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Kiskunfélegyháza közlekedési rendjének megőrzése, a számos területen tapasztalható rossz gyakorlat
megváltoztatása régóta feltett szándéka a városvezetésnek. A problé-

mák többsége, így a szabálytalan
parkolás, a gyalogosok testi épségét
veszélyeztető járdán kerékpározás,
a sebességkorlátok be nem tartása,
nem újkeletű probléma.

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

Folytatás a 2. oldalon!

Fokozott odafigyeléssel, a bírságolás eszközével is élve járnak el
a szabálytalankodókkal szemben Kiskunfélegyházán a rendőrök
és a kibővült létszámú közterület-felügyelet. Ettől a közlekedők
egymás iránti felelősségének, jogkövető magatartásának javulását, végső soron a balesetek számának csökkenését várják.
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Folytatás az 1. oldalról!
A szabálytalankodókkal szemben a rendőrségnek, és bizonyos
esetekben a közterület-felügyeletnek van joga eljárni, Félegyházán
mindkét szervezet arra törekszik,
hogy ezt összehangoltan, egymással egyeztetve tegyék.
Öt évvel ezelőtt az a tudatos
döntés született, hogy a városban
inkább megelőzéssel, figyelmeztetéssel szorgalmazzák az itt élők
egymás iránti felelősségére, jogkövető magatartására épülő közlekedési morál megszilárdulását.
Az elképzelés azonban nem hozta
meg a várt eredményt. Ráadásul
az elmúlt egy évben, a Zöld város
kivitelezési munkálatainak idején
a megszokott közlekedési rend
felborult, a rendkívüli körülmények között szinte lehetetlen volt
betartani és számon kérni minden
közlekedési szabályt. Különös tekintettel vonatkozott ez a kerékpárosokra – akik sokszor a járdán
kényszerültek közlekedni – és a
gépjárművek parkolására. Most
azonban, hogy az építkezés a vége
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Szigorítanak a hatóságok
felé közeledik, és a nagyobb járdaépítések, kerékpárút, útfelújítások
is befejeződnek, mielőbb vissza
kell térnie a rendes kerékvágásba
a közlekedés rendjének is. Ezt az
igényt támasztja alá minden fórum, közmeghallgatás is, amikor
a felszólalók többsége a közlekedési morállal kapcsolatban vet fel
problémát. Ebben kért határozott
fellépést a közterület-felügyelőktől
és a rendőröktől Csányi József
polgármester az év elején tartott
egyeztetésen.
Timafalvi László rendőr ezredes, kapitányságvezető elmondta:
a városvezetés kérését figyelembe
véve az eddigi gyakorlathoz képest
szigorúbban, fokozott odafigyeléssel járnak el a szabálysértések,
tiltott helyen parkolások esetében.
– Elsősorban arra törekszünk,
hogy a gépjárművezetővel fel tudjuk venni a kapcsolatot, de a távollétében is szankcionálhatunk.

Helyszíni bírságot alkalmazunk
például abban az esetben, ha valaki a forgalommal szemben, vagy
a zöldfelületen parkol, nem tartja
be a gyalogosátkelőhelynél a kötelező távolságot, a megállni, vagy a
várakozni tilos tábla hatályát. Az
egész várost ellenőrizzük, nem
teszünk kivételt – szögezte le a
rendőrkapitány.
Timafalvi Lászlótól azt is megtudtuk, hogy több mint egy éve városon belül is több helyszínen szűrik a gyorshajtókat. Míg korábban
a külterületi utak és a főútvonalak
ellenőrzése volt a fő cél, manapság
több frekventált belterületi helyszínen is rendszeresen megfordul
a sebességmérő. Ezeket a pontokat elsősorban a balesetek elemzése alapján jelölik ki.
Az új, szigorúbb gyakorlattól a
megújult közterületek rendjének
megóvását várják. A rendőrök és a
közterület-felügyelők példaértékű

együttműködésével, az összehangolt fellépéssel talán sikerül rávezetni a félegyházi közlekedőket a
szabálykövetésre, és a közlekedési
szabályok betartására. A rendőrkapitány azt reméli, hogy a közlekedési ellenőrzésekkel, a következetes bírságolással a sérüléssel
járó balesetek száma is csökkenthető. Végső soron ez a közlekedési
ellenőrzések fő célja.
Juhász Lászlótól, a városüzemeltetési osztály osztályvezetőjétől megtudtuk, hogy a napokban
plusz két közterületfelügyelő állt
munkába, így immár hatan őrködnek a város közterületeinek rendje,
tisztasága, biztonsága fölött. Ketten folyamatosan a Kossuth utca,
a Béke tér, Petőfi tér, SPAR előtti
terület rendjét, a megteremtett
értékek, növényzet, utcabútorok
épségét vigyázzák. A rendőrök és
a közterület-felügyelők közösen
lépnek fel a tilosban parkolók, a
járdán kerékpározók és a szemetelőkkel szemben, aminek következtében érzékelhető változást
ígérnek már belátható időn belül.

KÖRKÉRDÉS: Ön mit tenne a biztonságosabb közlekedésért?
Elsősorban több türelemre lenne szükség egymás iránt, és jobban kellene figyelni a közlekedő társakra annak érdekében,
hogy biztonságosabb legyen a városban a közlekedés. A megkérdezett félegyháziak szerint sokat segíthetne, ha a szabályok
betartására az autósok mellett a kerékpárosok és a gyalogosok
is jobban figyelnének.

Horváth Mária (66): – Általában kerékpárral közlekedek, így a
saját bőrömön tapasztalom a közlekedéssel kapcsolatos gondokat,
szituációkat. Figyelni kell az autósokra, nagy a forgalom. A KRESZ-t
ismerem, viszont a kerékpárosok
közül sokan nem tartják be. Talán
ennek megismertetésére nagyobb
hangsúlyt fektetnék, amivel csökkenhetne a szabálytalankodók száma. A zebránál le kell szállni, illetve a járdán sem szabadna hajtani
a bicajt. Figyelmeztető táblákat helyeznék ki, amiken rajta lenne, hogy
mit szabad és mit nem.

Gerecs Attila (55): – Nagy a
forgalom a városon belül. Az emberek türelmetlenek. Főként piacnapokon nincs a parkolás kellően
megoldva, szükség lenne még
parkolókra. A parkolóhely kereséséből adódó szituációk szabálytalanságokhoz vezetnek, hiszen
az emberek ott állnak meg, ahol
tudnak. Elsősorban a fejekben
kellene rendet tenni, türelemmel
lehetne lenni a másik iránt. A
kérdés már csak az, hogy mivel
lehetne az emberekre hatni. Talán
bírsággal, de ez sem megoldás.
Véleményem szerint az autósok,

kerékpárosok és a gyalogosok
egyaránt hibásak sok esetben. A
gyalogosok gyakran úgy lépnek le
az útra, zebrára, hogy szét sem
néznek. A kerékpárosok pedig figyelmetlenül kanyarodnak ki az
autók elé, így elsodorhatják őket.
Sajnos ez összetett probléma. A
balesetek megelőzése érdekében
az iskolákban kellene nagyobb
hangsúlyt fektetni a KRESZ oktatására, ezzel később a közlekedési
morál is javulhatna.
Seres Lászlóné (68): – Van
jogosítványom, de a növekvő forgalom miatt úgy döntöttem, hogy
már nem használom. A nagyon
időseknek, a 80 éveseknek én már
nem adnék jogosítványt. Veszélyesek lehetnek a többi közlekedő
társukra. A gyalogos közlekedéssel

nincs nagy probléma. A zebránál
elsőbbséget kapok, illetve óvatosan, körültekintően közlekedek. Ha
kevesebb autó lenne, akkor a közlekedési morál is javulna. Tudom,
ez nem ilyen egyszerű, de szinte
minden közlekedési probléma a
zsúfoltságra vezethető vissza.

Patyi Erika (60): – Nem vagyok félegyházi, csak átutazóban
vagyok itt a párommal. Elnézve a
közlekedést akadnak problémák
a szabálytalankodókkal. Ez nem
csak félegyházi, hanem országos
probléma. Egyre több a gyorshajtó, így a közlekedési morál javítása érdekében elsősorban őket
fékezném meg. A fokozott rendőri
jelenlét is segíthet. A sebességhatár betartásával több baleset
elkerülhető lenne.
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Megújult járda- és
kerékpárútszakaszok
Biztonságos,
szép környezet
Korábban sokszor sáros, járhatatlan volt a Teleky utca Holló Béla
utca és Árpád utca közötti szakasza. Mióta az önkormányzat leaszfaltoztatta a 40 méter hosszúságú,
4 méter szélességű, 160 négyzet-

méter alapterületű szakaszt, a
gyalogosok örömmel választják ezt
a közlekedési útvonalat. Ráadásul
a kellemesebb környezet érdekében új növényeket ültettek, és egy
lámpatest is helyet kapott.

Ülőpad a főtéren
Elkészült az első háttámlás ülőpad a Béke téren.
A téli időjárás ellenére
máris örömmel használják a félegyházi járókelők.
A tavasz beköszöntével
végre megtelhet élettel
a város új főtere, nyüzsgő, kellemes környezetet nyújtva magányos
ücsörgésekhez, jókedvű
beszélgetésekhez.

A Szegedi úton a Kalmár Kápolna
és a Halasi út közötti szakaszon,
300 méter hosszan és két méter
szélességben újult meg a járda
és kerékpárút. Bense Zoltán
önkormányzati képviselő a közelmúlt körzetet érintő fejlesztései
közül kiemelte még a könyvtár
és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszon lévő buszperont,
amely 40 méter hosszúságban és
4 méter szélességben kapott térkő burkolatot, továbbá 2 méter
szélességű peronsziget szegéllyel
is elláttak. A József Attila utcában megoldották a csapadékvíz
elvezetését.
Ehhez 250 méter hosszú és 30
centiméter átmérőjű KPE műanyag
csövet építettek be, valamint bekötötték a meglévő csapadékvíz-csa-

torna hálózatba, és tisztítóaknákat
is beépítettek. Fontos fejlesztés
volt a bikahegyiek számára az
Avar-közben az útalap kiegyenlítést követő aszfaltozása, amely 80
méter hosszúságú, 3 méter szélességű, 240 négyzetméter alapterületű szakaszon történt meg.
Gyenes Attila szerint az ő körzetében Majsai úti szakasz megújulása volt ebben az időszakban
kiemelt jelentőségű. Itt a járda
egészen a vasúti átkelőig, 300
méter hosszúságban, 1,5-2 méter
szélességben épült újjá. A képviselő a lakossági visszajelzések alapján úgy látja, hogy sokak számára
teszi könnyebbé ez a beruházás
az ipari parkba való kijutást, és a
halesziaknak is jobb közlekedési
lehetőséget nyújt.

