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Újabb fejlesztésekkel erősíti piaci
pozícióját a Félegyházi Pékség

– Kemény hónapok vannak mögöttünk. Olyan helyzettel kerültünk szembe, amire nem számítottunk és nem is gondoltuk,
hogy ez velünk megtörténhet. A
koronavírus világjárvány kapcsán
vállalkozásunk forgalma a tavasz-

szal 35 százalékkal esett vissza.
Ez elsősorban saját 85 üzletünkben jelentkezett, ahol 450 kollégánk dolgozik. Egyes bolttípusoknál a visszaesés elérte a 60
százalékot – idézte fel a tavaszi
Covid-járvány
következményeit

Gulyás István tulajdonos, ügyvezető-igazgató annak apropóján,
hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől 282 millió
forintos állami támogatásról szóló
okiratot vett át szeptember 7-én,
hétfőn. A versenyképesség-növe-

lő támogatás felhasználásával –
összesen 649 millió forintból – a
félegyházi vállalat olyan, merőben
új gyártási technológiát vezet be,
amellyel külföldi cégek termékeit
válthatja le a hazai piacon – tudtuk meg.
Folytatás a 2. oldalon!

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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A támogató okirat átadását jelen
volt Lezsák Sándor országgyűlési
képviselő, az Országgyűlés alelnöke, dr. Budai Gyula miniszteri
biztos, Ésik Róbert, a Nemzeti
Befektetési Ügynökség elnöke és
Csányi József, Kiskunfélegyháza
polgármestere.
Gulyás István a Félegyházi Pékség Kft. utóbbi hónapjairól elmondta: a hirtelen jött válságra
a beszerzések és beruházások
háttérbe szorításával reagáltak,
fő céljuk pedig a cég működésének stabilizálása és a munkahelyek megóvása lett. A munkaidő
csökkentésével, a munkavégzés
átszervezésével és a kormánytól
kapott csökkentett munkaidős támogatással vészelték át a kritikus
időszakot, és szeptembertől a cég
mintegy 1000 munkatársa újra a
koronavírus előtti munkarendben
dolgozik. Mindezek mellett – fogalmazott a cégvezető – a nyár végére
erősebben jött ki a válságból a cég,
mint ahogyan belement. A hirtelen
jött változásoknak és a hetek alatt
átalakuló nemzetközi kereskedelemnek köszönhetően ugyanis új
piacokra is sikerült belépniük. A
magyar családi vállalkozásnak
olyan innovatív, Magyarországon
egyedülálló technológiát sikerült
kifejlesztenie és bevezetnie az új
beruházással, amely költséghatékonysága miatt jóval versenyképesebb a külföldi konkurenseknél.
A 600 millió forintos projekttel a
Félegyházi Pékség bővíti kapacitásait, a legmodernebb technológiák
és gépsorok alkalmazásával ver-

Fotók: Fantoly Márton

Folytatás az 1. oldalról!

2020. szeptember 11.

senyképességét nem csak a
hazai, de idővel a közép-európai régió piacain is növelni
tudja.
Szijjártó Péter a világjárvány második hulláma
kapcsán hangsúlyozta, hogy
a kormány intézkedései Magyarország, a magyar emberek, és a magyar gazdaság
védelmét szolgálják. Mint
mondta, a munkanélküliség
elleni harcban a kormány legjobb szövetségesei az olyan,
beruházások mellett döntő
vállalkozások, mint például
a Félegyházi Pékség. A miniszter hangsúlyozta, hogy
országszerte 140 élelmiszeripari cég jutott versenyképesség-növelő támogatáshoz, ebből 42 Bács-Kiskun
megyei. Ezek a térségbeli
vállalatok 20 milliárd forint
értékű beruházást valósítanak meg a közeli jövőben,
amivel 6700 munkahelyet
őriznek meg. Mindezt a kormány 9,8 milliárd forinttal
támogatja. Kitérve a megye
vállalatainak kiemelkedő teljesítményére a külgazdasági
miniszter emlékeztetett arra
is, hogy Bács-Kiskun megyében az utóbbi tíz évben az
ipari termelés megnégyszereződött, a munkanélküliség
pedig 11-ről 6 százalékra
csökkent.
(Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel
készült interjúnkat a következő oldalon olvashatják.)

T. T.
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Szijjártó Péter szerint a magyar vállalatok
most megerősödhetnek a nemzetközi piacokon
A Félegyházi Pékség Kft.-nél tett látogatása során
egyebek mellett gazdaságfejlesztésről, a Covid-világjárvány második hullámának várható hatásairól és a
gazdaság talpra állításának lehetőségeiről kérdeztük
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert.
– Az úgynevezett HIPA Versenyképesség-növelő támogatási program keretében elnyert
támogatási összegről szóló
okiratot adta ma át a kiskunfélegyházi sütőipari vállalat
tulajdonosának, de rajtuk kívül
több tucatnyi cég részesült hasonló kormányzati segítségben
a térségben. Az eseményen
arra is utalt, hogy a kormány
stratégiai partnereinek tekinti
a gazdaság talpra állításában
azokat a vállalatokat, amelyek
az elbocsátás helyett a fejlesztést választják. Ez akár további
támogatásokat is jelenthet?
– A HIPA-pályázat szerintem
nagyszerű dolog, és arra is rámutat, hogy az ország középső része
nagy részt vállal a magyar gazdaság újraindításából: 42 vállalat
gondolta úgy ebben a térségben,
hogy inkább beruház, mint leépít.
Személyes megbeszélésünk során
további támogatási lehetőségekre
is felhívtam a cégvezetők figyelmét.
Az elmúlt hét péntektől a képzési
támogatások rendszere is a Külügyminisztériumhoz tartozik. S mivel a
Félegyházi Pékség esetében egy új
technológia megvásárlásáról és beüzemeléséről van szó, élni tudnak
ezzel, a fejenként 4000 euró támogatást jelentő lehetőséggel is.
– Mit emelne ki a meglévő
és a jövőre tervezett gazdaságélénkítő intézkedések közül,
és milyen hatást remél ezektől?
– Elindítottuk annak a gazdaságélénkítő és versenyképesség-
növelő támogatásnak a második
ütemét, amiből a Félegyházi Pékség is támogatásban részesült.
Ezúttal azonban nincs felső korlát,
tehát nagyberuházásokat is tudunk
belőle finanszírozni. Így jelenleg
több mint 100 milliárd forintnyi, kifejezetten nagyvállalati beruházásról tárgyalunk. Emellett a magyar
cégek exporttevékenységét támogatjuk azzal, hogy a külpiaci törekvéseikhez vissza nem térítendő
támogatást, illetve kedvezményes
hitelt nyújtunk. Ez azért is fontos,
mert az export nagymértékben determinálja a magyar gazdaság teljesítményét. Jelentős lépéselőnyt

hozhat, ha állami támogatással erősítjük
a magyar cégeket és
így új piacokat tudnak szerezni most,
amikor mindenki nehéz helyzetben van.
Továbbra is nagy
hangsúlyt helyezünk
a munkahelyteremtő
támogatásokra,
és
azt tűztük célul, hogy
Magyarországon legyen egész Európa egyik legalacsonyabb munkát
terhelő adórendszere.
– Kiskunfélegyházán különösen hátrányosan érintették
a világjárvány hatásai a főként
exportra dolgozó élelmiszeripari vállalatokat és a személyszállításra szakosodott cégeket.
Ezeknek a területeknek a képviselői bízhatnak-e valamiféle támogatásban, ellentételezésben?
– Az élelmiszeripar termelési
értéke 10 százalékkal nőtt tavaly
Magyarországon, és elérte a 3500
milliárd forintot. Ezt a kiemelkedően szép eredményt nagyon kevés
ágazat tudta megismételni, de az
élelmiszeripar képes volt rá. Úgy
tűnik, hogy ez a gazdasági szegmens a legnehezebb időszakban
is helyt tud állni, és visszaigazolja
stratégiánk helyességét, miszerint
az élelmiszeriparban az önellátásra törekedjünk. Emellett viszont a
nemzetközi piacok meghódítása is
fontos. Ennek segítésére 25 milliárd forintnyi pályázati keretet nyitottunk meg azon cégek számára,
amelyeknek a külpiaci érvényesülés miatt kell költségekkel számolniuk. A promóciótól a vásárokon
való részvételen át az adott ország
területén képviselet létrehozásáig mindent tudunk finanszírozni
ebből a keretből. A magyar élelmiszeripari export nagy előnye a
GMO-mentesség, amit az alaptörvény rögzít. Erre való koncentrálással az egyre szofisztikáltabb
igényeket támasztó élelmiszerpiacon – főleg az olyan csúcson lévő
termékekkel, mint ami a félegyházi
Integrál Zrt-t jellemzi – tudunk
előre menni. Ami a személyszállítást illeti, sajnos az emberek mo-

bilitását visszafogta a vírus, ami
miatt az ágazat meglehetősen nehéz helyzetbe került. A kormány a
MÁV és a Volán működésének racionalizálásával és a párhuzamosságok kiszűrésével olyan működési
környezetet próbál megteremteni,
ami hosszútávon a visszakapaszkodás lehetőségét nyújthatja ezeknek a cégeknek.
– A világjárvány második hulláma mennyiben lesz hasonló és
mennyiben lesz más a korlátozások tekintetében, mint a tavaszi
vírushelyzet idején? Milyen kedvezőtlen hatásokkal érdemes
számolnia a félegyházi cégeknek
rövid és hosszú távon?
– A korlátozó intézkedések azért
léptek életbe a határoknál, mert
szeretnénk a szigorú intézkedések
meghozatalát – például az iskolák
és a gazdaság működésének korlátozását – elkerülni a határokon
belül. Azok a szektorok mindenképpen szerencsésebb helyzetben
vannak, ahol lehetséges az átállás
a digitális technológiára. Hogy ezt
minél többen megtehessék, úgy
változtattuk meg a digitális fejlesztések támogatását célzó beruházásösztönzési rendszerünket,
hogy a pénzügyi támogatásnak
nem előfeltétele új munkahelyek
létrehozása, elegendő a technológiai fejlesztés és a munkahelymegőrzés. Ami pedig a korlátozásokat
illeti, ez egy mozgó rendszer. Az
intézkedéseket – legyen szó szigorításról, vagy enyhítésről – annak
tükrében vezetjük be, ahogy azt a
számok alakulása indokolja.
– Az első félév 14 százalékos
gazdasági visszaesésének tükrében hogyan látja az ország
gazdasági helyzetét?

