névadót, KISZ 
vagy társadalmi esküvőt, polgári 
temetést. A kormány az országos 
szinten megmutatkozó elvárások 
kielégítését vélte szolgálni azzal, 
hogy Családi és Társadalmi 
Eseményeket Rendező Irodákat 
(későbbi nevükön Családi Irodákat) 
állított fel a nagyobb városokban, 
melyek a helyi tanácsok igazgatási 
és művelődési osztályaival 
együttműködve szervezték 
azon lakosok fontos privát 
életeseményeinek megünneplését, 
akik erre igényt tartottak.

Félegyházán 1972. január 1-jén 
kezdte meg működését az iroda. 
Elsődleges céljának tekintette, 
hogy a családi események polgári 
megünneplésének színvonalát 
emelje, amire az anyakönyvi hivatal 
– túlterheltsége miatt – nem tudott 
kellő energiát fordítani. Különösen 
nagy hangsúlyt fektettek az 
esküvőkre. A házasságot a kötelező 
polgári anyakönyvezés bevezetése 
(1895) óta állami anyakönyvvezető 
előtt is meg kellett kötni, de a 
párok többsége ezt csak kötelező 
formaságnak tartotta, és a 
templomi esküvő számított az 
„igazinak”, ünnepélyesnek. Az 

iroda megpróbálta tehát a polgári 
házasságkötési szertartás fényét 
emelni, valamint az egyházi 
keresztelő helyett alternatívaként 
a névadó ünnepséget kínálni. 

Az iroda alapszolgáltatásokat (a 
megfelelően berendezett helyiség, 

ünnepi beszéd, díszes emléklap, 
gépzene) ingyenesen biztosította, 
az extraszolgáltatásokért (élőzene, 
meghívók készítése, virágdísz, 
pezsgős koccintás stb.) csekély 
összeget kellett fizetni. Polgári 
temetés esetén az iroda vállalta 
a gyászjelentések, koszorúk 
megrendelését, taxi, illetve 
autóbusz bérlésének ügyintézését. 
A társadalmi temetéseknél sokáig 
gondot okozott a búcsúztató 
beszéd megtartását vállaló szónok 
(funerátor) és az ott közreműködő 
énekkar biztosítása.

Az 1974-es évi statisztika 
szerint a Családi Iroda bonyolította 
le a városi házasságkötések több 
mint 30 százalékát, a felügyelő 
szervek azonban mégsem voltak 
elégedettek az eredménnyel. A 
megye más városaiban működő 
hasonló irodák ugyanis jóval 
nagyobb arányban kapcsolódtak 
be az esküvők szervezésébe. 
A városi tanács szerint e 
sikertelenséget a félegyháziak 
egyházi szertartásokhoz való 
ragaszkodása okozta.

 Ónodi Márta
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A Családi Irodáról
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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

KARÁCSONYI AJÁNDÉKTIPPEK!
Kiskarácsonyra ezt ajánljuk:
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
 

Nagykarácsonyra ezt ajánljuk:
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
Mikulás PC: Intel Core i3-9400F, 4 GB mem., 710 GT videokártya, 
120 GB SSD, DVD-író, 20”-os monitor, billentyű+egér, 
24 hónap gar. Br. ár: 132.990 Ft

Gallyazás
Gallyazási munkálatokat végez 
a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 
megbízásából a Zöldfelület Ke-
zelő Kertészeti Kft. a nagy-, kö-
zép-, és kisfeszültségű szabad-

vezetéki hálózatok nyomvonalai 
mentén. Ennek során eltávolí-
tanak minden, a hálózatok biz-
tonsági övezetébe nőtt fát vagy 
egyéb növényzetet. A munka-
végzés az időjárástól függően, 
április 30-áig tart.

ÚJSZÜLÖTTEK: Nagybali Jázmin 
Anna (anyja neve: Csányi Beáta), 
Szilágyi Tamás (Bori Tünde), Loson-
czy Kamilla (Solymosi Zsófia), Gyar-
mati Richard (Szűcs Alexa), Szabó 
Léna (Marton Dóra), Nagy Martin 
(Hevér Boglárka) 

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Majo-
ros Andrea Krisztina – Kovács Zsolt 
Pál, Berta Zsanett – Farkas József, 

Buri Anikó – Andrási József, Csikány 
Andrea – Csaplár János Géza

MEGHALTAK: Tantucz Imre, Molnár 
Tibor, Varga Ivanka (Sarcevic Ivan-
ka), Tóth Lajosné Lénárt Erzsébet, 
Fekete István, Hegedűs Istvánné Tör-
teli Irén – Kiskunfélegyháza, Rozmán 
Györgyné Losonczi Katalin – Gátér, 
Szűcs Lajos – Szabadszállás, Kőnig 
Erzsébet Ilona – Kecskemét, Csősz 
Sándor – Fülöpszállás 

Anyakönyvi hírek

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.  Barnabás: fiatal, fekete, puli 
kan
2.  Lady: 6,5 éves, németjuhász 
szuka
3.  Mókás: másfél éves, fehér, kan 
puli keverék
4.  Sáfrány: 2,5 éves, vörös, keve-
rék szuka

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

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

1

3

2

4

br. ár: 149.990 Ft