Zöldmező pihenőpark

Gyerekbarát Móraváros
Három új mérleghintával és két
rugós ülőjátékkal is gyarapodott
a múlt év végén újjáépített és kibővített Tölgyes játszótér. Ezzel a
Móraváros valamennyi játszótere
megújult – mondta el dr. Réczi
László, a körzet önkormányzati
képviselője, aki arra is emlékeztet,
hogy az elmúlt években a városrész több útszakaszát is sikerült
szilárd burkolattal fedni. Ilyen pél-

dául a Liget és Platán utca közötti
rész és a Tavasz utca folytatásaként emlegetett szakasz. A Szeder
utca pedig teljes hosszában jól
járható. A jövő terveiről szólva a
képviselő elmondta, hogy az egyik
legfontosabb teendő, hogy a Tölgyes játszótér melletti szervizút
mentén minél hamarabb megoldódjon a parkolási helyzet. Ennek
tervei már készen állnak.

Kellemes, pihenésre, szabadidős
összejövetelekre alkalmas teret
alakítottak ki a Zöldmező lakótelep bejáratánál, az út menti kereszt tövében. A nemzeti színű
szalagot Balla László alpolgármester és a térség önkormányzati képviselője, Szabó József
vágták át a beruházás átadá-

sakor. A pihenőpark mellett
felújították és játékokkal gyarapították a városrész játszóterét
is. Szabó József a beruházások
átadásakor elmondta, hogy a későbbiekben az utak kátyúzására,
a dűlőutak karbantartására, a
fák nyesésére fordít legnagyobb
figyelmet az önkormányzat.
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Fórum az egészségügyről

A városközpontban, az MSZP székházában tartották meg újabb
lakossági fórumukat a Veled a Városunkért Egyesület önkormányzati képviselői – Horváth Tamás (MSZP), Kis-Szeniczei Kálmán (LMP), Nagy Lajos (DK) és Kollár László (Jobbik).
A fórum szervezői azt kérték a
megjelentektől, hogy fogalmazzák
meg, hogy mit tartanak igazán
fontos tennivalónak a háziorvosi
ellátás kapcsán, illetve az egészségügyi ellátás fejlesztésével
kapcsolatosan. Az összejövetelre
többen eljöttek a Bankfaluból is.
Ebből adódóan az ottani háziorvosi rendelő megszüntetését kifo-

gásolták újra. Véleményük szerint
ugyanis nincs pontos információjuk a tervezett buszjáratok menetrendjéről. Emellett úgy vélik,
hogy az egészségközpontban túl
sok ember zsúfolódik össze egy
légtérben, ebből adódóan pedig
nagyobb a fertőzésveszély. Az
egyesület képviselői elmondták,
hogy összegzik a mindkét fóru-

mon elhangzott észrevételeket,
és kezdeményezik, hogy a képviselő-testület februári ülésén tárgyalják azt meg.
A bankfalui orvosi rendelő megszűnésével kapcsolatban megkérdeztük dr. Füstös Magdolna
aljegyzőt, aki hangsúlyozta: az önkormányzatnak nincs ahhoz joga,
hogy bármelyik háziorvosnak kijelölje, hogy hol rendeljen.
– Félegyházán – ahogy bárhol
az országban – minden háziorvos
szabadon dönti el, hogy hol folytatja a praxisát. A város életének legnagyobb önerős beruházása volt az
SZTK rendelő építése, amivel többek között azt a lehetőséget kívánta megadni az önkormányzat, hogy
bármelyik háziorvos választhassa
ezt a korszerű helyet. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést egyébként
minden képviselő – a Veled a Városunkért Egyesület tagjai is – egyhangúlag megszavazták. Ezek után
azt a látszatot kelteni, mintha ez
az önkormányzaton múlna, sem
a lakókkal, sem a körzet betegeit
évtizedek óta szolgáló doktornővel
szemben nem korrekt.

Büntetőeljárás indult
Horváth
Tamás ellen
„Amikor a bíróság elmarasztaló ítéletet hoz, akkor
egyértelmű, hogy le kell
mondania a mandátumáról. A törvény mindenkire
vonatkozik.” – nyilatkozta
Kollár László (Jobbik) önkormányzati képviselő, a Veled
a Városunkért Egyesület
tagja egy országos hírportálnak annak kapcsán, hogy
a lap információi szerint
ittas vezetés miatt elvették frakciótársa, Horváth
Tamás (MSZP) képviselő
jogosítványát.

Polgárőrök a biztonságért

Marczényi Csaba, a Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület elnöke
szerint a 2019-es év vállalásai
közül különösen pozitív megítélést kapott a lakosság körében
a halottak napi gondos felügyeletük a sírkertekben, de a közlekedésrendészeti, ifjúságvédelmi

feladatok megoldásában is közreműködtek, továbbá őrző-védő
és rendezői feladatokat láttak
el a város önkormányzati rendezvényein. A polgárőr tagok
2019-ben 6 309 óra szolgálatot
teljesítettek. 2020-ra megállapodást kötöttek több félegyházi

üzemmel, részt vállalnak a vasútállomás előtti forgalomirányításban, az aula ellenőrzésében.
Munkájuk során együttműködtek
a rendőrséggel, a civil szervezetekkel, a mezőőri szolgálattal, katasztrófavédelemmel és a
közterület-felügyelettel.

Új helyen az építésügyi hatóság
A Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal építéshatósági csoportvezetője tájékoztatja a város és a járási
települések lakosságát, hogy az építésügyi hatóság Kiskunfélegyházán a Deák Ferenc utca 2. szám alatti
épületbe költözött. A továbbiakban építéshatósági ügyeiket személyesen itt intézhetik.

A hírportál cikkében arról is
beszámolt, hogy a képviselőnél
olyan súlyos fokú (0,5 ezrelék
feletti) véralkoholszintet állapítottak meg, hogy ellene bűncselekmény elkövetésének gyanúja
miatt büntetőeljárást indítottak.
Ilyen fokú alkoholmennyiséggel
való ittas gépjárművezetés a
törvény értelmében 2 évig tartó
szabadságvesztéssel büntetendő. Horváth Tamás az országos sajtóhír megjelenése után
közösségi oldalán elismerte
felelősségét. Megkeresésünkre
– amikor azt kérdeztük tőle: elmarasztaló ítélet esetén eleget
tesz-e frakciótársa elvárásának – azt mondta: – Hibáztam,
ami miatt méltatlan helyzetbe
kerültem. A következményeket
vállalom.
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Emlékezés
az áldozatokra
411 félegyházi vesztette életét
a Don-kanyarban vívott harcok
során. A második világháború
áldozataira január 10-én, pénteken, az áldozatok emlékére
állított kopjafánál és az öreglaktanya homlokzatán elhelyezett emléktáblánál emlékeztek
meg a félegyháziak.
A civil szervezetek, helyi pártok koszorúinak, a városlakók mécseseinek elhelyezése előtt Hideg István,

a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület
elnöke és Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója emlékezett
meg a harcokról. A megemlékezés
a Felsőtemetőben, a világháborús
emlékműnél fáklyagyújtással és a
hősi sírok koszorúzásával végződött, ahol Hajagos Gyula plébános
mondott misét, az elhunytakért.
Az eseményeken jelen volt Csányi
József, aki részese volt annak a katonai erőnek, amely 1943-ban tragikus veszteséget szenvedett.

Búcsú Deli Józseftől Várják az ajánlásokat
Fotó: Bús Csaba

Több százan kísérték utolsó útjára Deli József nyugállományú ezredest január 6-án, a kiskunfélegyházi Felsőtemetőben. Katonai
tiszteletadás mellett búcsúztak tőle családtagjai, rokonai, bajtársai, ismerősei és a város elöljárói. A tavaly decemberben 89
esztendős korában elhunyt ezredest dr. Benkő Tibor honvédelmi
miniszter személyes jó barátjaként búcsúztatta el.
– Deli József ezredes maradatót alkotott. Katonai pályafutását
több elismerés és érdem utáni
kitüntetés fémjelzi. Nyugállományú katonaként végzett aktív és
példaértékű szolgálata elismeréséül megkapta az Aranykor aranyfokozatát. A honvédelem ügyének
kiemelkedő támogatásáért kiérdemelte a Honvédelemért kitüntető
cím első fokozatát – sorolta Benkő
Tibor, aki posztumusz a miniszter
által adományozható legmagasabb
kitüntető címet: a Honvédelemért
kitüntető cím babérkoszorúval
ékesített fokozatát adományozta
Deli Józsefnek.
A miniszter búcsúbeszéde után
Hazuga Károly nyugállományú
altábornagy emlékezett. Kiskun-

félegyháza városvezetését Balla
László és Rosta Ferenc alpolgármesterek képviselték. Csányi
József polgármester búcsúszavait
Rosta Ferenc tolmácsolta.
Deli Józsefet 1952-ben avatták
tisztté. 1958-ban a jánoshalmi légvédelmei tüzérosztályhoz nevezték
ki az osztálytörzsbe. Ezredparancsnok-helyettesi beosztásból,
20 év jánoshalmi szolgálat után
került Kiskunfélegyházára a hadosztály törzsbe. 1987-ben vonult
nyugállományba. Rögtön bekapcsolódott a félegyházi klub életébe,
ahol először titkár, majd 12 évig
elnök volt. A Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetsége Dél-alföldi
Régiónak a megalakulásától elnöke, majd tiszteletbeli elnöke volt.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a 10/2016. /IV. 01. / önkormányzati
rendelete alapján – lehetőséget kínál kitüntető cím, kitüntető díjak és elismerő oklevél adományozására. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
célja, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi
közösség szolgálatában, a város jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, valamint a nevelés-oktatás, az egészségügy és szociális ellátás,
a közszolgálat, a város közbiztonságának védelme, a sport, a művészetek és a
tudomány terén kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki.
Az alábbi kitüntetések
adományozhatók:
„Kiskunfélegyháza Város
Díszpolgára” kitüntető cím,
„Kiskunfélegyházáért” kitüntető cím,
„Petőfi Emlékérem” kitüntető cím,
„Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli
Polgára” kitüntető cím,
„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának
Neveléséért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város
Közművelődéséért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város
Közszolgálatáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város
Egészségügyéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Szociális
Ellátásáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Sportjáért”
kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Művészeti
Tevékenységéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város
Tudományos Munkáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Roma
Közösségéért Végzett Munkáért”
kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város
Közbiztonságáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város
Gazdaságának Fejlődéséért”
kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Idősügyi
Tevékenységéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város
Hagyományőrző és Hazafias
Tevékenységéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”.