– A válság előtt Európa leggyorsabban növekedő gazdasága volt
a miénk, aminek az „ütésállóságáért” sokat tettünk az utóbbi 10
évben. Enélkül most nagy bajban
lennénk. Mivel a magyar gazdaságot kifejezetten erős pozícióban
érte a válság, valamivel jobban
tudtunk reagálni is, mint számos
más ország. A kormány azt a célt
tűzte maga elé, hogy nem veszhet el egyetlen munkahely sem.
Ha az emberek dolgozni tudnak,
a gazdaság pedig mozgásban marad, át tudjuk vészelni ezt a nehéz
időszakot. Ezért az új munkahelyek létrehozására és a meglévők
megőrzésére koncentrálunk. Csak
a HIPA-programban 904 vállalat
összesen 424 milliárd forintnyi beruházás jelentett be. Ez pedig azt
mutatja, hogy a magyar gazdaság
életerős állapotban van. Ezek a beruházások várhatóan még az idén
befejeződnek, és a fejlesztések
már a jövő év gazdasági számaiban éreztetik hatásukat.
– Mit prognosztizál a második félévre?
– A gazdasági visszaesés nem
elkerülhető. Miénk a világ tizedik
legnyitottabb gazdasága, tehát
semmilyen módon nem tudjuk függetleníteni magunkat a környezetünktől. A kitűzött célunk az, hogy
az Európai Unióban nálunk legyen
a legkisebb visszaesés.
– A Covid-járvány második
hullámának világméretű erősödése befolyásolja-e az Ön közismerten intenzív diplomáciai
tevékenységét?
– A diplomáciai tevékenységben
is megnehezítik, vagy ellehetetlenítik a körülmények a személyes
kapcsolattartást. Bár a videókonferenciák hatékonynak tűnnek, de
valójában nem sokat érnek személyes kontaktus nélkül, és ez a
külügyi munkára még inkább igaz.
Mi a külpolitika mellett külgazdasággal is foglalkozunk, és a jelenlegi helyzetben rendkívüli lehetőség
rejlenek. A magyar vállalatok most
számos szektorban nemzetközi
piacokat szerezhetnek meg, vagy
növelhetik jelenlétüket. Viszont ez
állami segítség nélkül nem megy,
és a diplomáciai tevékenység is sokat segíthet. Ezért én a józan ész
határáig és az egészség védelmének tiszteletben tartásával a személyes jelenlétre törekszem.

Tóth Timea
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Rendkívüli belépési rend
a félegyházi kórházban
Látogatási tilalmat vezettek be szeptember 1-jétől a kiskunfélegyházi városi kórházban a Covid-19 betegszám emelkedése
miatt, a betegbiztonság fenntartása érdekében – tájékoztatta
lapunkat dr. Körtvélyessy András főigazgató-helyettes.

Adótorony megépítése
ellen tiltakoztak
a móravárosiak
Adótornyot szeretne építeni a Móraváros mellet a DIGI Kft.
A városrész lakói tiltakoznak ellene, mert egészségre ártalmasnak tartják a működését. Ezt Endre Jánosné kezdeményezésére 450-en erősítették meg aláírásukkal. A helyzet
tisztázása érdekében Kis-Szeniczey Kálmán (LMP) lakossági
fórum megtartását kezdeményezte, amire szeptember 7-én,
hétfőn került sor.
A fórum levezetője dr. Réczi
László, a körzet önkormányzati képviselője volt, aki elsőként
Szabó Tivadarnak a beruházó
cég képviselőjének adta meg a
szót. A szakember arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Digi
szolgáltatás kiépítéséhez szükséges a torony, amely a rendszer
zavartalan működéséhez teremtené meg a lefedettséget.
– Adóinkat a legtöbb helyen
a háztetőkre szoktuk telepíteni,
bérleti díj ellenében. Ezt itt is
megpróbáltuk, de a móravárosi
lakóközösségek ettől elzárkóztak. Ezét döntöttünk úgy, hogy a
közelben, egy külterületi részen
építünk adótornyot – számolt be
a szolgáltató munkatársa.
Kis-Szeniczey Kálmán ismertette a médiahatóságnak a
torony építése elleni kifogásra
küldött válaszlevelét, amely szerint a hatóság előtt Kiskunfélegyháza területét érintő építési
engedélyezési eljárás hírközlési
antennatartó torony elhelyezésére nincs folyamatban! Amen�nyiben a hatóságnál ilyen eljárás

indul, erről és a döntésről minden esetben hivatalos honlapján
közzétett hirdetmény útján értesíti az érintett település lakosságát. Tehát, abban az esetben, ha
a DIGI Kft. építési engedélyt kér,
az ingatlantulajdonosok és más
érdekeltek tudomást szerezhetnek róla, és a hirdetményben
ismertetett feltételekkel betekinthetnek az eljárás irataiba,
nyilatkozhatnak, valamint élhetnek jogorvoslati jogukkal a hatóság döntésével szemben.
Az összejövetelen jelen volt dr.
Faragó Zsolt, a város jegyzője
is, aki elmondta, hogy ebben a
kérdésben a városnak nincs
döntési hatásköre. Ha a földhivatal és a médiahatóság megadja a
szükséges engedélyeket, akkor a
torony megépülhet.
A fórumon jelenlévők többsége továbbra is azt szeretné,
ha a toronynak másik helyszínt
keresnének. Kiderült, hogy a
tiltakozó aláírásgyűjtés folytatódik, és ha szükséges, jogi úton is
megpróbálják érvényesíteni akaratukat.
s. r.

Védve az időseket
Az idősek védelme érdekében teljes körű látogatási és kijárási
tilalom van életben Kiskunfélegyházán, a Csanyi úti és a Nádasdy utcai idősek otthonában is. A tilalom a rendelkezés visszavonásig marad érvényben.

A súlyos, életveszélyes állapotú betegek látogatására főigazgató-helyettesi engedéllyel van lehetőség,
ami egy családtag részére adható
ki. A rendkívüli látogatási engedély
telefonon, illetve e-mailben igényelhető a 76-801-679/6159 telefonszámon, illetve a szabozsi@
kmk.hu email címen. A rendkívüli
látogatási engedély a bejáratoknál kitöltött nyilatkozattal együtt
érvényes.
A hozzátartozók látogatási időben (15.30-tól 18 óráig) hétköznapokon szűrőponton keresztül
léphetnek be az épületbe, hétvégén pedig a portaszolgálat melletti
ajtón. A belépéshez a rendkívüli
látogatási igazolás, a nyilatkozat
kitöltése és személyi igazolvány
felmutatása együttesen szükséges.
A látogatási tilalom alatt csomagot
lehet beküldeni, aminek szabályairól előzetesen tájékozódjanak
a kórház, vagy lapunk honlapján!
(www.felegyhazikozlony.hu)
A járóbeteg-szakellátáson minden vizsgálathoz (szakrendelésekre és laborvizsgálatra is) telefonon
időpontkérés szükséges! (Sürgős
esetben is, de akkor a telefont
felvevő kollégát tájékoztatni kell

a sürgősség okáról. Ez alól csak
a sebészeti szakrendelés, és a
sürgősségi ellátóhely képez kivételt.) A táppénzen lévő betegek
esetén kérik, hogy ha háziorvosok
egyeztessenek a szakrendeléssel
időpontot!
Belépés az intézmény területére:
Az intézménybe mind a járó-,
mind a fekvőbeteg-ellátás területén csak a szűrőponton keresztül van lehetőség belépni (sürgős
esetben és táppénzes betegnek is).
Itt hőmérséklet-ellenőrzés, a kérdőív kitöltése és a telefonon foglalt
időpont ellenőrzése történik.
A szűrőpont a sebészeti szakrendelés melletti bejáratnál felállított sátorban van. A kordont követve itt kell áthaladnia mindenkinek,
aki vizsgálatra, befekvésre érkezik.
Kérik, hogy itt a távolságot betartva, türelmesen várakozzanak,
és csak a kapott időpontjuk előtt
10 perccel érkezzenek! Az épület
többi bejárata zárva van. A szűrés
elvégzése után a kórház munkatársai segítenek a rendelésre vezető
útvonal megtalálásában.
Az intézmény teljes területén
kötelező az orr-szájmaszk viselése, és mindenkit kérnek a másfél
méteres távolság betartására.

Ismét pályázhatnak
városi ösztöndíjra
az orvostanhallgatók
Szeptember 30-áig várja a félegyházi képviselő-testület művelődési és szociális bizottsága
azoknak az orvostanhallgatóknak a pályázatát, akik jelenleg
nappali tagozaton általános
orvos szakon folytatják tanulmányaikat, és helyi ösztöndíj
támogatásban
szeretnének
részesülni. Az ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig, de
legfeljebb 6 tanulmányi félévre
pályázható meg, mértéke havi
100 ezer forint. A pályázónak

az ösztöndíj szerződésben vállalnia kell, hogy a szakképesítésének megszerzését követően
szakképesítésének megfelelő
szakorvosi tevékenységet végez a félegyházi önkormányzat
egészségügyi alapellátásában,
vagy a Bács-Kiskun Megyei
Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyén annyi ideig, ameddig az
ösztöndíjat folyósították számára. A pályázat részleteiről
tájékozódhatnak a www.felegyhazikozlony.hu oldalon.
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Gyászhír Tordáról
Augusztus 25-én elhunyt
Ádámosy Klára, volt tordai
RMDSZ elnök és önkormányzati képviselő, Kiskunfélegyháza város tiszteletbeli polgára, testvértelepüléseinkkel
való kapcsolataink ápolója.
Tevékenységét a türelem,
együttérzés és jó szándék
vezérelte, ennek jegyében
képviselte 16 éven keresztül
a magyar közösség érdekeit
a képviselő-testületben.
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MSZP tisztújítás
Kiskunfélegyházán

Tisztújító közgyűlést
tartott a DK
A tisztújító közgyűlés döntése
szerint a Demokratikus Koalíció
Bács-Kiskun Megye 4. számú
országgyűlési egyéni választókerület elnöke további 2 évre
Nagy Lajos. Az elnökség tagjává választották további 2 évre
Németi Hajnalkát és Benedek Lajost. Az elnökség tagjai:
Kissné Rádóczi Katalin, a Demokratikus Koalíció Kiskunmajsa városi elnöke és Tiszaugról
Sinka Ferenc.

Országszerte új vezetőségeket választanak a Magyar Szocialista Párt választókerületi szervezetei. Ennek részeként Kiskunfélegyházán is lezajlottak a jelölési folyamatok, és a helyi
szervezet tagsága egyöntetű szavazattöbbséggel Horváth Tamást választotta újra elnökké. A 47 éves agrármérnök szakember munkáját Kormányos Imre és Eszik Bence alelnökök
segítik majd a jövőben.

Roma közmeghallgatás
Közmeghallgatást tart Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata szeptember 29én, kedden 15 órakor a polgármesteri hivatal I. emeleti belső tárgya-

lótermében. A közmeghallgatáson
az állampolgárok és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői
közérdekű kérdést tehetnek fel és
javaslattal élhetnek.