A kitüntető díjak adományozását kezdeményezheti bármely választójoggal
rendelkező természetes személy, ill.
jogi személy vagy jogi személyiség
nélküli szervezet, aki az Európai Unió
valamely tagállamában lakóhellyel
vagy székhellyel rendelkezik. A javaslattételre jogosult egy alkalommal
kitüntetésenként csak egy személyre,
közösségre tehet javaslatot.
A javaslatnak tartalmaznia kell az
ajánlott személy vagy közösség nevét,
továbbá azon tevékenység részletes
leírását, méltatását, illetve a konkrét
alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyul a
kitüntetésre, illetve elismerésre.
A javaslatokat a rendelet mellékletét
képező adatlapon írásban február
29-éig lehet a polgármesteri hivatal
(Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.)
polgármesteri titkárságán benyújtani
(a javaslattételhez szükséges adatlap
is ott szerezhető be, vagy letölthető a
www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról).
A képviselő-testület legkésőbb március 31-éig dönt az előterjesztett javaslatokról, amelyek átadására a Város
alapítók Napja alkalmából rendezett
ünnepségen kerül sor.
Dr. Faragó Zsolt
jegyző

6

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2020. január 31.

Idén is sikeres évet zárt a műjégpálya
Sikeres hat évet zárt január 19én a kiskunfélegyházi műjégpálya. Az elmúlt évek tapasztalatairól beszélt lapunknak
Balla László alpolgármester és
a műjégpálya működéséért felelős Tarjányi Ferenc.
– A 2014-es indítástól kezdve minden évben nagy sikerrel működött
Kiskunfélegyházán a műjégpálya.
Idén lejárt a hat évre szóló együttműködési szerződés, de a nagy
sikerre való tekintettel szeretnénk
továbbra is elérhetővé tenni a lakosságnak ezt a kiváló szabadtéri
sportolási lehetőséget. Visszatekintve az elmúlt évekre nagyon sok
pozitív visszajelzést kaptunk arról,
hogy az itt élők szeretik, és szívesen használják a jégpályát annak
ellenére, hogy a környéken több
városban is van ilyen lehetőség.
Főleg a kisgyermekes családok körében rendkívül népszerű. Minden
évben az adventi időszakban nyílt
meg a pálya, amit az iskolások a

kötelező testnevelési órák keretében örömmel vettek igénybe.
Az évek során az infrastruktúra
is fejlődött, melegedőhelyiséget
hoztunk létre, ahol pár percre meg
lehetett pihenni sportolás közben.
Terveink szerint az üzemeltetővel
közösen szeretnénk megtalálni a
módját, hogy a továbbiakban is

működjön Félegyházán a korcsolyapálya – összegezte Balla László
az elmúlt évek tapasztalatait és a
jövő terveit.
Tarjányi Ferenc, a műjégpálya
üzemeltetéséért felelős csapat vezetője arról tájékoztatta lapunkat,
hogy sajnos az időjárás nem mindig kedvezett a korisoknak. Mint

mondta, az egyenetlen talajjal is
minden évben meg kell küzdenünk,
ezért abban bíznak, hogy a következő szezonban már a felújított
környezetben kap helyet a jégpálya, a karácsonyi vásár közelében.
– Biztosan tudjuk és reméljük,
hogy ebben és a jégpálya jövőbeli
sorsában az önkormányzat segít
és megtalálja a pozitív megoldást.
Nagyon örülünk, hogy rengeteg
embernek tudtuk kikapcsolódási,
sportolási lehetőségét nyújtani.
Kiskunfélegyháza minden iskolája
kivétel nélkül élt azzal a lehetőséggel, hogy testnevelés óra keretében, kedvezményes 400 forintos
belépővel igénybe vette a jégpályát.
Ezt azért is jó hír, mert így azok
a gyerekek és diákok is kipróbálhatták a korcsolyázást, akiknek a
lábán még soha nem volt jégkorcsolya. Szeretnénk megköszönni a
testnevelőknek és tanároknak, hogy
lehetőséget adtak erre a diákoknak.
Szerencsére sérülés nem történt az
idei szezonban.
V. B.

Évadnyitó városi bál Főhajtás a Magyar
Kultúra Napján

T. Pataki László Lidércláng című darabját mutatták be a városi könyvtárban a Magyar Kultúra Napján. Fráter Erzsébet
Madách Imre felesége volt, akivel az irodalomtörténet méltatlanul bánt. T. Pataki László darabjában ez a csodálatos nő
a Parnasszuson a múzsák körében foglalja el az őt megillető
helyet a világirodalom nagy ihletői között. Ennek a halálig
hűséges, szerelmes, vidám asszonynak a kálváriájáról szólt
az előadás, amelyet a félegyházi születésű Bregyán Péter Jászai-díjas színművész rendezett.

Hatodik alkalommal rendezte meg az önkormányzat Kiskunfélegyházán a városi bált. A szezonnyitón Csányi József polgármester köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta, a bál és a tombolajegyek bevételeit a kiskunfélegyházi beteg kislány, Csányi
Panka gyógyító kezeléseire ajánlják fel. A rendezvény vendége
volt Maróth Gáspár, a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos is.
A polgármester köszöntőjében
elmondta, hogy az önkormányzat
egy eredményes ciklust zárt az
elmúlt évben. A legutóbbi választáson a Nemzeti Fórum jelöltjei
valamennyi körzetben elnyerték a
választók bizalmát. Ennek a bizalomnak köszönhetően egy nyugodt,
igazi fejlesztő munka kezdődhetett
a városban, amelynek eredményeit
ma már mindenki láthatja, tapasz-

talhatja. Ezt a munkát ebben a ciklusban is töretlenül folytatják.
Maróth Gáspár hozzászólásában
dicséretesnek ítélte meg a város
iparfejlesztési munkáját. Elmondta, hogy Félegyháza segítő hozzáállásának köszönhetően megépült
a fegyvergyár is. Az elkövetkező
időszakban pedig sor kerülhet ennek további fejlesztésére – tette
hozzá a kormánybiztos.

Az ünnepségen jelentette be Csányi József, hogy Kállainé Vereb
Mária könyvtárigazgató és Rosta
Ferenc alpolgármester Budapesten, a Magyar Kultúra Napja alkalmából, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Kultúráért Felelős
Államtitkársága, és a Könyvtári és
Levéltári Főosztály által rendezett
díszünnepségen vették át a 2020.

évi Minősített Könyvtár címet, a
Bács-Kiskun megyei városi könyvtárak közül elsőként.
A polgármester a magyar kultúra ékes dobozának nevezte
Kiskunfélegyházát, ahol számos
olyan ősünk, és jelenleg is élő
polgárunk van, akik hozzájárultak, hozzájárulnak kultúránk
gyarapításához, megőrzéséhez.
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Újjáépül a járda a kórház utcájában

Rövidesen befejeződik a Fadrusz János utcai járda felújítása.
Az önkormányzati fejlesztés nagyon jelentős a város lakói számára, ugyanis a kórházhoz vezető járdát naponta több száz ember használja.

Kardió- és konditerem
a sportcsarnokban

Időskori örömtánccal
egy jobb életminőségért
Szenior örömtáncra várják az érdeklődőket a Móra Ferenc
Művelődési Központba minden pénteken délután fél 2-től fél
3-ig. Az egészségvédő, kifejezetten az idősödő korosztály
számára kitalált mozgásforma nemcsak szórakoztató időtöltés, hanem hadüzenet a depressziónak és az öregkori elbutulásnak is.

A város egyik legjobban felszerelt
kardiótermével, összesen mintegy
150 négyzetméteres alapterületen
fogadja a mozogni vágyókat a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok.
A hagyományokhoz híven, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, február 2-án, vasárnap 9
órakor mutatnak be szentmisét a
Sarlós Boldogasszony Templomban, amelyen a város vezetői és
lakossága közösen imádkoznak
Kiskunfélegyházáért. A szertartást dr. Rónaszéki Gábor plébános celebrálja. Az ünnepi misére

Kortól és nemtől függetlenül hölgyek
és csoportok is igénybe vehetik a
termet, amely hétfőtől-péntekig, 7
órától 21 óráig, hétvégenként rendezvénytől függően használható.

A Szenior örömtánc nem társastánc, ezért nem kell hozni
táncpartnert, és nem kell hozzá
előzetes tánctudás sem. Itt közösen, csoportosan táncolnak a
résztvevők – tudtuk meg Szűcsné Gyöngyösi Ildikó oktató, diplomás egészségfejlesztőtől, aki a
szabadidő eltöltésének e formáját mindazoknak ajánlja, akik a
fizikai mozgás mellett az időskori
elbutulás ellen is tenni akarnak.
A szeniortánc ugyanis olyan
agyterületeket aktivizál, amelye-

Mise a városért
ezúton is tisztelettel hívják és várják a város lakosságát.
Mária Terézia királynő 1774
február 4-én írta alá Félegyháza
mezővárosi oklevelét. Ezt követően az akkori plébános, Benedek
Ágoston azzal a javaslattal élt,

hogy a város elöljárói ezen a napon, Gyertyaszentelő Boldogaszszony ünnepén imádkozzanak a
városért és gyújtsanak érte gyertyát. A plébánost később elhelyezték, így a szép kezdeményezés
elhalt.

ket más tevékenységekben nem
használunk. Összehangolja a
jobb és bal agyféltekét, örömöt,
élményt és társaságot is jelent
a résztvevők életében. A foglalkozások javítják a koncentrációt, az egyensúlyt, a memóriát,
a koordinációt, az orientációt,
a ritmusérzéket. A rendszeres
részvétel számos előnyt hordoz:
könnyebb mozgással, testi és
szellemi fittséggel, javuló életminőséggel ajándékozza meg a
résztvevőket.

Ezt követően 1808-ban Balogh István plébános felelevenítette ezt a hagyományt, de
csak pár esztendeig tartották
meg ezt a szokást. Hosszú idő
eltelte után, 2003-ban Talapka
István apát-plébános élesztette
újra. Azóta, immár 17 esztendeje ismét él ez a hagyomány
Félegyházán.
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Az összetartozás viadala

Mi Gárdonyink vetélkedő
Ötödik alkalommal rendezték meg tavaly decemberben a már
hagyománnyá vált Mi Gárdonyink vetélkedőt a Pálmonostori
Gárdonyi Géza Általános Iskolában. A versenyen hat intézmény
csapata vett részt – mondta el lapunknak Győriné Farkas Anna
főszervező.
A vetélkedőre az író életrajzából és
az Egri csillagok regényből kellett
készülni. A versenyzőket 5 állomáson várták az érdekes, gondolkodtató és kreatív feladatok, majd
megérkeztek az „Egri várba” ahol
játékos ügyességi feladatokban vehettek részt, amelyek feledtették
velük a felgyülemlett izgalmakat.
A verseny szervezői és a feladatok

összeállítói: Győriné Farkas Anna
és Cseszkóné Csernák Anita.
Munkájukat segítette és támogatta
az iskola tantestülete és dolgozói.
Az idén a vándorkupát a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános
Iskola nyerte. II. helyezett: Kiskunfélegyházi József Attila Általános
Iskola, III. helyezett Rigó József
Általános Iskola (Bugac).

Ahol jó nyelvet tanulni

Kecskeméten,
a
Lánchíd Utcai Sport
Általános Iskola sportcsarnokában
rendezték meg január 13-án
a Honvédelmi Sportszövetség Bátrak Ligáját.
A versenyen 10 csapat
indult.
Dr. Simicskó István hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség
elnöke a megnyitón elmondta: a
főként honvédelmi jellegű versenyszámokat úgy állították össze, hogy
azonnali sikerélményhez juttassák
a fiatalokat, és a vetélkedés mellett
a csapatépítésben is élményt szerezzenek. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Dr. Nébald György
olimpiai bajnok kardvívó, a Honvédelmi Sportszövetség alelnöke
és Zsámboki Anna tankerületi
igazgató.
A Bátrak Ligája harmadik, kecskeméti állomásán a négy helyi csapat mellett két kiskunfélegyházi,
egy mórahalmi, két szerbiai és
egy horvátországi általános iskola
nyolcfős együttesei küzdöttek egymással. A megmérettetés verseny-

számai a honvédelmi neveléshez
szorosan kapcsolódó gyakorlati és
elméleti feladatokból álltak, volt
például falmászás, lézeres lövészet, vívás, íjászat, akadálypálya,
sor- és váltóverseny, erőpróba,
villám tájékozódás, szimulátor és
távirányítós járművezetés, illetve
az első világháborúhoz kapcsolódó
feladatsor. A versenyen a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola csapata 3. helyezést ért
el, jutalma 350.000 forintos sport
utalvány. A csapat tagjai: Lombos
Miklós, Farkas Dominik, Kámán
Ákos, Bajáki Attila, Messzi-Szabó Milán, Koleda Barnabás, Csányi Bernadett, Csuka Noémi voltak, felkészülésüket Kis Barbara
testnevelő tanár koordinálta.

Bőrműves mezgések

Pályázatot hirdetett középiskolák részére szeptemberben a Goethe Intézet azzal a céllal, hogy az iskolák alakítsanak ki egy sarkot,
tantermet a német nyelv tanulásának motiválására. Az Ein Platz
für Deutsch (Egy hely a németnek) címet viselő pályázatra a Kossuth Lajos szakképző intézmény is nevezett, és első díjat nyert.
Országosan 10 középiskola jelentkezett a versenyre. A Goethe
Intézet 450 ezer forintot bocsátott minden nevezett intézmény
rendelkezésére, amiből a tanulók
tervei alapján egy olyan tantermet
alakítottak ki, ahol a diákok szívesen tanulnak. A munkában sokat segítettek a festő és asztalos

tanműhelyben gyakorlaton lévő
tanulók is.
A párhuzamosan meghirdetett projektlogó versenyen Tajti
Bence és Viczinai Vivien ért el
szép eredményt. A versenyzők
munkáját Szabó Péterné és Rádi
Istvánné
németnyelv-tanárok
segítették.

A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium
Szakközépiskola és Kollégium
bőrműves szakköre mutatkozott be január 7-én, a művelődési központban megrendezett
kiállításon.
A megjelenteket Rózsa Pál, az
intézmény igazgatója köszöntötte, a szakkör munkájáról Kasztel
Antal szakoktató, a zöldség- és
gyümölcsfeldolgozó vezetője, a
bőrműves foglalkozások és az iskolai néptánctanítás lelke beszélt.
A bőrműves tárlatot Bene
Ágostonné
nyitotta meg.
Ö s s ze g z é s é ben felidézte
azt a folyamatot, amelynek
során számos
hagyományos
mesterség,
például a lábbeli készítő, a
c s e r z ő va rga ,
a foltozóvarga, a csizma-

dia, a bocskorkészítő, a cipész
és suszter megszűnt, vagy
visszaszorult.
Ezzel párhuzamosan kialakultak viszont újak, így például a
bőrdíszművesség, amely elsősorban tömegcikkek, főként női
divattáskák készítésével foglalkozik olcsó anyagból, varrógéppel, felületi díszítéssel. Ezzel
szemben a népi bőrművesek –
köztük a Mezgé diákjai – egyedi
termékeket készítenek, régi típusú megmunkálási technikákkal –
tette hozzá az iparművész.
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Alapítvány segíti
a Dózsa iskolát

Az Összefogás a Dózsás Gyermekekért Alapítvány több évtizede szolgálja az intézménybe járó
gyermekek tanulási, kikapcsolódási lehetőségeit. Segítséget
nyújtott a sportpálya, a játszóeszközök felújításában, a számítástechnikai, informatikai környezet
kialakításában éppúgy, mint új
tantermek kialakításában – tudtuk meg Vőneki Ottó kuratóriumi
elnöktől, aki azt is elmondta, hogy
az alapítvány már készül az iskola
40 éves jubileumára. Erre az alkalomra az udvari, fa játszóeszközök
megújítását tervezik. A munkála-

tok költségét összefogással kívánják előteremteni. Az alapítvány
ezúton is köszönetet mond az
ismert és ismeretlen adományozóknak, az önzetlenül segítő szülőknek, pedagógusoknak és önkénteseknek, és a továbbiakban is
számít rájuk.
Az Összefogás a Dózsás Gyermekekért Alapítvány történetét és
eddigi tevékenységét Vőneki Ottó
kuratóriumi elnök foglalta össze.
Az erről szóló visszaemlékezés
lapunk internetes oldalán, a www.
felegyhazikozlony.eu felületen olvasható teljes terjedelemben.

Tiszta szív és sok szeretet

– A szalag egyszerre kitüntetés és
felelősség is. Viseljétek büszkén!
Ne feledjétek! Nemes, szép élethez
nem kellenek nagy cselekedetek,
csupán tiszta szív és sok-sok szeretet. Ezekkel a mondatokkal zárta
Tasi Judit igazgatónő ünnepi beszédét a Közgé szalagavatóján.
December 13-án, pénteken a
Kiskunfélegyházi Városi Sport-

csarnokban a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi
Közgazdasági Szakgimnáziumának három végzős osztálya kapta
meg a felnőtté válást jelképező kék
szalagot. Az ünnepség az emlékezés jegyében telt és a múlt mellett a jövőbe tekintés is előtérbe
került. A szalagozót az osztályok
keringője zárta.
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Kutass, bízz,
és sose add fel!

Január 17-én a Kiskunfélegyházi
Szent Benedek PG Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium végzős diákjaira került a sor,
hogy megkapják a kék szalagot. A
szalagavató helyszínéül a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok
szolgált. Az ünnepség a 12. évfolyam bécsi keringőjével kezdődött,

majd a szalagok megáldása után
következett a szalagozás. Rokolya Csaba, az iskola igazgatója
ezzel az idézettel engedte útjukra
a diákokat: „A titok, hogy bízz az
álmaidban, a lehetőségben, hogy
olyan lehetsz, mint a példaképeid.
Kutass, bízz, és sose add fel a hited magadban.”

Sikeres batthyányisok
A Kecskeméti Bolyai János Gimnázium matematika munkaközössége a 2019/2020-as tanévben ismét meghirdette egyéni
matematika versenyét a nyolcadikos tanulóknak. A verseny
legjobbjai a Bolyai Napi megemlékezésen vehették át díjaikat és tárgynyereményeiket. Az ünnepélyes eredményhirdetésre az intézményből Flóring Balázs 8. m osztályos tanuló és
felkészítő tanára, Rádiné Petróczi Márta kapott meghívást.
Flóring Balázs a verseny III. helyezettje lett, míg osztálytársai közül Oláh-Marcényi Balázs 5., Kis Domonkos 7., Farkas
Dominik pedig 12. helyezést ért el.
A Bolyai Gimnázium informatika
munkaközössége
is
meghirdette
kétfordulós versenyét a 8. osztályosoknak. Az
első forduló írásbeli, míg a második gyakorlati
részből állt: az
Excel, a Word, a
PowerPoint programok ismeretére
épült. Oláh-Marcényi Balázs 5.,
míg Kis Domonkos 7. helyezést
ért el. Felkészítő
tanár: Szederkényi Barbara.
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Megszépül Félegyháza nevezetessége, a Pajkos-Szabó-féle
malom. A felújítás körülményeiről és részleteiről Mészáros Mártát, a kiskunfélegyházi
Kiskun Múzeum igazgatóját
kérdeztük.
– Mi a múzeum udvarán álló
Pajkos-Szabó-féle malom története? Hogyan került a mostani
helyére?
– 1860-ban építették Félegyháza
szélén, a Kis Mindszenti úton. A
környéken lakók gabonáit őrölték
benne, A malmot Csányi Lajos
építtette, Fábián János fafaragó
mester keze munkája. Az első tulajdonost több is követte, mert egy
szélmalom megóvása, folyamatos
karbantartása akkor sem volt könynyű. Pajkos-Szabó István molnár
a malom ötödik tulajdonosa volt,
1910-ben vásárolta meg, majd
1939-ben adta el a Magyar Történeti Múzeumnak ezer pengőért. Azzal a céllal vásárolták meg akkor az
eredeti állapotában megőrzött szélmalmot, hogy ez lesz Magyarország
első védett, ilyen jellegű műemléke.
A malmot végül dr. Mezősi Károly
múzeumigazgatónak köszönhetően
1961-62-ben áttelepítették a Kiskun múzeum udvarára, megmentve
a teljes pusztulástól.
– Milyen állapotban került a
malom a múzeumba?
– 1962-ben, amikor áttelepítették
a jelenlegi helyére, több javításra is
szükség volt. A tetőszerkezete hiányos volt, az eredeti falazata megrongálódott. Akkor új zsindelyes
tetőt és három részből álló fordító
rudat kapott, illetve a négy lapátot
is rekonstruálták. A belső szerkezete azonban kifogástalan állapotban
volt, a mai napig működőképes lehetne. Az ezt követő évtizedekben
sok figyelmet fordítottak az állaga
megőrzésére, de sok probléma
adódott. 2010-ben, egy nagy szélvihar tovább roncsolta az építményt.
Letört a vitorlája, sérült a fordítórúd, így a törött részeket véglegesen leszereltük, remélve, hogy
hamarosan megoldást találunk a
malom felújítására és védelmére.
– Hogyan sikerült elindítani a
rekonstrukciót?
– A szélmalom felújítására régóta szeretnénk megoldást találni, de a pénzügyi helyzetünk ezt
nem tette lehetővé. 2016-ban egy
turisztikai pályázat keretében a
műemlékvédelem alatt álló épületek felújítására, illetve turisztikai
célpontok létesítésére, a hozzájuk
kapcsolódó rendezvények megvalósítására pályázati forrás nyílt meg.
A beadott projekttervünk 2017
decemberében pozitív elbírálást