Egészségnapot tartott Kiskunfélegyházán az Egészségfejlesztési Iroda, a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat és az Egészséges Félegyházáért Egyesület szeptember 5-én, szombaton.
A rendezvényen a testi és lelki egészségről szóló előadásokon,
szűrővizsgálatokon, bemutató foglalkozásokon vehettek részt
az érdeklődők.
Tóth Katalintól, az Egészségfejlesztési Iroda vezetőjétől
megtudtuk, hogy a programokat
sokan látogatták, az EFI-Esték sorozat szombati vendége,
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője előadásán
például 150 érdeklődő jelent
meg. Köszönet illeti a segítsé-

gért a Móra Ferenc Művelődési
Központ munkatársait, valamint
az önkéntes középiskolás diákokat is. A program az Európai
Unió támogatásával, az Új csillag
születik – Komplex környezet- és
egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán” elnevezésű projekt keretében valósult meg.

loknak az elérését, ha a helyiek
által is támogatott Eszik Bencét
az MSZP országos elnökségébe
is beválasztják a közelgő kongresszuson. A helyi szervezet
ülésén az MSZP frakcióvezető-helyettese, Gurmai Zita is
részt vett, és aktív parlamenti
képviseletet ígért a választókerületből érkező ügyekkel
kapcsolatban.
Fotó: Patyi Zoltán – ArtZone Photogrphy

Fókuszban az egészség

A megválasztott elnök a párt
helyi szervezeteinek megerősítését és a karakteres baloldali
politika folytatását tartja a legfontosabb feladatainak az elkövetkezendő két évben, valamint
elkötelezett az ellenzéki összefogás kialakításában a következő országgyűlési választások
sikeres megvívása érdekében.
Nagyban segítheti ezeknek a cé-
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Bács-Kiskun Megyéért Díjjal ismerték el
Lezsák Sándorné munkásságát
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés júniusi ülésén döntött
úgy, hogy a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány ügyvezető
igazgatóját, Lezsák Sándornét Bács-Kiskun Megyéért
Díjjal tünteti ki. Az elismerést olyan személyeknek adományozzák, akik kiemelkedően eredményes teljesítményükkel szolgálják a megye érdekeit és javát. A díjat
a szeptember 12-én, szombaton 10 órakor Kalocsán,
a Bács-Kiskun Megyei Napok keretében tartott ünnepi
közgyűlésen adják át. A kitüntetettet munkájáról, terveiről, mindennapjairól kérdeztük.
– Férjével együtt megálmodója volt a népfőiskolának. Felidézné, hogy milyen gondolatok, vágyak motiválták ezt az
elhatározást?
– Az elmúlt másfél évszázadban
a hazai és az európai társadalmakban a népfőiskolák jellemzően
olyan időkben jöttek létre, amikor
az adott ország veszélyben érezte
hazáját, népe sorsát. A népfőiskolák olyan helyek, ahol az emberek
társra találnak, olyan közösségek
szerveződnek, amelyek nemzeti
öntudatban, szellemiekben, lelkiekben megerősítik, tanítják egymást. Segítik az eligazodást az élet
ügyes-bajos dolgaiban. Ezen gondolatok jegyében indítottuk útjára
1991 őszén ezt a felnőttképzési intézményt. Az akkori négyhektáros
területet árverésen értékesítette
a Nyárlőrinci Szőlészeti és Borászati Állami Gazdaság. 1992 tavaszán kezdődött a meglévő épületek átalakítása és bővítése, amely
eredményeként nemcsak oktatótermekkel, de szállással és étkeztetési lehetőséggel vártuk a leendő
hallgatókat. Az élő magyar nemzet
erejét kellett és kell felmutatnunk,
mozgósítanunk munkánk során.
– Az alapítás óta folyamatosan fejlődött, bővült a népfőis-

kola. Az eddig megvalósultakból mire a
legbüszkébb?
– Több mindenre
is büszke vagyok. A
népfőiskola olyan személyiségfejlesztő, közösségépítő hely, ahol
rendszeres és változatos képzéssel, nevelő környezettel hangoljuk
össze a történelmi haza örökségét, a haladás eszméjét a közjó
szolgálatával. Munkánkat 2003ban Magyar Örökség Díjjal ismerték el. E díj mellett büszke vagyok
a Kárpát-medencei Értékfeltáró
Kollégiumainkra. Ezt a programot
2004-ben indítottuk mintegy 1000
főiskolás és egyetemista részvételével. Hat év alatt a felmérésben
részt vett 560 Kárpát-medencei
település, amelynek anyagát 26
dvd-vel ellátott könyvben jelenítettük meg, ezek ma már a YouTube-on is megnézhetők. 51 ezer
embert szólítottunk meg, a felmérést végző egyetemisták 20 ezer
kérdőívet töltöttek ki, amelyeket ki
is értékeltünk. Harmincnégy egyetemmel és főiskolával dolgoztunk
együtt szerte a Kárpát-medencében. A munka során életre szóló
barátságok köttettek a felmérést
végző fiatalok és a helyiek között,
erősítve az összetartozás érzé-

sét. Természetesen büszke vagyok
munkatársaimra, akikkel együtt
gondolkodva, munkálkodva érjük el
azt, hogy hallgatóink, vendégeink
szívesen térnek vissza hozzánk.
– Konkrétan milyen feladatok
hárulnak Önre a működtetésben, azaz hogyan telik el egy
átlagos napja? A napi teendők
mellett jut idő a családi életre
is?
– Huszonöt éve vagyok a Népfőiskola Alapítvány ügyvezető igazgatója. Feladatom az alapító okiratban
megfogalmazott célok és feladatok
megvalósítására,
betartatására
ügyelni, a kuratórium által elfogadott szakmai program irányítása.
2013 óta a 30 milliárdos, kiemelt
kormányzati beruházást projektvezetőként irányítom. A jelenleg
nálunk dolgozó 150 embernek
munkáltatója vagyok. Végzem a
személyes ügyintézést, a napi levelezést, vezetem a tárgyalásokat,
a heti munkatársi értekezleteket,
részt veszek a beruházás heti
kooperációin. Feladatom megoldást találni a váratlanul felmerülő

kérdésekre, problémákra is. Rák
csillagjegyben születtem, számomra legfontosabb a család, az otthon
melegének biztosítása. Háztartást
vezetek, zöldséges és virágos kertem van, hétvégeken sütök-főzök, a
spájzunkban befőttek, lekvárok és
savanyúságok sorakoznak. Házunkat kuvasz őrzi, macskák felelnek
az egérmentes padlásért. Számomra az otthon, a kert, a természet
közelsége jelenti a teljes kikapcsolódást. Nyolc unokánk közül négyen
kertszomszédaink, ők tartanak engem fiatalon, no meg a néptánc.
– Kizártnak tartom, hogy nincsenek további célok, elképzelések. Meg lehet tudni ezekről
valamit?
– Mindent megteszünk az
önfenntartás érdekében. Ezt szolgálja a beruházás. Legfőbb célunk
az építkezés befejezése 2022-ben.
Jelenleg nyolc beruházási projekt
fut: a Bibliaház, a Népfőiskolai
Hálózat irodaházának kialakítása,
a Hungarikum Kiállítóház és Csillagda, nyitott és zárt fürdő és gyógyászat, külső és belső úthálózat,
parkolók kialakítása és parkosítás,
a Hungarikum Szálló építése, a
szennyvízhálózat bővítése. Ősszel
felújítjuk a konferenciatermünket és
elkezdődnek a rendezvényház építésének munkálatai is. A népfőiskola szakmai munkájában folyamatosan dolgozunk a Kárpát-medencei
Népfőiskolai Hálózat kiépítésén, az
Értékfeltáró Kollégiumok ezek előkészítését szolgálják. Munkánkról,
turisztikai és sportszolgáltatásainkról részletes tájékoztatást adunk
honlapunkon: www.nepfolakitelek.
hu oldalon.

s. r.

Félegyházi tehetségeket támogat
a Klazsik Alapítvány
Három évvel ezelőtt, 2017. márciusában dr. Klazsik György és dr.
Kiss Gabriella főorvosok életre
hívták a Klazsik Alapítvány tanulmányi ösztöndíjpályázatot. A félegyházi orvos házaspár jóvoltából
azóta minden évben egy félegyházi
születésű, kiváló tanulmányi és
sporteredményekkel
rendelkező
végzős középiskolás diák havi 50

ezer forintos támogatást nyerhet
el államilag akkreditált felsőfokú
oktatási intézményben, nappali
képzésben folytatott tanulmányaihoz, az alapítványhoz benyújtott
pályázata alapján. Az első három
évben a Móra Ferenc Gimnázium
tanulói: 2017-ben Blazsev Zsófia,
2018-ban Fricska Fanni, 2019ben Rádi Kristóf nyerték el az

ösztöndíjat, 2020-ban pedig Jaksa
Brigitta, a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium diákja
számára nyílt meg ez a kivételes
lehetőség. Ebben az évben a pályázat nyertese mellett Sánta Márk, a
Móra Ferenc Gimnázium diákjának
továbbtanulásához 200 ezer forint
egyszeri összegű magánfelajánlás-

sal járult hozzá az egyik kuratóriumi tag. Így a Klazsik Alapítvány
révén immár öt tehetséges félegyházi fiatal kapott anyagi segítséget
tehetsége kibontakoztatásához.
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Egységes városképet szeretne
a képviselő-testület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Képviselő-testülete szükségesnek tartja
a Kossuth utca tervezésének folytatását.
Többek között erről is döntöttek augusztus 27-én, csütörtökön a városatyák, a
nyári szünet utáni első rendes képviselő-testületi ülésen.
Mint ismert, a Félegyháza újjáépül projekt
keretében új arculatot kapott a városközpont,
megtörtént a főtér, valamint a Kossuth utca
déli oldalának az 5. sz főút és az Attila utca
közötti szakaszán a burkolatokat és a zöldfelületet is érintő komplex felújítása, megújultak a Kossuth utca egyéb szakaszainak

zöldfelületei és a Kossuth utca északi oldala a
Batthyány utcáig. A fennmaradó szakaszokat
is érdemes lenne ehhez igazítani, és az egységes, magas színvonalú városkép érdekében
felújítani. Az e témában készült előterjesztés
arra tett javaslatot, hogy a projekt méretére tekintettel mind a tervezést, mind a kivitelezést ütemekre érdemes bontani. Ennek
megfelelően a Kossuth utca déli oldalának az
Attila utcától a Dózsa György utcáig terjedő
szakaszának és a Kocka játszótérnek a felújításához szükséges tervdokumentáció elkészítésére csaknem 15 millió forint saját forrás
biztosításáról határozott a képviselő-testület,
a 2021. évi költségvetés terhére.
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Legyen a Béke-tér
Élet-Tér!