Szélmalomnézőbe is
érdemes lesz
Félegyházára jönni
kapott. Az Interreg IPA Határon
Átívelő Együttműködési Program
Magyarország-Szerbia támogatási
rendszerében megvalósuló projektünk alapfeltétele volt az együttműködés a határon innen és túl. Így mi
olyan partnereket kerestünk, ahol
szintén vannak malmok. Az összefogás eredményeként olyan tematikus turisztikai útvonalat sikerült
összeállítani, amely a Malmok útja
nevet kapta, és szélmalmok, illetve
szárazmalmok több fajtáját öleli fel
a hozzá kapcsolódó kulturális örökséggel és értékekkel.
– Kik a partnerek?
– Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Önkormányzata, az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark, Orom Helyi Közössége és Félegyháza szerb testvérvárosa, Kikinda múzeuma. Minden
helyszínen adott volt a különböző
típusú, renoválásra váró malom,
és mindegyiknek nagyon érdekes és
tanulságos a története. Egyet emelnék most ki, amely szép példája e
partneri összefogásnak, ez pedig a
mártélyi széldaráló sorsa. Az I. világháború után a Lengyelországból
hazatérő katonák kicsi, bódészerű
széldarálókat kezdtek el építeni,

amilyeneket kint láttak. Nem terjedtek ugyan el Magyarországon, de a
fennálló egyszerű őrlőszerkezetek a
mai napig az emberi találékonyságot hirdetik, ahol a környék lakói,
a kisebb tanyai közösségek tagjai
meg tudták őrölni terményeiket. Az
utolsó ilyen széldarálót Mártélyról
a 70-es években bevitték a hódmezővásárhelyi Kopáncsi Tanyamúzeumba. Innen, mivel az állagát nem
tudták megóvni, beszállították az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpartba. Azonban Vásárhely
szerette volna visszakapni, így a
projektben elnyert összegből viszszakerült végre oda, ahová tartozik,
Ópusztaszeren pedig felépítették a
hiteles másolatot.
– Milyen munkálatokra nyílt
lehetőség Félegyházán a projekt
keretében?
– A Pajkos-Szabó-féle szélmalom
„motorja”, vagyis a őrlőszerkezet
kifogástalan állapotnak örvendett,
de a malom belső tere is felújításra szorult. A falazat javítása
és meszelése mellett új világításrendszert szereltek be, és egy belső tablókiállításon régi félegyházi
szélmalmok képeit is meg lehet
majd tekinteni. Ami a környezetét

és a külsejét illeti, újjászületett. A
bruttó 20 millió forintból – amihez
Kiskunfélegyháza önkormányzata
is hozzájárult – speciális, Erdélyből
és a Felvidékről beszerzett faanyagok megvásárlására nyílt lehetőség, amelyekből az új faszerkezet,
vagyis a zsindelytető, a lapátok és
a fordítórúd is elkészül. A múzeum
falain belül, a konferenciaterem
korszerű audiovizuális eszközökkel
gyarapodott a támogatási forrásból. A Patkós Stúdió kivitelezése
nyomán készség- és tudásfejlesztő
játékok állnak rendelkezésére az
ide ellátogató vendégeknek, iskolai
csoportoknak. A malom udvarán
fixen rögzített látványjátékok nyerik el méltó helyüket. A pályázat
keretében lehetőség van a szélesebb körű népszerűsítést szolgáló
képeslapok, kiadványok, könyvjelzők, leporellók, szóróanyagok értékesítésére, továbbá a Malmok útja
honlapja egy úgynevezett „visual
guide”-dal, vagyis interaktív applikációs hozzáféréssel bővül.
A teljes felújításon átesett és
megszépült
Pajkos-Szabó-féle szélmalom április 1-jétől lesz
látogatható.
V. B.
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A hely, ahol eszmék, nézőpontok,
ízlések és korosztályok találkoznak
A félegyházi kulturális élet
egyik fő bástyája, a Móra
Ferenc Művelődési Központ
2019-ben is színvonalas programokkal,
rendezvényekkel
szólította meg a város lakóit.
A gazdag kínálatot a legkülönbözőbb érdeklődési körök,
korosztályok igényeit szem
előtt tartva állították össze,
a teljes lakosságot lefedve.
A minőségi kínálat és az arra
nyitott, érdeklődő közönség
szerencsés
találkozásából
teltházas programok, megtöbbszöröződött
látogatói
számú események születtek.
Az elmúlt év tapasztalatairól Kovács-Csonka Szilviával,
az intézmény igazgatójával
beszélgettünk.
– Minek volt köszönhető a szokottnál is színesebb kulturális
kínálat?
– 2019-ben a nyertes CLLD
pályázat jóvoltából mind a városi, mind az intézményi rendezvényeket igen magas színvonalon tudtuk megszervezni és
finanszírozni. A TOP-7.1.1-16-HESZA-2019-00199. azonosítószámú, Félegyháza felpezsdül című
pályázaton elnyert támogatás tette
lehetővé, hogy olyan neves fellépők
érkeztek a városba, mint például
Csézy, Csík János és a Mezzo, a fiatalok által kedvelt Wellhello, Halott
Pénz, vagy a Kowalsky meg a Vega
együttes.
– Emellett számos városi
program, rendezvény szervezésében és lebonyolításában is
vállalt feladatokat az intézmény.
– Örömmel vettünk részt egyebek mellett a Télbúcsúztató Városi Farsang, a majális, a Városalapítók Hete, a városi gyermeknap,
a pedagógusnap, a Félegyházi Napok ünnepségsorozat, az Idősek
Világnapja és Zene Világnapja,
vagy az Adventi Fényfestés szervezői munkáiban. Mindezek mellett kiemelkedő jelentőségű volt
a művelődési központ életében a
Tavaszi és Őszi Virágünnep, a Hello nyár – tanévzáró családi fesztivál és a XXI. Kiskunfélegyházi
Libafesztivál.
– Ez utóbbi immár XXI. alkalommal hozott gasztronómiai és kulturális pezsgést a
városba.

– A Kiskunfélegyházi Libafesztivál színes és változatos programjai minden évben komoly értéket
képviselnek és örömöt, kikapcsolódási lehetőséget kínálnak minden érdeklődő számára a kisgyermekektől az idősekig. A fesztivál
szorosan kapcsolódik a gasztronómiához is. A hagyományos Ki
Mit Tud sütni-főzni libából főzőversenyen 2019-ben is több mint
negyven csapat indult. A verseny
díszvendégei és egyben a zsűri elnökei Serényi Zsolt a Tetovált Séf
és Vajtó László humorista voltak.
Emellett a kétnapos fesztivál ideje alatt Félegyháza adott otthont a
VI. Kunsági Néptánc Találkozónak,
koncertezett a Kaláka együttes, a
Margaret Island, a Like a Rolling
Stone produkció, Gájer Bálint és a
Swing királyai is.
– A szabadtéri rendezvények
mellett az intézmény falai között is számos színházi és szórakoztató est kínált tartalmas
szórakozási lehetőséget a különböző műfajok kedvelőinek.
– Ismét nagy sikert aratott például a Bugaci Tanyaszínház, fellépett
a L’art pour L’art Társulat, a Bánfalvy Ági Stúdió, Gergely Róbert
és a Rátonyi Róbert és Tóth Gyula
vezette Studio 11 zenekar, Illényi
Katica és zenekara, Bödőcs Tibor
humorista, Pintér Béla dicsőítő,

valamint Rákász Gergely orgonista. Az édesanyákat, valamint az
év végét is színes operett, magyar
nóta és örökzöld zenei műsorral
ünnepeltük. A szórakoztató estek
mellett fontos küldetésünknek
tartjuk, hogy olyan előadókkal teremtsünk találkozási lehetőséget a
félegyháziaknak, akik segítő kezet
nyújthatnak testi-lelki egészségünk megőrzésében. 2019-ben e
gondolat jegyében kapott meghívást például Pál Feri atya, Szabó
Gyuri bácsi, a bükki füves ember,
dr. Magyar Lóránt és dr. Csernus
Imre.
– Mindemellett a félegyházi
művelődési központ találkozási pont, eszmék és nézőpontok
cseréjének helyszíne is, ahol
nincs hiány gondolatébresztő
alkalmakban:
kiállításokban,
filmvetítésekben, értékes helyi
közösségek fellépéseiben.
– A múlt évben 12 alkalommal
nyílt kiállítás a művelődési központ aulájában, ahol olyan neves
alkotók munkái kerültek közszemlére, mint Zsibrita Zoltán fafaragó,
Feketéné Papp Éva és Kovács Edit
képzőművészek, Horváth Mónika
illusztrátor, Kis Virág keramikus
művész. A filmek kedvelőit kéthavonta Film Klub és MÜPA HD várta,
a műveltségi vetélkedőket kedvelő
játékosok pedig havonta mérhet-

ték össze tudásukat a Kocsma
Kvíz-ben. Számos civil szervezet
és társintézmény kapott lehetőséget a bemutatkozásra, rendezvényeik megtartására. Így 2019-ben
15 éves fennállását ünnepelte a
színpadon a Félegyházi Táncszínház, bemutatkozott a Padkaporos
Táncegyüttes a Fürdőszálló szelleme című darabjával, és itt rendezte meg a Zenebarátok Kórusa
a tavaszi és őszi hangversenyét is.
Az év során a gyermek- és ifjúsági
programszervezők több rendezvénnyel is várták a családokat és a
fiatalokat, többek között a Tojások
Napja–Húsvéti Kézműves Játszóházzal, Márton-napi játszóházzal,
Luca-napi mulatsággal, nyári és
őszi kézműves táborral, valamint
számos bábszínházzal és gyermek
koncerttel.
– Kaphatunk-e egy kis kedvcsinálót a 2020-as év terveiből?
– Munkatársaimmal, az intézmény
rendezvényszervezőivel
együtt felkészülten és újult erővel
vetettük bele magukat a szakmai
munkába az év elején. Március
6-án, a nőnapi nagykoncert alkalmával ismét egy ikont, Bródy Jánost köszönthetjük Kiskunfélegyházán. Jegyek a nőnapi koncertre
még korlátozott számban kaphatók a művelődési központ információs pultjánál.
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54 alkotó munkája