Augusztus 20-án, délután 6 órakor adták át a
gyönyörűen felújított főteret városunknak. Nagy
öröm ez mindannyiunknak. Őszinte köszönet jár
érte mindazoknak, akik a tervezésben, a szervezésben és a munkálatokban részt vettek, a legnagyobbaktól az legegyszerűbb munkásokig. Sok
mindent megírtak az átadás kapcsán, de egy
lényeges dolog kimaradt a tudósításokból. Feltételezve, hogy nem csak díszletnek lettem meghívva az átadáshoz, szeretném, ha mindenki tudná, hogy az új főteret nemcsak átadták a város
polgárainak, hanem Isten áldását is kértük rá.
Mert a tér, önmagában véve csak egy hely – bármily szépen is lett kialakítva – jelentősége azáltal lesz, hogy mit kezdünk vele. Manapság túl sok
olyan teret látni a médiákban a világ minden részéről, amelyeket az elszabadult indulatok, a zavargások, a rendbontások, a szobordöntögetések
és a gyűlölet borítanak be. A Tér-nek csak akkor
van értelme, ha Élet-Térré változik. Az élettér pedig a találkozások helye. A találkozásokból kapcsolatok, a kapcsolatokból közösségek: családi és
társadalmi közösségek jöhetnek létre. A közösségekből éltető és megtartó erő fakadhat.
A kulturált környezet, a szépség és a funkcionalitás elősegíti, hogy a tér élettérré váljon, de
végső soron a dolog rajtunk múlik, a nagyobbik
részt nekünk kell hozzátennünk. A mi terünket
elődeink Béke Tér-nek nevezték el. Azon kell
dolgoznunk, hogy valóban az lehessen. Hogy
mindenki számára, aki idejön, nyugalmat, felüdülést, pozitív közösségi élményt jelenthessen
ez a hely. Ehhez kértük Isten áldását, kegyelmi
segítségét, és ehhez kérjük minden jó szándékú
ember hozzáállását is!

Rónaszéki Gábor plébános

KÖRKÉRDÉS: Használja-e a főteret?
Élhetőbbé és szebbé tette Félegyházát a Zöld város projekt,
ezzel a legtöbben egyetértenek. Körkérdésünkben legtöbben a
padokat és a kiülőket dicsérték, és sokan beszéltek elismerően
a megújult zöldterületekről is.

Tarnóczki Nikoletta (36): –
Számomra nagyon szimpatikus és
otthonos lett az újonnan átadott
és befejezett főtér. Praktikusak és
szépek a kiülők. Elérte azt a célt,
amire készült. A gyerekeimmel
gyakran sétálunk a főtéren, amit
nagyon hangulatosnak találunk.
Hup Richard (31): – A felújítás
előtt nemcsak retró, de helyenként balesetveszélyes is volt a Bé-

ke-tér. A burkolatok sérültek voltak, tele göröngyökkel, ami nem
mutatott szép látványt a városban
élők, vagy éppen az átutazók számára. A legvégén már sok padot is
felszedtek, így a tér nagy részén le
sem lehetett ülni. Azt látom, hogy
rengetek fiatal, illetve sok család
megy ki az új térre és nem csak a
szökőkút miatt. Sokan a padokon

üldögélnek, beszélgetnek és élvezik a napsütést. Megérte kivárni a
felújítást, idő kellett a nagyobb volumenű munka megvalósításához.

Vas Nándor (18): – Nyomon
követtem a főtér megújulását, a
végeredménnyel elégedett vagyok.
Teljesen átalakult és más lett a
hangulata is. Zöldebb és virágosabb, betölti a funkcióját, ami egy
főtérnél fontos. A kialakításából
adódóan rendezvények megtartására is alkalmas, mert nem lett
széttagolva. Egy nagy egységet alkot és nem mellesleg a városközpont képét is nagyban emeli.

Tóth Éva (61): – Sok ember
használja a főteret, de véleményem szerint jobban kellene rá vigyázni. A rollereseket és a kerékpározókat kitiltanám. Tudtommal
ez egy sétáló tér és nem arra való,
amire a fiatalok egy része használja. Elégedett vagyok a zöldterülettel, kicsivel színesebb virágoknak jobban örültem volna, de
ez csak egy személyes vélemény.
Pozitívum, hogy hosszú időt követően végre ismét le lehet ülni. Ez
nemcsak az időseknek a fontos,
akik a piaci bevásárlást követően
meg tudnak a kiülőkön pihenni,
hanem a fiatalok, családok is szívesen töltik itt az időt.

G. Z.
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Városunk új díszpolgára,
Laczkóné dr. Szabó Klára

Az augusztusi ünnepi közgyűlésen vette át Laczkóné dr. Szabó
Klára nyugalmazott iskolaigazgató a „Kiskunfélegyháza Város
Díszpolgára” kitüntető címet adományozó oklevelet. A díj átvétele után a közismert kulturális, közéleti személyiséggel életútjáról, munkásságáról, mindennapjairól beszélgettünk.
– Úgy gondolom, hogy ez a kitüntetés, amit kaptam, a családomat
illeti meg. Elsősorban férjemet,
Laczkó Gyulát, aki 1960-tól a város mezőgazdaságának irányítója
volt. Munkát adott a város lakóinak, támogatója volt a kulturális
életnek, a sportnak, és részt vett
a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében is. Munkássága alatt vált
világhírűvé a bugaci lovas élet –
fogalmazta meg első gondolatait
Klárika.
– Magamról annyit, hogy szüleim
meghatározó személyiségek voltak
a város életében. A XX. század két
politikai eseményének áldozatai
voltak. Az első, 1920-ban a trianoni döntés. Ugyanis mi a Csallóközben éltünk, és amikor Szlovákiához
csatolták, ott, a színmagyar településen, összefogtak és lelket öntöttek az ottani lakosságba. De jött
1947, a Benes-dekrétum (ami a
mai napig is él), és kimondta, hogy
Szlovákiában csak egy nemzetiség
élhet, ez pedig a szlovák. Ezzel a
haladó értelmiséget kiebrudalták.
1947 februárjában minket is bevagoníroztak. Akkor már hárman
voltunk testvérek. A bátyám 13, a
húgom 6, én pedig 7 éves.

Édesanyám a negyedik gyermekkel volt várandós. Az izgalmak
borzasztóan kikészítették, és a vagonban megindult a szülés. Apám
akkor szólalt meg először szlovákul, és azt mondta: - ha ilyen kegyetlenek, hogy hagyják meghalni
a feleségét, és három árva gyerek marad utána, akkor mit fog ő
csinálni Magyarországon? Ekkor
megesett a lelke rajtunk egy cseh
katonának, és saját tiszti járművén
vitte kórházba édesanyámat, ahol
megszülte testvérünket, Emőkét.
Édesapám és a három gyerek pedig folytatta az utat Magyarország
felé. Több mint két hónap után érkeztünk Kiskunfélegyházára.
A sors iróniája, hogy pontosan
március 15-én érkeztünk a városba, déli 12 órakor. Apám kiengedett
bennünket a vagonból, kijöttünk
az állomásra, a harangok szóltak,
mi pedig kiabáltunk, hogy jó helyre
jöttünk, mert a harangok is minket
köszöntöttek. De az semmi. Amikor
megláttuk a gyönyörű platánokat, az
fogalmazódott meg bennünk, hogy
ahol ennyi szép fa van, ott víznek is
kell lenni. Mi ugyanis Szlovákiában
a Duna és Vág közötti szigeten laktunk, és igazi vízicsibék voltunk.

Amikor a vagonból kipakoltak
bennünket a Petőfi általános iskolában, egy tanteremben kaptunk
szállást.
Édesanyám három hónap után
került ki a szlovákiai kórházból. Miután összejött a család, édesapámmal együtt ebben az iskolában kaptak munkahelyet. Apám 1950-ben
a Constantinum igazgatója lett,
édesanyám pedig megalapította a
középiskolás kollégiumot. Szüleink
minden gyermeket taníttattak, valamennyien diplomát szereztünk.
Feri bátyám sebészorvos volt, részt
vett a vietnámi háborúban is, ahol
a kórházak építésében segédkezett.
Márta húgom vezető óvónő lett
Tompán. Ő mindenképp olyan helyen szeretett volna elhelyezkedni,
ahol nemzetiségiek is élnek. Emőke
húgom pedig gyógypedagógus.
– Kérem, szóljon a saját pályafutásáról is.
– Én Félegyházán végeztem
1957-ben a Tanítóképzőben. Utána
a tanárképző főiskolán szereztem
történelem-földrajz szakon diplomát, majd az egyetemen végeztem történelem szakon. Ezek után
Ágoston professzor úr biztatására a doktori címet is elnyertem.
Mindezek előtt sok baleset ért.
Többek között koponyasérülésem
volt a medencecsonttörés mellett.
Szerencsére mindenből kigyógyultam és a mai napig talpon vagyok.
A tanulás sokat segített szellemi
képességeim megőrzésében.
Amikor elvégeztem az iskoláimat, tanyára kerültem, az Izsáki
úti külső iskolába, ahová vagy gyalog, vagy kerékpárral jártam esőben, sárban, hóesésben. 16 évet
töltöttem itt, és nagyon megszerettem a gyerekeket, szüleiket és
ezt a feladatot. Itt tanultam meg az
emberséget, itt ismertem meg az
embereket, megtanultam, hogy hogyan kell segíteni. És ami a legfontosabb, itt jöttem rá arra is, hogy
a siker csak a szülőkkel együttműködve érhető el. Végigjártam a
szamárlétrát. Voltam kistanítónéni, tanárnéni, tíz év után pedig az a
megtiszteltetés ért, hogy az iskola
igazgatójává neveztek ki.
1963-ban jöttem be a városba.
Nem magamtól, mert én még a
mai napig is a tanyán tanítanék.
Tanítványaim közül kiváló kőművesek, autószerelők kerültek ki, sőt
egyikük sikeres diplomata lett. De
a többiek is valamennyien megáll-

ták a helyüket az életben. Félegyházán – amikor megszüntették a
tanyai iskolákat – akkor kerültem
a tanyai diákotthonba, ahová a
volt iskolámból 150 diák érkezett.
Nagyon jó kollégáim voltak, hiszen
valamennyien külterületi iskolából
érkeztek, ennek köszönhetően nagyon jól tudtunk együtt dolgozni.
Amikor összevonták a diákotthont
és az iskolát, akkor lettem a Bajcsy
iskola igazgatója.
– Honnan eredezik a közéleti,
kulturális aktivitás?
– 1995-ben mentem nyugdíjba.
Abban az évben, amikor nagy katasztrófa ért, mert elvesztettem a
férjemet. 2002-ben pedig egyetlen
gyermekemet, aki agrárközgazdász volt. Hogy kilábaljak ezekből
a nehézségekből, úgy gondoltam,
hogy valamit tennem kell. Ebben
segítségemre volt Kállainé Vereb
Mária könyvtárigazgató, és Bánkiné Aranka, a múzeum akkori
vezetője. Sikerült bekapcsolódnom
a város kulturális életébe. Fekete Pál, aki akkor országgyűlési
képviselő volt és korábban együtt
tanítottunk, azt kezdeményezte
1988-ban, hogy hozzunk létre a
városban egy közművelődési egyesületet. Ezt meg is valósítottuk, én
is az egyik alapító tagja voltam.
Ebben a közösségben láttam a
kultúra, az olvasás, a kirándulás,
a szellemi munka lehetőségét. Az
egyesületben később választmányi
titkár, majd elnök lettem. Legfőbb
célom az volt, hogy egy olyan civil
szervezetet működtessünk Félegyházán, amelyben a kulturális életet
a legmagasabb szinten tudjuk befolyásolni. Ez szerencsére sikerült
is. A Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület munkáját Kiskunfélegyházáért kitüntetésben részesítették, amire nagyon büszke vagyok.
Elsősorban azért, mert ez a közösség, a tagság munkájának elismerése volt. Ma már az egyesület
örökös, tiszteletbeli elnöke vagyok.
– Hogyan telik egy-egy napja?
– Későn kelő vagyok. A délelőttöm azzal telik, hogy rendet teszek
otthon magam körül, főzök, utána
pedig kezdődik a szervezőmunka.
Megyek a könyvtárba, a múzeumba
és a pedagógus klubba. Figyelem,
hogy mi történik a városban, mit,
hol és mikor lehet csinálni. Délutánonként sokat olvasok, minden
érdekel, ami a világban történik.
Késő délután, este már az aktuális
előadásokon, kiállításokon vagyok.
Este nézek tévét, de csak olyan
műsorokat, amelyek értékesek.
Sokszor hajnal fél kettőig is a tv
előtt ülök, és közben jegyzetelek.
Minden olyat följegyzek, amiről azt
gondolom, hogy a mi kis közösségünkben is meg lehet valósítani.

H. S.
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– Hogyan ismerkedett meg a
thai boksszal?
– Mindig nagyon szerettem
sportolni. Gyermekként testnevelő,
vagy személyi edző szerettem volna lenni, de aztán az élet a rendőri
pálya felé sodort. A középiskolai
testnevelő tanárom tehetségesnek
ítélt a sportokban, csupán azt kifogásolta, hogy túl merev vagyok.
Körülbelül 16 éves koromban Holló József thai boksz edző a szárnyai alá vett és rövid időn belül
nem csak a boksz, hanem a thai
kultúra is szerelem lett számomra.
– Mi tetszett meg ebben a
sportban?
– Nemcsak a kezdeti merevség
tűnt el a nagy szorgalommal végzett gyakorlatok eredményeként, de
elkezdtem élvezni is ezt a fegyelmet
és pontosságot igénylő mozgásformát. Kiváló csapatba kerültem,
ahol mindenki segítette a másikat.
A versenyzés is hamar beindult,
tetszett az ilyenkor felszabaduló
endorfinlöket, ami még jobb teljesítményre sarkallt. A korombeliek
videojátékoztak, de engem a félmaraton lefutása érdekelt. Sok válfaját
kipróbáltam a küzdősportoknak, de
ez fogott meg igazán. A további versenyzés mellett céljaim közt szere-

Sporttal nevelni
Nagy Krisztián rendőr főhadnagy és thai boksz edzőnek a Kiskunfélegyháza Város Sportjáért kitüntető díjat adományozta a
képviselő-testület. Krisztiánt a sportban elért kiváló eredményei mellett elhivatott edzői munkájáért is jutalmazták.
pel, hogy minél több gyerekkel és felnőttel tudjam
megismertetni a mozgás
szépségeit és előnyeit. Többek között azt, hogy hosszútávon kiváló befektetés az
egészség megőrzésébe, egy
teljes életbe. A tanítványaimmal szemben a legszigorúbb elvárásom, hogy soha
ne éljenek vissza a testi és
technikai fölényükkel. Aki
ezt a szabályt nem tartja
be, netán rendőrségi ügybe
keveredik, annak nincs helye közöttünk. Ezt tiszteletben is tartják. Nemcsak a
testükre, hanem a lelkükre
is nagyon oda kell figyelni ezeknek a gyerekeknek.
Igyekszem beléjük plántálni,
hogy mindent megbeszélhetnek velem és egymással, ne legyen olyan sértés, vagy félreértés,

ami miatt esetleg kimaradnak a
csapatból.
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– Thaiföldi edzőtáborokon
mélyíti rendszeresen a tudását.
Mit adnak ezek az utak?
– Öt évvel ezelőtt határoztam el
először, hogy keresek egy önköltséges edzőtábort Thaiföldön. Hosszú
időt vett igénybe, mire összeállt a
teljes utam. Mivel első alkalommal repültem és nem is nagyon
voltam korábban külföldön, nem
tudtam mit várhatok tőle. A hos�szú úton igyekeztem lelkiekben is
felkészülni az egyhónapos előttem
álló kalandra. Megérkezésemet követően rögtön megtapasztaltam a
thai emberek segítőkészségét és
vendégszeretetét.
Nagyon sokat fejlődtem az ott
töltött idő alatt. A kultúra, az ételek
és a szokások is mély benyomást
tettek rám. Annak ellenére, hogy
a tengerpart nem volt túlságosan
messze a szállásomtól, csupán pár
alkalommal sikerült eljutnom oda.
Fontosabb volt az edzés és a bizonyítás. Azóta már többször jártam
Thaiföldön edzőtáborban, és mindig nagy élményt nyújt. Remélem,
a jövőben lesz még lehetőségem
ellátogatni ennek a sportnak az
őshazájába.

V. B.

Elismerés az egykori elnöknek
Petőfiszállás Községért kitüntető díjat vehette át Beálló Sándor, a XXI. Szállási napi ünnepi megemlékezésen. A Petőfiszállás Község Képviselő-testülete által adományozott elismerést
ünnepélyes keretek között adták át egy szép és teljes életút
előtti főhajtásként. A kitüntetettnek Szász János polgármester
mondott köszönetet. A díjátadást ünnepi szentmise és kenyérszentelés követte Balla Barnabás plébános vezetésével.
Beálló Sándor 1941. július 20-án
született Kiskunfélegyházán, egy
háromgyerekes család legidősebb
gyermekeként. A háború utáni
időkben a gyerekeket korán bevonták a ház körüli teendőkbe, így
a földműves munkák és a gazdálkodás korán az élete részévé vált.
Sötétedésig dolgozott a szőlőben,
sokszor a hazafelé tartó úton elaludt a lovaskocsin. A vonzalom a
mezőgazdaság irányába termékeny talajra hullott. Bajai tanulmányait követően a Városföldi
Állami Gazdaságban helyezkedett
el, ahol gyakorlati ismereteit bővítve becsülettel helytállt.
1963-ban került Petőfiszállásra. Szövetkezeti összefogással a
településen négy termelőszövetkezet működött, a Szabadság, a
Béke, az Aranyhomok és a Petőfi.
Beálló Sándor 1966. január 15-

től agronómusként a Szabadság
Termelőszövetkezetnél
dolgozott, amelynek 1970. március
1-jén elnökévé választották meg.
A munka iránti alázat és a helyi
közösség boldogulása iránti elkötelezettség kitartó, kemény
küzdelemre sarkallta. 1974-ben a
Szabadság Termelőszövetkezettel
egyesült a Béke – amelynek elnöki feladatainak ellátására szintén
őt választották meg – Szabadság
és Béke Termelőszövetkezet néven működött tovább 1980. január 1-jéig, amikor csatlakozott
az Aranyhomok és a Petőfi is.
Az egyesülést követően az akkor
már Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet néven működő
szövetkezet elnökének is őt választották. 1985-ben a kiskunfélegyházi Kiskunsági Termelőszövetkezet is csatlakozott a korábbi

négyesfogathoz, nem kevés hitet,
elhivatottságot és összefogást
követelve az elnök keze alatt dolgozóktól. A szövetkezet azonban
a mai napig él, és Vincze Gábor
személyében méltó utód vezetése és irányítása mellett halad
az évtizedek alatt kijárt úton,
miközben a környező szövetkezetek a rendszerváltást követően
megszűntek.
Ha a petőfiszállási közösséget
megkérdeznék, hogy milyen emlékeket idéz bennük az Elnök Úr
munkássága, valószínűleg szóba kerülnének a közbenjárásával megvalósult összekötő utak,
a kőkereszt emelése, a háztáji
gazdaságok integrálása, a tej-,
sertés- és zöldségfelvásárlás
megszervezése és működtetése...
A sikeres út megtételéhez a hátteret Beálló Sándor rátermettsége, kiváló emberi tulajdonságai, a
munka szeretete, gyerekkorától a
mai napig kiegyensúlyozott családi környezete és embersége adta.
A szülői házból hozott nagyszerű tulajdonságait, puritán életmódját, szerénységét, szociális
érzékenységét, mindig családja,