Kezdő képzőművészek
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Sok érdeklődő fiatal és felnőtt fogadta el a Holló-kör meghívását a
nyitott műhelybe január 25-én. A
foglalkozás résztvevői megismerkedhettek a változatos alkotótechnikákkal, eszközökkel. A nap során

olajfestmény-készítésre is lehetőség
nyílt, amire szinte mindenki örömmel vállalkozott. A rajzlapokon elsősorban tájképek, egy-egy jellegzetes
épület és csendéletek jelentek meg a
kör alkotóinak szakmai segítségével.

A Móra Ferenc Művelődési Központ aulájában nyílt meg január
22-én a Válogatás kiskunfélegyházi alkotók munkáiból II. címet
viselő kiállítás. A Magyar Kultúra Napja tiszteletére megrendezett eseményen 54 alkotó munkája látható. A tárlatot Kertész
Jánosné Rozika, a Szakmaközi Művelődési Ház nyugalmazott
igazgatója nyitotta meg.
Rozika egy rövid áttekintést adott
a félegyházi képzőművészet alakulásáról az elmúlt évtizedek során.
Visszaemlékezett arra, hogy 1992ben a Szakmaköziben Félegyháza
valamennyi képzőművészének bemutatkozási lehetőséget kínáltak.
Büszkén említette, hogy 1996-ban,
amikor Göncz Árpád felavatta a

művelődési házat, az aulában a
Holló Kör kiállítása volt látható.
Neki jutott az a megtisztelő feladat, hogy valamennyi alkotónkat
bemutathatta a köztársasági elnöknek. A megnyitón közreműködött dr. Tóth Ákos (klarinét)
és Kovács Csonka Szilvia (gitár,
ének).

Zenei élmények
képekben

Kiss Czakó Imre Fény-Hang-Füst
című koncertfotó kiállításának
zenés megnyitójára került sor a
Rocktárban január 24-én, a Magyar
Kultúra Napja rendezvénysorozat keretében. A kiállítást Rátkai
Zsuzsa nyitotta meg, utána a Tenacious Tribute zenekar felelt a fotók és sörkülönlegességek, baráti
beszélgetések zenei aláfestéséért.
A fotóst eddig elsősorban kiváló
természetfotói révén ismerhettük.
Most egy új arcát mutatta meg. Ennek okáról így nyilatkozott: – A zene,

a koncertélmény a természet csendjének ellenkezője. A zenével kora
gyermekkoromban
ismerkedtem
meg, és most jött el az ideje, hogy
zenei élményeimet is megörökítsem.
A képek jó része beltéri felvétel. Ennek előnye, hogy a színpadi színek
hihetetlen dinamizmust sugároznak.
Imre a természetfotózást sem
hagyta el, hiszen számára ez jelenti az igazi kikapcsolódást. Emellett
időt fordít a fiatal fotósok szakmai
képzésére is a Wesel Hugó Fotókör
foglalkozásain.

A festőművész, aki
a családot választotta
A táj, a csendélet és a portré
jellemzi leginkább Kovács
Ferencé Magony Ida festőművész érdeklődét. Alkotásaiból elsőként Félegyházán, a városi könyvtárban
nyílt kiállítás. A művésznő
a városban – alkotásai révén – jól ismert szobrászművész, Kovács Ferenc
felesége. A megjelenteket
Rosta Ferenc alpolgármester köszöntötte. A hat
éve elhunyt művésznő munkásságát dr. Feledy Balázs
Holló László-díjas művészeti író ismertette és méltatta. A tárlat megnyitóját a
művészházaspár gyermekei
tették hangulatossá kamarazenéjükkel, dalaikkal.
– Kovács Ferenc szobrászművész – akinek a nevét nem kell
ebben a városban sokat sulykolni, hiszen számos köztéri alkotás dicséri keze munkáját – és
feleségével közös élete egy keserédes szép történet, amely úgy
indult akár egy mese. Miszerint
volt egyszer egy tehetséges fiú
és egy tehetséges lány, akiket a
sors nem kényeztetett el, s akik
találkoztak a 20. század zord
éveiben a Képzőművészeti Főiskolán. Ebből szerelem lett, majd
a megköttetett házasság hosszú
ideje alatt a fiatalasszony háttérbe húzódva átengedte férjének

a karrierépítést, miközben ő a
családdal, a gyermekek nevelésével törődött, mint oly sokan
abban a korban. Az idők során
így lett a Félegyháza környékéről
származó fiúból Munkácsy-díjas,
országosan elismert szobrászművész, míg a feleség, amikor
ideje engedte, ecsetet ragadva
próbálta tehetségét szerényen
vászonra vinni. Azonban a sors
úgy hozta, hogy önálló kiállítása sohasem lehetett – mondta
el köszöntő beszédében az alpolgármester. Most talán ezzel
a kiállítással elindult útjára egy
álom megvalósítása?
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Február 1., szombat
Színe-java Klub. Vezeti Tarjányi Xénia
művésztanár.
Hattyúház, 9.30-11.30
Február 2., vasárnap
Szentmise a városért Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepén
Ótemplom, 9 óra
Február 4., kedd
Dr. Domján Mihály tanácsadó
szakpszichológus, családterapeuta
előadása Motiváció és önbizalom
címmel.
Hattyúház, 17 óra

Február 5., szerda
Móra felolvasó délután Móra Ferenc
Könnyes könyv (1920) című kötetéből
a Móra Egyesület, a Móra Társaság és
a Nyugdíjas Pedagógus Klub tagjainak
részvételével.
Móra-plakett avatása a Hattyúház
udvarában.
15.30 órától: Falusi Krónika – irodalmi
találkozó a Nemzeti Művelődési Intézet
és a Móra Egyesület szervezésében.
Hattyúház, 14-15.30, 15.30, 16.00
Február 6., csütörtök
4 órás felolvasás Móra Ferenc
Kincskereső kisködmön c. kötetéből
általános iskolások
részvételével.
Hattyúház, 9-13 óra

Pál Feri atya előadása
„A magánytól az összetartozásig –
hogyan tudunk tartósan és elégedetten
valakivel együtt élni?” címmel
Művelődési központ, 18 óra

Február 7., péntek
10.00 Koszorúzási ünnepség a Móraszobornál a Daru utcában

Február 5-7. szerda – péntek
MÓRA FERENC EMLÉKNAPOK

14.00 Móra Ferenc Emléknapok
keretében ünnepi műsor

Anyakönyvi hírek

Gubisi Noé (Czigány Krisztina), Kiss
Benett (Mészáros Anita), Győri Anna
(Hevér Judit), Magyari Bence (Kovács
Nikolett), Homoki-Szabó Bendegúz
(Pelyhe Dolóresz), Kiss Ábel (Holló-Szabó Edit), Berecz Noémi (Barta
Bettina), Szűcs Péter Mihály (Boros
Anikó), Cseke Márk és Cseke Mira
(Szabó Szilvia), Almási Szófia (Gajzer
Szabina), Czinege Bence (Kispál
Anikó), Magyar Vencel (Varga Mónika), Marosvölgyi Panka (Mesterházi
Renáta)

Újszülöttek: Kovács Korinna (anyja neve: Bojtor Edina), Palásti Panna (Józsa Erika), Dora István Milán
(Lajos Katalin), Pásztor Gábor (Tóth
Brigitta), Palásti Zalán (Reider Eszter), Zámbó Zamira (Varga Cintia),
Tarjányi Zente Noel (Farkas Edina),
Hódi Lilla (Szabó Nikolett), Tóth Lilien
(Lantos Szilvia), Ács Zalán (Kovács
Kitti), Horváth László Ferenc (Czirkó
Mária), Babos Anna (Iványi Mónika),
Horváth Milán (Barta Anita), Bíbok
Bence (Varga Adél), Tóth Kornél László (Mészáros Tímea Erika), Bányai
Bálint (Rádi Orsolya), Petyarity Miron (Gurdics Anita), Nemes Teodóra
(Kiss Gabriella Mária), Virágh László
(Puskás Bettina), Szepesi Zerind (Kovács Zita Márta), Cseh Zoltán (Kiss
Judit), Juhász Bianka (Besze Anikó),
Forgó Aletta Hanna (Székely Mária),
Vízhányó Tamás (Farkas Brigitta),
Bera Lívia Kinga (Toldi Kinga Mária),

Házasságot kötöttek: Barna Zsófia
Anna – Nagy Viktor, Tapodi Andrea
Ilona – Vincze István, Süveges Csilla Mariann – Csikós Tamás, Varga
Melinda – Lócskai Richárd Róbert,
Surányi Anita – Nagy Roland, Hamar
Henrietta Éva – Hajdú János, Ipacs
Alexandra – Molnár János, Vincze
Noémi – Kiss István, Tarjányi Enikő
– Forgó Gábor, Szabó Csilla – Kis
Gábor, Csenki Zsuzsanna – Nándorfi
Péter, Kecskés Melinda – Kanyó Attila

KÖNYVTÁRSAROK
Házasság heti ajánló
1996-ban Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden
évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Mára
a házasság hetét 4 kontinens 21 országában,
hazánkban 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és a civil szervezetek összefogásával. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár
február 11-e és 16-a között programokkal,
meglepetésekkel várja látogatóit. A témához