a faluközösség és munkatársai
boldogulására
hasznosította.
Magánéletének fókuszában a
családja áll, 52 évet élt boldog,
kiegyensúlyozott
házasságban
Vera asszonnyal, a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános
Iskola elsős tanító nénijével. Két,
családos gyermekének édesapja
és két unoka boldog nagypapája.
2008-ig, nyugdíjba vonulásáig a
szövetkezet elnökeként dolgozott.
A 42 év kötődés a faluhoz, a szövetkezethez és az emberekhez a
mai napig aktív kapcsolatokban
él tovább.
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Pedagógus elismerések – 2020
Szakgimnáziumából
Kanyó Zoltánné.
35 éves nevelő-oktató
munkájukat elismerő
oklevélben részesült
a
Kiskunfélegyházi
Batthyány Lajos Általános
Iskolából
Bense Zoltán, a
Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános
Iskolából Czigányné
Forgó Zsuzsanna és
Vajdáné Sőrés Irén,
a
Kiskunfélegyházi
Móra Ferenc Gimnáziumból dr. Szabó
Gyuláné Matyók Katalin, a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos
Óvodából
Fricska
Gyöngyi és Szombatiné
Horváth
Mivel a pandémia nem tette lehetővé a hagyományos köszöntést, így a tan- Tünde, a Kiskunfélév kezdetével szeretnénk köszönteni mindazokat a pedagógus kollégákat, egyházi József Attila
akik a tanév végeztével az évzárón, illetve kezdetével az évnyitón zárt kör- Általános Iskolából
ben pedagógus elismerésben részesültek. Valamint az új tanév kezdetével Jankovszkiné Dobó
köszöntjük azokat a kollégákat, akik díszoklevélben, pedagógus szolgálati Anikó és Parádi
emlékéremben és miniszteri elismerésben részesültek.
Erzsébet, valamint
a bugaci Rigó József
50 évvel ezelőtt szerezte diplomá- szesült a Kiskunfélegyházi József ÁMK Óvoda-Bölcsődéből Virág
ját, ezért arany oklevélben része- Attila Általános Iskolából Feketé- Tiborné.
sült dr. Farmasi Sándorné.
né Borbély Zsuzsanna.
30 éves nevelő-oktató munkájukat
60 évvel ezelőtt szerezték diplo- Miniszteri elismerő oklevélben ré- elismerő oklevélben részesült a
májukat, ezért gyémánt oklevélben szesült a Pálmonostori Gárdonyi KSzC Kossuth szakképző iskolából
részesültek Nagy Sándorné és Géza Általános Iskolából Győriné Balog Pál, a KSzC Közgazdasági
Selb György Félixné.
Farkas Anna.
Szakgimnáziumából dr. Nemes
Nagyné Meizl Tünde és Gajdics65 évvel ezelőtt szerezték diplo- Pedagógus Szolgálati Emlékérem- né Lovász Judit, a Móra Ferenc
májukat, ezért vas oklevélben ré- ben részesült a Kiskunfélegyházi Gimnáziumból dr. Kása Zsuzsanszesült Boldog Ferencné, Mes- Napköziotthonos Óvodából Ba- na és Szabóné Simon Erzsébet,
ter Gyuláné és Preisz Istvánné.
sics Istvánné és Sallai Erika, a Mezőgazdasági és Élelmiszera Kiskunfélegyházi Dózsa György ipari Szakgimnázium, SzakközépPedagógus Szolgálati Emlékérem- Általános Iskolából dr. Luchmann iskola és Kollégiumból Máttyássy
ben, valamint 40 éves nevelő-okta- Zsuzsanna, a Kiskunfélegyházi Beáta és Medgyesi Beáta, a Kistó munkájukat elismerő oklevélben Darvas Általános Iskolából Hatva- kunfélegyházi Szent Benedek PG
részesültek a Kiskunfélegyházi ni Erzsébet Mária és Tóthné Ju- Szakgimnázium, Szakközépiskola
Napköziotthonos Óvodából Ba- hász Aranka, valamint a Kiskun- és Kollégiumból Messzi-Szabóné
logh Györgyné, Boda Zoltán- félegyházi József Attila Általános Major Márta és Preisz Csaba,
né, Dinnyés Kálmánné, Tóthné Iskola Platán Utcai Tagintézményé- a Kiskunfélegyházi József Attila
Kápolnai Margit és Urbán Ju- ből Üvegesné Dongó Judit.
Általános Iskolából Csabai Anita
dit. A Kiskunfélegyházi Batthyány
Mária, Eszik Zoltánné, Fekete
Lajos Általános Iskolából Sörös 50 éves nevelő-oktató munkáját Andrea és Héderné Kiss BriJózsefné.
elismerő oklevélben részesült a gitta, a Kiskunfélegyházi Dózsa
Kiskunfélegyházi Szent Benedek György Általános Iskolából Csányi
Pedagógus Szolgálati Emlékérem- PG Szakgimnázium, Szakközépis- Judit, a Petőfiszállási Petőfi Sánben, valamint a Kecskeméti Tanke- kola és Kollégiumból Alács Tibor, dor Általános Iskolából Rádi Györrületi Központ az „Év pedagógusa” 45 éves nevelő-oktató munkájáért gyi Magdolna, a Batthyány iskoládíjában részesült a Kiskunfélegy- pedig Alács Gyula László és Bo- ból Solymosiné Antalicz Tünde,
házi Dózsa György Általános Isko- gácsi Csaba Mihály.
a Kiskunfélegyházi Napköziottlából Terbe Ákosné.
honos Óvodából Zsibrita-Gácsi
40 éves nevelő-oktató munkáját el- Zsuzsanna.
Miniszteri elismerő oklevélben, ismerő oklevélben részesült a Kisvalamint 40 éves nevelő-oktató kunhalasi Szakképzési Centrum 25 éves nevelő-oktató munkájukat
munkáját elismerő oklevélben ré- Kiskunfélegyházi
Közgazdasági elismerő oklevélben részesült a

KSzC Közgazdasági Szakgimnázium Árvai Zoltán, a Constantinum
Katolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégiumból Bartal Ágnes és Gógné Lengyel Ildikó, a Bács-Kiskun
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Kiskunfélegyházi
Tagintézményéből Czakóné Kállai Ildikó, a
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos
Óvodából Csőke Szilvia, a Batthyány iskolából dr. Kőfalvi Tamás, a KSzC Kossuth szakképző
iskolából Kardosné Molnár Szilvia és Makra Flóra, a Móra Ferenc
Gimnáziumból Kiss Gabriella
Lenke, a Kiskunfélegyházi Göllesz
Viktor Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézményből Koncz Mónika, a
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos
Óvodából Krizsán Szilvia, a Darvas Általános Iskolából Kutasiné
Gede Orsolya, a Mezgéből Lakos
Imre, a József Attila Általános
Iskola Platán Utcai Tagintézményéből Rekedt-Nagyné Kucsora
Hajnalka és Kuruczné Fazekas
Katalin Judit, a József Attila Általános Iskolából pedig Vízhányóné Papp Mónika Tünde.
Továbbá az alábbi elismerésben
részesültek: a Kossuth szakképző iskolából Mészárosné Gémes
Anikó, Borzainé Lukács Mónika, Erdélyiné Szabadi Ibolya,
Nemes Zoltán, akik az intézmény
A Siker Kovácsa Díját érdemelték
ki, Pallagi Péterné Életműdíjat
kapott, Rádi László A Nevelés
Támogatója Díjban részesült, Sallai Krisztián a Jövő Reménysége
Díjat vehette át, a KSzC Közgazdasági Szakgimnáziumából Gémesné Endre Erika és Kelemenné
Móczár Éva A Siker Kovácsa Díját
érdemelték ki, Szabó János A Nevelés Támogatója Díj kitüntetettje,
Tóth Szabina A Jövő Reménysége
Díját vehette át.
Végül, de nem utolsó sorban a nevelő-oktató munkát segítő kollégák
is elismerésben részesültek: a József Attila iskola Platán Utcai Tagintézményéből Boda Ferenc Mátyás 25 éve a nevelő-oktató munka
segítője, valamint a Pálmonostori
Gárdonyi Géza Általános Iskolából
Ürmösné Jenei Mária az Év Nevelő-oktató Munka Segítője.
Áldozatos munkájukat
ezúton is köszönjük!
Kecskeméti Tankerületi
Központ
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Aki a tanításra született
Fekete Imre, a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola
pedagógusa augusztus 19-én, az ünnepi testületi ülésen vette át
az életpályájáért odaítélt Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét. Imre mindig a tanítói életről álmodott,
de nem riadt vissza a háromműszakos munkától sem. Elszántan
kitartott amellett, hogy ő már csak azért is tanár lesz!

magam szürke, beolvadó személyiségű gyerek voltam, a mai iskolások szabadabbak, jobban vágynak
a megerősítésre, a dicséretre, és
talán kíváncsibbak is. Igyekszem
ebben is helytállni, őszintén vála-

– Miért választotta a tanári
pályát?
– Már általános iskolás koromban megfogalmazódott bennem,
hogy pedagógus szeretnék lenni.
A családom tagjai elismert szakemberek a maguk pályáján, de én
ennél nagyobbat szerettem volna
álmodni. Érettségi után három
műszakban kezdtem el dolgozni
egy helyi cégnél, de azt éreztem,
hogy nekem ez nem elég. Elsőként
kaptam diplomát a családomban,
amire nagyon büszke vagyok. Szerettem volna nevelni és példát mutatni. Mindig érdekeltek az újítások
és az összefüggések. Ezért választottam az álladó megújulásra teremtett informatikát.
– Sikerült megvalósítani a vágyott terveket?
– Azt hiszem, igen. Férfi osztályfőnökként sok olyan problémával
találkoztam, amit osztályról osztályra járó nevelőként talán nem
élnék át. Szünetekben én is lent
vagyok a gyerekekkel az udvaron,
és ha bárkinek beszélgetni támad
kedve, szívesen meghallgatom, ha
tudok, segítek neki. Manapság egy
tanár nemcsak oktat, de olykor
szülő is a szülő helyett. Sok olyan

szolni, támogatást nyújtani.
– Milyen nehézségek szegélyezték a pedagógusi pályáját?
– Úgy hozta az élet, hogy a fiaimat is tanítom, tanítottam. Velük mindig sarkosabb, követelőbb
voltam. Ők ebbe szoktak bele, el
is fogadták. Azonban számomra
ugyanolyan fontos a többi gyerek
lelke és élete is. Néha dorgáló apának, máskor simogató anyának kell
lennem. Vagy még inkább hídnak a
szülő és a diák közt. Ez olykor nagyon nehéz terep. Igyekszem olyan

kérdés felmerülhet, amit azonnal
meg kell válaszolni, naprakésznek
kell lenni. A gyerekek tudják, hogy
nálam nincsenek tabutémák.
Időközben úgy hozta az élet,
hogy felnőtteket is tanítottam. Az
egy másik fajta hozzáállást kíván.
Nem jobb, vagy rosszabb, csak
más. Az intézménybe járó gyerekeknek még mi, tanítók határozzuk
meg a szabályokat, a felnőttek mások. A kicsiknek kell határok kijelölése, amit az idősebb korosztálynál
már nem lehet megvalósítani. Jó-

60 éve voltak Mórások
A Móra Ferenc Gimnázium 1960ban érettségizett IV.B osztálya
idén tartaná 60 éves osztálytalálkozóját. Sajnos a körülmények
miatt nincs lehetőség a személyes találkozásra, de – üzenik lapunk hasábjain keresztül

– emlékeznek az együtt töltött
szép időkre és tisztelettel gondolnak volt tanáraikra, elhunyt
osztálytársaikra. Cicero gondolata jegyében „Legszebb emlék a
szeretet, melyet mások szívében
hagyunk magunk után.”
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órákat tartani, ahol nem csak a
száraz anyagot kapják meg, hanem
úgy érezhetik, hogy ők is részesei
az alkotásnak, a fejlődésnek. Azt
találtam ki, hogy mindenki nyugodtan hozza el otthonról a saját
eszközét és kezdje el azt tudatosan használni. Ennek nagy sikere
van a mai napig. Az informatikát
azzal is igyekszem közelebb hozni
a diákokhoz, hogy igyekszem megismerni a forgalomban levő játékokat, és azok fejlesztő hatásait előtérbe hozni a gyerekek számára.
– Mit tart a legszebbnek a
munkájában?
– Pont azt, hogy nem munkaként,
hanem hivatásként élem meg. Még
így, körülbelül két évtizedes tanítás
után is örömmel járok be a munkahelyemre. A mai gyerekeknek nehéz
fenntartani az érdeklődését, de ha
minden egyes diákra egy részfeladatot bízok, már készen is van a
projekt. Azt pedig általában nagyon
élvezik, hogy együtt részesei valami
egésznek. Az osztályomba járókkal
bensőséges viszonyt ápolok. Így
tudom például azt is, hogy kinek
milyen állata van otthon. Nem kell
ennél nagyobb visszaigazolás arról,
hogy minden különbség ellenére
partnerként tekintenek rám. Szeretném úgy elengedni a kezüket,
hogy fejlett a problémamegoldó
készségük és felkészültek az élet
kihívásaira. A nyári szünet alatt is
találtunk lehetőséget az osztályommal egy közös fagyizásra. Ezek a
közös élmények nagyon erős kapcsok közöttünk. Ilyenkor nem a
tanár vagyok, hanem Imi bácsi, a
meghallgató.
V. B.