Megnyitja: Csányi József polgármester
Verset szaval: Dr. Horváth-Rekedt
Gréta,
Gulyás Réka és Rácz János Dominik
A Móra CD-n megjelent Móra Ferenc
megzenésített gyermekverseit előadja a
Széljáró Balladás együttes
Művelődési központ
Február 11., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár babamama klubja. Vendég dr. Sinkó Melinda
orvos, szoptatási szaktanácsadó.
Hattyúház 10 óra

A HÁZASSÁG HETE
PROGRAMJAI
Február 11–15.
Meglepetésekkel várják a látogatókat,
olvasókat a könyvtárban.
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Vezeti: dr. Szabó Imre filozófus.
Hattyúház 16.45
KOCSMAKVÍZ
Játékos műveltségi vetélkedő
csapatoknak
Asztalfoglalás szükséges, jelentkezni a
76/466-843-as telefonszámon lehet.
Művelődési központ, 18 óra
Február 12., szerda
Szerelmes Valentin – játékos
műveltségi vetélkedő
középiskolásoknak.
Hattyúház, 15.30
FILM KLUB, a Házasság Hete
programsorozat keretében
A szív bajnokai című amerikai
filmdráma vetítése.
Köszöntőt mond:
Hostyánszki Péter, baptista lelkész
A belépés díjtalan!
Művelődési központ, 18 óra

Február 11., kedd
Romantikus irodalmi délután
a nyugdíjas klubok tagjainak
részvételével.
Hattyúház, 14-16 óra

Február 13., csütörtök
Bálint napi népszokások. Mészáros
Márta néprajzkutató előadása.
Hattyúház, 17 óra

Könyvek klubja olvasókör. Téma:
Beszélgetés Déry Tibor Szerelem és
Ivan Bunyin: A szerelem nyelvtana
elbeszéléseiről.

Február 15., szombat
Farsangi családi szombat délelőtt a
Gyermekbirodalom szervezésében.
Hattyúház 9-12 óra

Roland, Tóth Anikó – Nové Ferenc, Kis
Klaudia – Fazekas Zoltán, Tóth Anita
Zsanett – Válik Tamás, Turcsányi Brigitta – Czombos Pál Zsolt, Dobos Veronika – Kökény József István, Lippai
Melinda – Katona Zoltán
Meghaltak: Gál Józsefné Varga Zsuzsanna, Kürtösi István János, Faragó
Jánosné Golovics Ilona, Barta Lajosné
Berta Erzsébet, Takács Ferencné Magony Mária Magdolna, Krizsán Istvánné Forgó Margit, Pallagi Ferenc, Páhi
János, Busa Józsefné Bíbok Franciska, Cseh János, Kassai Ferencné Bényi Ilona Zsuzsanna, Szabó Istvánné
Kovács Margit Ágnes, Drozdik Antalné
Kürtösi Margit, Horváth László, Tajti
Lajos Sándor, Dósai László István,
Molnár Jánosné Fricska-Nagy Katalin
Éva, Lovász József, Deli József, Kohut Béla, Dósai Jenőné Cseri Veronika, Szamosi Ferencné Kapusi Mária
Ilona, Menyhárt Irén Mária, Rajtikné
Nagy Jolán, Magony János, Gál József
Antal, Ipacs Istvánné Budai Éva Ilona,

kapcsolódva ajánljuk olvasóink figyelmébe a
könyvtár könyveit.
Mi voltunk az elsők című kemény fedeles,
illusztrált kötet könnyed, humoros formában
mutatja be 50 híres nő életét, akik a magazinok kérdezz-felelek rovatát idézve adnak
tanácsot a flörtölés, a házasság és a szakítás
témakörében.
Mihalec Gábor pár- és családterapeuta
Gyűrű-kúra című műve kihagyhatatlan olvasmány a házasságra készülőknek, de haszonnal
forgathatják a párkeresők és azok is, akik már
több éve összekötötték az életüket. A szerző a
házasság tíz kulcsfontosságú összetevőjét veszi nagyító alá tudatos, közös munkára biztatva a párokat, melyhez nemcsak elméleti segít-

Lantos László, Bozsó Balázs, Bajáki
Imréné Rőfi Rozália, Ürmös Lászlóné Galló Erzsébet, Herczeg Istvánné
Tímár Klára, Kiss Istvánné Kovács
Erzsébet Franciska, Huszka József,
Tarjányi Istvánné Bajzák Julianna –
Kiskunfélegyháza, Páli Imréné Mózes
Teréz – Fülöpszállás, Varga Istvánné
Csontos Ilona – Izsák, Gyukics Antalné Ország Margit – Bugac, Kocsis
Imréné Tyeklár Anna – Jakabszállás, Provics Andrásné Csáki Rozália,
Lovas József – Kunszállás, Csörgő
József – Kunszentmiklós, Simon
György Béláné Nagy Kornélia, Verbunk Dezsőné Balog Julianna, Molnár
Lajosné Máté-Tóth Erzsébet – Kiskunmajsa, Nagypál Istvánné Fűri Ilona – Csongrád, Tapodi János, Molnár
Attila – Pálmonostora, Sörös Józsefné Tóth Ilona – Izsák, Kocsó Antalné
Sárai-Szabó Eszter, Bachman Károly
Imréné – Kecskemét, Taskó Gyuláné
Durucz Borbála – Kunbaracs, Laczi
Béla – Bugac, Móczár Mátyásné Szőke
Erzsébet – Tiszakécske, Bagi József –
Tiszaalpár, Kovács József – Gátér

séget kapnak,
hanem gyako r l at o k at ,
teszteket is.
A televíziós műsorvezető Takács
Bence Trimeszterológia című könyvecskéjében megkapó
őszinteséggel mesél arról, hogyan találtak
egymásra élete párjával, az egyéni szabadságok hogyan adódtak össze közös célokká:
esküvővé, gyermekvállalássá. Az alig hatvan
oldalas önéletrajzi ihletésű, olvasmányos kisregény apai jótanácsok gyűjteménye apaságra
készülőknek.
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A Lakitelek Népfőiskola hírei
Sok ponton erősíti majd
egymást a kecskeméti
egyetem és
a Lakitelek Népfőiskola
Szorosabbra fűzte kapcsolatát a
kecskeméti Neumann János Egyetem és a Lakitelek Népfőiskola.
Az együttműködési megállapodás
egyik kiemelt célja a térség, a megye értelmiségének megtartása,
képzése, és az ezekhez kapcsolódó
képzési programok kialakítása –
számolt be a hiros.hu.
Hosszútávú megállapodást kötött a Neumann János Egyetem és
a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány.
Nem előzmény nélküli az együttműködés, hiszen a Kárpát-medencei értékfeltáró munkában már
évek óta együtt dolgozik a két intézmény. Az egyik legfontosabb cél,
hogy minél több fiatal kerüljön közel értékeinkhez.
– Gyógyító balzsam akarunk lenni a különféle területekkel – mondta el Lezsák Sándor, a Lakitelek
Népfőiskola Alapítvány alapítója,
Hirdetés

kuratóriumi elnöke, a Magyar Országgyűlés alelnöke a dokumentum aláírásakor a Neumann János
Egyetem Pedagógusképző Karán.
– Gondolok itt akár a lovardára, lovas kultúrára, akár a borkultúrára,
a biokertészetünkre, a turisztikai
lehetőségekre, vagy épp az Antológia Kiadó és Nyomdára. Mindez a
különféle karoknak ad lehetőséget.
Közös cél a természettudományos oktatás népszerűsítése, a
környezet-, a közlekedés-, valamint a pénzügyi tudatosság erősítése. Szerveznek majd oktatási,
szakmai és tudományos rendezvényeket, a hagyományőrzés témakörét érintő módszertani, pedagógus-továbbképzési programokat,

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

hallgatói tehetséggondozási
eseményeket.
A népfőiskola
és az egyetem
szakemberei,
oktatói, kutatói és hallgatói
számára korszerű,
igény
szerinti képzéseket és továbbképzéseket fognak
biztosítani.
– Elsősorban a hagyományápolás, hagyományőrzés témakörével
indulunk – mondta el dr. Fülöp
Tamás, a Neumann János Egyetem rektora –, ebben nagyon fontos szerep jut majd a Nemzeti Művelődési Intézetnek, amely része
ennek a fejlesztésnek. Ez szorosan
kapcsolódik a Pedagógus Kar közösségszervezés szakjához, de úgy
gondolom, hogy a továbbképzések
vonatkozásában, a különböző kollégiumok munkájában a műszaki-informatikai területnek, a kertészet és vidékfejlesztésnek, illetve a
gazdaságtudománynak is komoly
szerep juthat. Az együttműködés

nem véletlen. Lezsák Sándor úgy
fogalmazott, hogy a két intézmény
fejlődése nagyon jól találkozott
egymással, és a jó ritmusérzéknek
köszönhető az együttműködés.

A TERMÁLFÜRDŐ
ÉS AZ USZODA TÉLI
NYITVATARTÁSA
Hétfő: SZÜNNAP
Kedd-Péntek:
15.00 – 22.00 óráig
Szombat-Vasárnap:
10.00 – 22.00 óráig
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Ezüstérem a felnőtt ökölvívó magyar bajnokságon

Eredményesen szerepelt a Budapesten megrendezett felnőtt
női ökölvívó magyar bajnokságon
Sáfrán-Szalai Mónika (25), a
Papp László Ökölvívó Akadémia
félegyházi versenyzője. Mónika
hosszú kihagyás után tért vissza
az ökölvíváshoz és immár többgyermekes anyukaként szerzett
ezüstérmet +81 kilogrammban.