Megkezdődött
a tanév
Szeptember 1-jén elkezdődött a
2020/2021-es tanév. A kiskunfélegyházi gyermekek is először
mehettek iskolába március 16-a
óta. A diákok többsége már nagyon várta ezt a napot, hogy újra
találkozhassanak a társaikkal és a
pedagógusaikkal. Egyelőre mindenkiben rengeteg kérdés merül fel a

COVID-19 járvány második hulláma
miatt. Az intézmények és a szülők
között folyamatos a kapcsolattartás
annak érdekében, hogy a gyerekek
a lehető legnagyobb biztonságban
tanulhassanak. Az iskolákban az intézkedések összhangban vannak a
kormány mindenkori egészség- és
járványügyi ajánlásaival.
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A Lakitelek Népfőiskola hírei

2020. szeptember 11.
Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola
honlapján: www.nepfolakitelek.hu

Karbantartás
miatt ZÁRVA
Tájékoztatjuk kedves vendégeinket,
hogy a Gyarmati Dezső Tanuszoda

Parkgondozó
munkatársat
keresünk
A Lakitelek Népfőiskola Alapítvány munkatársat keres vezető
parkgondozó munkakörbe.
Elvárások:
Vezetői tapasztalat: hatékony
kommunikáció, szervezői készség,
legalább középfokú vagy szakmai
középfokú végzettség, gyors és
igényes munkavégzés.
Együttműködési
készség:
munkatársakkal és az intéz-

és Termálfürdő
szeptember 14étől – szeptember 17-éig karbantartás miatt ZÁRVA tart! Nyitás:
szeptember 18., péntek 10 óra.
Megértésüket köszönjük!

mény más területeivel, rugalmas
munkavállalás.
Előny: nagyobb füves terület gondozásában való jártasság, az intézmény értékeinek a képviselete.
Amit kínálni tudunk: kulturált,
színvonalas munkakörnyezet, a
munkavégzéshez megfelelő munkafeltételek, magas szintű együttműködés, megfelelő bérezés,
széleskörű béren kívüli juttatások.
A jelentkezési dokumentum:
fényképes önéletrajz, amelyet az
allas@nepfolakitelek.hu
e-mail
címre küldhet meg vagy leadhat az
intézmény portáján. Kérjük jelentkezésében adja meg, Vezető parkgondozó munkakör érdekli.

Fellendülőben a félegyházi galambászat
Bemutatót és galamb-szépségversenyt tartott a kiskunfélegyházi galambász egyesület a Szakmaközi Művelődési Ház udvarán, augusztus 29-én. A kiállításra 26
tenyésztő jelentkezett 121 madárral. A rendezvény a
galambászat népszerűsítése mellett a tenyésztőknek
szakmai eszmecserére is lehetőséget nyújtott – mondta el lapunknak Berente József főszervező.
A V43 Kiskunfélegyházi Galambász Egyesület elnöke arról is beszámolt, hogy fellendülőben van a
galambászat Kiskunfélegyházán.
Tizennégy évvel ezelőtt, amikor
megkezdte munkáját 28-an voltak
tagok, mára ez a létszám 53-ra
nőtt. Ami örvendetes, hogy egyre
több a fiatal, és három hölgy is
vállalkozott a galambok tenyésztésére. Legkedveltebb még ma
is a félegyházi keringő, de sok
más fajta is megtalálható már a
galambdúcokban.
Az elnök szólt arról is, hogy a
galambászoknak nagyon sok munkája van abban, hogy a kiállításon
is látható gyönyörű madarakat
tudjanak röptetni. Reggeltől estig
legalább 4-5 alkalommal be kell
menni a galambházba etetni, itatni, figyelni a fiókák növekedését és
szemmel tartani a galambok visel-

kedését. Most őszelőn
például a tollazatuk minőségére kell legjobban
odafigyelni.
A félegyházi egyesület vezetőjének, Berente Józsefnek a Félegyházán és a Magyar
Galamb- és Kisállattenyésztők
Országos
Szövetségében végzett
munkáját elismerő oklevéllel köszönte meg augusztus 20án dr. Nagy István agrárminiszter.
A félegyházi keringőről: A hazai
keringő galambfajták üdvöskéjét,
„orchideáját” Kiskunfélegyházán
és Tiszaalpáron, mint önálló galambfajtát, a XIX. század második felében már tenyésztették.
Kitenyésztése a XVIII. század
második felében kezdődhetett el.
A török megszállók által hozott

ázsiai keringő galambfajták honi
fajtákba történt beolvadásából
származó utódok módszeres szelekciójával született meg a helyi
fésűs galamb, amelynek rajzos
és egyszínű változata az ismert.
A rajzosok fekete, kék, sárga és
vörös, az egyszínűek pedig fehér, fekete, sárga és vörös színűek. Közülük a rajzosok, vagyis
a szívesek a népszerűbbek. Az

egyszínűek a múltban sem voltak olyan közkedveltek, mint a
szívhátúak. Úgy a rajzosok, mint
az egyszínűek is kiváló röpkésséggel voltak megáldva. Azért
nevezték el e fajtát keringőnek,
mert zártfalkában a házak felett
kisköröket és nyolcasokat leírva
igen gyors röpmodorban repültek
2-3 órán keresztül, olykor még
tűnőben is jártak.
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Radvánszki Tibor festőművész
kiállításmegnyitója
Művelődési központ, 18 óra

Szeptember 11., péntek
Kossuthvárosi Nap
14.30 Megújult játszó- és
közösségi tér átadó ünnepsége
15.00 Masni és Pocó
gyermekkoncert
18.00 Wolf Kati koncert
Kossuthváros, Kaffka Margit
utcai játszótér
Szeptember 12., szombat
Petőfi Lakótelepi Nap
14.30 Megújult Darvas téri
játszó- és közösségi tér átadó
ünnepsége
15.00 Bergengóc Zenegóc
gyermekkoncert
18.00 Janicsák Veca koncert

Lakótelep, Darvas-tér
Az Ótemplomtól az Újtemplomig
Szakrális séta
Kiskunfélegyházán.
Vezeti: Rózsa Edit, a Kiskun
Múzeum
munkatársa. Találkozó az
Ótemplom
előtt, 16 órakor.
Szeptember 17., csütörtök
„Valaki lakik a város alatt…”
tematikus szabadulószoba
hivatalos megnyitórendezvénye
Művelődési központ, 11 óra

Szeptember 19., szombat
A X. Virágos Félegyházáért
mozgalom díjátadó ünnepsége.
Városi könyvtár, 9 óra
Félegyháza híres vendéglői,
cukrászdái, szállói – A sétát
Samu Csilla, a Kiskun Múzeum
munkatársa vezeti. Találkozó
a Móra Ferenc Művelődési
Központ előtt, 16 órakor.
Szeptember 22., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár
baba-mama klubja.
Városi könyvtár, 10 óra
Könyvek klubja olvasókör. Téma:
Kamondy László: Az utolsó
játszma c. elbeszélése.

Vezeti: dr. Szabó Imre filozófus.
Városi könyvtár, 16.45
Quiznight - Kocsmakvíz
Jelentkezni lehet a művelődési
központ
információs pultjánál, vagy
telefonon, a
76/466-843-as telefonszámon.
Művelődési központ, 18 óra
Szeptember 23., szerda
Szervdonorok szakmai fóruma
Művelődési központ, 16 óra
Szeptember 24., csütörtök
A földrajzi szabadegyetemi
előadássorozat keretében dr.
Szilassi Péter: A sánta dervis és
a haldokló tó nyomában címmel
tart előadást.
Bevezetőt mond Bense Zoltán
földrajztanár. Támogató a
Nemzeti Kulturális Alap.
Városi könyvtár, 17 óra

Időskori örömtánccal
egy jobb életminőségért

Szenior örömtáncra várják az érdeklődőket a Móra Ferenc Művelődési Központba minden pénteken délután. Az egészségvédő,
kifejezetten az idősödő korosztály számára kitalált mozgásforma
nem csak szórakoztató időtöltés, hanem hadüzenet a depressziónak és az öregkori elbutulásnak is.
A Szenior örömtánc nem társastánc, ezért nem kell hozni

táncpartnert, és nem kell hozzá
előzetes tánctudás sem. Itt kö-

KÖNYVTÁRSAROK
Programajánló
Szeptember hónapban számos ismeretterjesztő és kulturális rendezvénnyel várja látogatóit a Petőfi Sándor Városi Könyvtár.
Szeptember 15-én, kedden 17 órakor befejeződik a 2019-ben Zöld Könyvtár díjat nyert intézmény Zöld könyvtári esték sorozata. Kelemen József gépész- és gazdasági mérnök, az
1996-ban alapított Közép-Európa Klub elnöke
tart előadást Kritikus helyzetben a Kárpát-me-

zösen, 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.

dence környezeti- és klímabiztonsága címmel.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
Szeptember 17-én, csütörtökön 17 órakor a
Hattyúkerti zenés esték idei utolsó koncertjén
apa és fia közösen örömzenélnek. Akkor úgy
volt… című műsoron a közelmúltban születésnapját ünneplő Tóth Gyula énekel és gitározik, dr. Tóth Ákos fúvós hangszereken, tárogatón, klarinéton és szaxofonon játszik.
Szeptember 18-án, pénteken 17 órakor nyílik meg Kovács Zsóka selyemfestő Örömtánc
című tárlata. A művész kötődik Félegyházához,
hiszen 11 évet élt városunkban. Alkotásaihoz
az inspirációt a körülötte lévő világ szépsé-
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Szeptember 26., szombat
Félegyháza híres iskolái – A
sétát Seres Judit helyismereti
könyvtáros vezeti.
Találkozó a Béke-téri
szökőkútnál, 16 órakor.
Előzetes:
Október 2., péntek
Félegyházi Táncszínház
Kulturális Egyesület bemutatja a
Sorsunk című táncjátékot
Művelődési központ, 18 óra
Október 3., szombat 16 óra
Szecessziós séta –
nevezetességek megtekintése
két keréken. A sétát Brunner
Attila művészettörténész vezeti.
Találkozó a Városháza előtt, 16
órakor.