Felkészítő edzője: Ramocsa Sándor, aki 2019
májusa óta tart edzéseket a
Papp László Ökölvívó Akadémia versenyzői részére
a Honvéd Sporttelep ökölvívó termében. Ramocsa
Sándor, a KHTK Ökölvívó
Szakosztályából való kiválását követően a Papp
László Bokszakadémia színeiben vezet edzéseket. A
termet a Félegyházi Térségi
Sportiskola üzemelteti. A bérlését
és használatát a KHSE, a karate
egyesület és a Papp László Ökölvívó Akadémia közösen oldja meg.
A Papp László Ökölvívó Akadémia
távlati céljai között szerepel a félegyházi ökölvívás újbóli fellendítése, hiszen korábban számos magyar bajnoki és diákolimpiai sikert
értek el városunk bokszolói.
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Sikeres a Kyokushin
Kumite Sport Egyesület

Rangos versenyeken szép sikereket
értek el a félegyházi Kyokushin Kumite Sport Egyesület tagjai 2019ben. A Kurucz László és Kollár
Tibor edzők által irányított versenyzők többek között diákolimpián, Hinomoto Kupán, Rátót Kupán, Hungarian Open Nemzetközi
Karate Versenyen, Mikulás kupán,
Tadashi kupán, Vácrátót kupán,

KHSE Gálán és Oyama Kupán
szereztek érmes helyezéseket. Az
ifjú harcosok az egész évet tekintve fájdalmat és fáradságot nem
ismerve hatalmasat küzdöttek.
2019-ben többek között Kumite
diákolimpiai bajnoki címet szerzett
Kurucz Botond és Szabó-Sárói
Hetti, de mellettük a többi versenyző is nagyon szépen szerepelt.

A Kiskun Vízi és Szabadidő SE
tagjai tizenegy versenyen vettek
részt, ahol összesen 52 arany-, 63
ezüst- és 38 bronzérmet nyertek.
Az országos bajnokságokon (rövidpályás és fedett, valamint nyíltvízi)
három aranyérmet, huszonnégy
ezüstérmet és hat bronzérmet szereztek. Az OB egyéni éremgyűjtői:
Sebők János egy arany-, tizenöt
ezüst- és egy bronzérem, Simon
Géza két arany-, hat ezüst- és
három bronzérem, Ónodi László
három ezüst- és egy bronzérem,
míg Farkas Jutka egy bronzérem

boldog tulajdonosa lett. Az egyesület kimondottan amatőr alapon
működik, tagsági díjból és néhány
lelkes szponzor támogatásával
tartják fenn magunkat. A versenyeken való részvétel is önköltségesen
történik, amit egyre nagyobb nevezési költség terheli. Az egyesületben a harmincévestől a hetvennégy
évesig aktívan versenyeznek és
érnek el jó eredményeket a tagok.
A szenior sportolók példát mutatnak az egészséges életmód, valamint a sportolás adta lehetőségek
megismertetéséhez.

Mesterhármassal
debütált Czinege Eszter Eredményes szenior úszók

Különleges mérkőzésnek lehettek
szemtanúi a félegyházi szurkolók
és drukkerek. A női NB I-es futsalbajnokság 13. fordulójában a
15 éves félegyházi játékos Czinege
Eszter is magára húzhatta a felnőtt csapat mezét. A debütálása
kiválóan sikerült. Mesterhármasával az Astra Kiskunfélegyházi
Bulls 6-2-re nyert a Szekszárd FC
ellen. Eszter a lefújást követően
elmondta, néhány nappal a mérkőzés előtt tudta meg, hogy pályára léphet. Ennek nagyon örült,

illetve volt benne egy kis meccs
drukk is, amin sikerült átlépnie.
Titkon remélte, hogy betalálhat,
a mesterhármas kiváló debütálás. Ezt Dombó János, az Astra
edzője is nagy eredménynek tartja. Dombó János köszönetet mondott Eszter félegyházi utánpótlás
edzőjének, Abonyi Péternek is,
aki kiválóan felkészítette – ezzel
is jelezvén, hogy színvonalas szakmai munka folyik utánpótlás-szinten Kiskunfélegyházán.
Női Futsal NB I. 13. ford., 01.
26.
Astra
Kiskunfélegyházi
Bulls – Agenta Girls Szekszárd FC 6-2 (4-1)
Gólszerzők: Ganczer Hajnalka
6. p., Czinege Eszter 8. p., 13. p.,
28. p., Dorner Dóra 11. p., Kiss
Gabriella (öngól) 30. p. ill. Kiss
Gabriella 12. p., 37. p.

Sikeres évet zárt a Kiskunfélegyházi Birkózó SE
Az egyesületben utánpótlásképzés
folyik, a sportolók életkora 5 és
16 év közötti. Birkózásban a hivatalos versenyeket 10 éves kortól
rendezik, az alatt különböző meghívásos, felkészülési gálákon léphetnek szőnyegre a fiatalok, ahol
már több apróság ért el biztató
sikereket. A diák korosztályban,

ahol a 10-13 évesek versenyeznek, a félegyháziak szerezték a
legtöbb pontot az országos csapatbajnokságokon. A fiúk kötöttfogásban bronz-, szabadfogásban
ezüstérmesek lettek, míg a lányok
úgy szereztek ezüstérmet, hogy
nem szenvedtek vereséget senkitől. Egyéniben a diákolimpiai és

országos bajnokságokról 4 arany,
4 ezüst és 10 bronzérmet sikerült
gyűjteni. Jelenleg diák és serdülő
korosztályban vannak versenyzők,
akik 603 olimpiai pontot gyűjtöttek, ezzel az ország 120 szakosztálya közül a 22. helyen végeztek.
A megyében a legeredményesebb
szakosztálynak bizonyultak, de a

délkeleti területi régióban is a második helyen állnak. Az edzések a
Platán iskolában zajlanak hétfőn,
szerdán és pénteken, 17 és 19 óra
között. A felkészítésben Ván Jenő,
Szabó József, Kelemen András,
Polyák Dániel, Gyöngyösi Gergő
és Lőrincz-Szabó Emese segíti a
fiatalokat.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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90 éve épült fel az Ipartestület székháza
Az ipartestületek elődeinek
a korábbi céheket, majd az
ipartársulatokat
tarthatjuk.
Az iparosokat tömörítő testületek egyrészt érdekképviseleti szervként működtek,
másrészt hatósági jogkörrel is
rendelkeztek. Kiskunfélegyházán 1885-ben alakult meg az
Ipartestület.
A szervezet már a korai időktől
kezdve rendelkezett székházzal,
de ez az 1920-as évekre már
elavultnak számított. A testület
évekig gyűjtögette a pénzt egy
új „otthon” építésére, így 1929ben már 5000 pengő felett
rendelkeztek. Bár ez az összeg
csak egyötödét tette ki a tervezett
költségeknek, a vezetőség mégis
úgy döntött, hogy belevág az
építkezésbe. 1929 májusában
pályázati hirdetményt adott ki új
ipartestületi székház és vendéglő
létesítésére. Az emelendő 22,8m
hosszú és 10,5m széles épület
tervrajzait
Kovács
József
építőmester készítette el. A
város képviselő-testülete 80.000

téglával támogatta a vállalkozást,
az Ipartestület pedig felszólította
tagjait
a
tagdíjhátralékok
rendezésére, illetve adakozásra
kérték fel a jómódú iparosokat.
Az elöljáróság úgy próbált
spórolni a költségeken, hogy a régi
épület elbontása során kikerülő
használt ajtókat, ablakokat, kaput,
üvegfalat, tetőcserepet és vályogot
hirdetés
útján
értékesítette.
Júliusban megindult az építkezés,
amely olyan gyors ütemben haladt,
hogy október végén már az épület

Pedagógus díszdiplomák

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben a gazda nem jelentkezik
az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához
juttatható.
1. Barnabás: 2 éves, fekete, puli-keverék kan
2. Ernest: 1 éves, trikolor, keverék
kan
3. Gonzo: másfél éves, fekete,
keverék kan
4. Higgins: másfél éves, szürke,
keverék kan
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák
után érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 70/3311634 és a 70/43-43-002 telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó:
Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 10.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

telephelyen lehet. Örökbefogadási
idő: Minden nap (hétfő–vasárnap)
13:00-15:00-ig
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elkészültéről számolt be a helyi
sajtó. A székházban létesített
vendéglőt november 1-jétől Kiss
Lajos már bérbe is vette, évi 2000
pengőért. A vendéglős kitűnő
magyar konyhával, „mindennemű
fajborokkal”, „dupla márciusi
csapolt sörrel” és állandó zenével
reklámozta
műintézményét.
Az iparos és gazdaifjak nem is
késlekedtek sokáig, 1930. január
1-jén már újévi bált rendeztek
a székház tágas termeiben. Az
ünnepélyes felavatásra 1930.

február 2-án került sor. Az
esemény az Ótemplomban misével
vette kezdetét, ahol Toldy Jenő
apátplébános beszédet intézett
a testületi zászló alatt kivonult
iparossághoz. A rendezvény az új
székház nagytermében folytatódott
díszgyűléssel. Itt a dalárdák
énekszámai és a polgármesteri
köszöntő után a Budapesti
Kereskedelmi
és
Iparkamara
alelnöke az ipartestület volt
jegyzőjének, Bálint Károlynak
negyedszázados
munkáját
díszoklevéllel ismerte el. Farkas
József, a helyi ipartestület elnöke
rövid előadásban foglalta össze a
testület történetét. Az ünnepségen
jelen voltak az Ipartestületek
Országos Szövetségének elnöke,
a helyi hatóságok, egyesületek
és iskolák képviselői, valamint
a
szomszédos
városok
ipartestületeinek küldöttei is. Az
esti banketten 500 főre terítettek.
Az Ipartestület székháza az idők
során sok kulturális rendezvénynek
adott otthont. Az államosítás után
egy ideig művelődési házként,
majd zeneiskolaként funkcionált.
Jelenleg újra eredeti célját
szolgálja.
Ónodi Márta
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A Kecskeméti Tankerületi Központ és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a nyugdíjas pedagógusokat, hogy 2020-ban a Pedagógusnapi ünnepség június
5-én, pénteken, 15 órai kezdettel lesz a Móra Ferenc Művelődési Központban.
Az ünnepnapon átnyújtandó díszdiplomák igényléséhez
szükséges adatlapok
átvehetők Kiskunfélegyháza Város Pol-

gármesteri Hivatal I.
em. 26. számú irodájában, Görög Anitánál.
Az dokumentumok benyújtási
határideje:
2020. február 28.

Hirdetés

Az új évben egy gyors gépet?
Ilyen volt
3
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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.

Adattárolócsere

Ilyen lesz!

Nálunk a megoldás, és a vánszorgó géped villámgyorssá válik!

„Újévi” SSD áraink:
120 GB-os Kingston SSD 3 év garanciával:
240 GB-os Kingston SSD 3 év garanciával:
480 GB-os WD SSD 3 év garanciával:

Br. ár csak: 9.990 Ft!
Br. ár csak: 14.990 Ft
Br. ár csak: 24.990 Ft!!

Számítógép és Notebook Gyorsszerviz!