A szeniortánc ugyanis olyan agyterületeket aktivizál, amelyeket más
tevékenységekben nem használunk.
Összehangolja a jobb és bal agyféltekét. Ezt a kíméletes sporttevékenységet ráadásul életünk végéig
űzhetjük, hiszen sétalépések ízületkímélő kombinációiból áll. Emellett
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.
A szenior örömtánc Németországból indult, ahol egy Ilse Tutt
nevű német táncpedagógus találta
ki, már több mint negyven évvel ezelőtt. Azóta 15 európai országban
terjedt el, és most Kiskunfélegyházára is elérkezett.
Szeretettel vár minden érdeklődőt
Szűcsné Gyöngyösi Ildikó a Móra Ferenc Művelődési Központba, szeptember 11-én egy ingyenes bemutató órára, azt követően pedig minden
pénteken fél 2-től fél 3-ig az örömtáncórára. (Telefon: 06-20/9108931, Facebook: Hello 60, E-mail:
gyongyosiildiko6@gmail.com)

gei, a természet csodái,
az évszakok
szemet gyönyörködtető
színei, a fények változásai, a dalok, a
zenék, a versek, az átélt élmények adják, amelyek érzéseket, hangulatokat keltenek benne. A
képek mellett egyedi, különleges, modern, stílusos stólákat, sálakat, kendőket, karkötőket
készít prémium minőségű alapanyagokból. A
kiállítás október 17-éig tekinthető meg a bibliotéka nyitvatartási idejében.
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Készült Magyarország Kormánya
megbízásából.
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Joggingos OB-siker
Felkészültek az új
szezonra a kosarasok
Kiváló eredményekkel teljesítették a nyári triatlon és aqutalon
versenyeket az 1992 óta Kiskunfélegyházán működő Jogging
Plus Sportegyesület gyermekei. Az első triatlon megmérettetésen az időjárás nem kedvezett a szakadó esőben is sikeresen helytálló 12 kis versenyzőnek július 25-én, Lengyeltótiban. Az egyesület 4 versenyzője első triatlon versenyén vett
részt (Borbás Marcell, Szórád Kenéz, Benő Áron, Endre Barna) és szép eredményeket teljesítettek a többiekkel együtt.
Másnap a triatlon mixváltó országos bajnokságon az Újonc 2
csapat 9. helyen végzett (Szórád Hanna, Máriás Zalán, Takács
Luca, Kovács Mátyás).
Augusztus 15-én, Ecséden tartották az I. Mátra Aquatlon országos
bajnokságot (nyíltvízi úszást követően közvetlenül futás). A Jogging csipet csapta 12 fővel képviselte Kiskunfélegyházát, akik
közül többen az első aquatlon
versenyükön indultak (Dékány
Bence, Ficsór Rebeka, Pataki
Benedek), ezért külön gratuláció illeti őket. Számos pontszerző helyezés mellett országos 5.
helyet szereztek az Újonc 2 leányok (Bárány-Almási Bianka,
Szórád Hanna, Takács Luca) és
3. helyet az Újonc 2 fiúk (Kovács
Mátyás, Pataki Benedek, Rádi
Zénó). Az én-te váltó 2. helyezettje lett Rádi Gellért és Szentesi Szabolcs összeállításban.
Fadd-Domboriban augusztus
22-én rendezték meg a XXXVI.
Sportolna triatlon fesztivált és
utánpótlás országos bajokságot.
Ez a megmérettetés a hazai triatlonos élet legnagyobb versenyének
számít, több mint 1200 versenyzővel. Az egyesületet 14-en képvi-

selték, ahol szintén többen az első
triatlon versenyükön szerepeltek
(Dékány Bence, Ficsór Rebeka, Pataki Benedek, Strupka
Liza), s remekül teljesítettek.
Dékány Bence újonc 1 kategóriában országos 5. helyet szerzett.
Az én-te-ő váltóban a Beck Szilárd, Benő Áron, Stupka Liza
összeállítású csapat a 7. helyen,
míg a Kovács Mátyás, Rádi Gellért, Vincze Bálint összetételű
pedig az 5. helyen végzett. Az
egyik Újonc 2 fiú csapat (Borbás
Marcell, Vincze Bálint, Zsigó
Attila) 11. helyezett lett, a másik pedig (Kovács Mátyás, Rádi
Zénó, Pataki Benedek) triatlon
országos bajnokcsapatként állhatott fel dobogó legfelső fokára.
Felkészítő edzők: Dinnyés-Kis
Zsuzsanna, Gergely Péter,
Németh László, Szentesi Szabolcs, Vidovics Zoltán.
A versenyeken való részvételt
a Rollsped Kft. támogatta. Külön
köszönet Szűcs-Szabó Sándor
ügyvezetőnek.

Ősszel indulnak el a korosztályos
kosárlabda-bajnokságok, amelyekben az FTSI utánpótláscsapatai is
érdekeltek. Az edzéseket és a felkészülést augusztusban kezdték el
az új idényre. A bajnokságokban az
FTSI 13 csapattal szerepel, amelyeket összesen hét edző irányít.
Simon Zoltán szakmai igazgató
elmondta, a nyarat kosárlabdatáborral indították. Hozzátette, az elmúlt évek munkájának eredménye,
hogy a 2005/2006-os leánycsapatuk idén immár a kadett bajnokságban szerepel és a tervek szerint

Aranyhomok
Strandröplabda Kupa
Tizenkét csapat részvételével
szeptember 5-én rendezték meg
a Félegyházi Termál Parkfürdő
területén az Aranyhomok Strandröplabda Kupát. A mérkőzéseket két pályán tartották meg. Az
időjárás kegyeibe fogadta a játékosokat, a nyári kánikulában
két félegyházi csapat mellett két
kecskeméti, egy szegedi, kettő
dunaújvárosi, valamint egy duna-

Újult erővel készülnek a kézilabdaszezonra
Elrajtol a megyei felnőtt férfi kézilabda-bajnokság, amelynek ezúttal is tagja a Kiskunfélegyházi
HTK. Az együttest nagyrészt félegyházi fiatal játékosok alkotják. A
felnőtt liga mellett a korosztályos
bajnokságok is elindulnak ősszel.
Ezen belül ki kell emelni, hogy

hosszú szünetet követően serdülő csapatot is szervezett a KHTK,
ami az utánpótlás továbbfejlesztése szempontjából fontos mérföldkőnek számít. A Kiskunfélegyházi
HTK az U8-tól egészen a felnőtt
csapatig több korosztályban képviseli városunkat. Isán András

két év múlva belőlük alakult meg
az U18-os leánycsapat, amivel a
teljes utánpótlás paletta lefedetté
válik fiú és leány vonalon.
A Kiskunfélegyházi KC NB IIes férfi felnőtt együttesénél a
vezetőedző Bindics Gábor lesz,
helyetteseként pedig Vladimir
Vujadinovics lett megbízva segédedzőként. A nagycsapatba három félegyházi játékos is visszatért, mellettük két junior játékost
is beépítenek az együttesbe. Velük
kiegészülve 15-16 fős bő kerettel
várják a szezonrajtot.

szakosztályvezető elmondta, a
céljuk továbbra is a fiatalok és
elsősorban a félegyházi játékosok
beépítése a csapatba. Az edzői
feladatokat továbbiakban is Fekete Krisztián látja el. Utánpótlás
csapatainknál az újonnan alakult
serdülő korosztályt Árvai Zoltán

földvári, két táborfalvai, egy helvéciai, egy barcsi csapat vett részt
a megmérettetésen.
Hatalmas küzdelemben, színvonalas mérkőzéseken dőlt el a kupa
sorsa. Igazi strandidőben, kiváló
körülmények között játszottak a
csapatok. A nézők jól szórakoztak
és elismeréssel szóltak a verseny
megrendezéséhez – tette hozzá
Ónodi László szervező.
vezeti, hozzá tartozik majd az
U13-as csapat is. Nagy Aletta az
U12-eseket irányítja, míg a kisiskolás bajnokságban Kis Barbara
az U9-et és az U8-at tréningezi.
Hozzátette, a folyamatos fejlődést
tűzték ki célul, ami nem megy
egyik napról a másikra. Különösebb tétet nem raktak a fiatalok
vállára, hiszen lépésről-lépésre
haladva juthatnak csak előre.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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A Korona Szállóról
A ma Móra Ferenc Művelődési Központként funkcionáló, egykori
Korona Szálló helyén korábban az úgynevezett Nagyvendégfogadó, más néven a Nagyvendéglő állt. Ez az egyébként nagyon népszerű és közkedvelt létesítmény azonban a kor előrehaladtával
már nem elégítette ki a helyiek és az átutazók igényeit.
A városi képviselőtestülethez már
1878-ban kérvény érkezett, mely
egy, a településhez méltóbb vendéglő és szálloda felépítését sürgette. Az elöljáróság azonban az
üggyel érdemben csak évek múlva
foglalkozott. 1883-ban került sor
egy új vendégfogadó építésére
vonatkozó pályázat kiírására. Egy
pályatervet az a Pártos Gyula is
készített, aki ebben az időben Félegyházán több nagyszabású építkezésben (Szent István templom,
az algimnázium emeletráépítése)
is részt vett. Lechner Ödönnel, a
magyar szecessziós stílus későbbi úttörőjével közösen benyújtott
terveit azonban a közgyűlés elve-

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Fodor Márton Benjámin (anyja neve: Olajos Judit), Nagy Piroska (Vitányi
Andrea), Kócsó József Noel (Urbán Emese), Rácz Noel Richárd
(Tímár Mónika), Kocsis Viktor
Zalán (Harkai Barbara), Pálfi Petra (Lajos Klára), Nagyapáti Boglárka (Nagy Marianna), Bagi Emili (Pozsár Adrienn), Szabó Gréta
(Szántai-Kis Terézia), Drozdik
Dorina (Molnár Mónika), Pál Bianka (Fütyű Lívia)
HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK:
Ivacska Kitti – Nemes Dominik
Krisztián, Hudoba Klaudia – Kis
Gábor, Patyi Krisztina – Törteli
Péter, Karsai Mónika Zsuzsanna
– Szabó Gábor, Mizsei Vivien –
Szabó Ferenc, Mátyás Alexandra
Vivien – Cserkó Richárd, Rózsa
Mónika – Veres Árpád, Nagy Melinda Ivett – Tóth Roland, Nagy
Judit – Szalóki Csaba, Bere Nóra
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

tette. Hosszas huzavona és több
módosító javaslat után 1885-ben
végül Szentpály József építész
által készített terveket fogadta el
a képviselő-testület. Az épület a
következő, tehát az 1886-os év
folyamán el is készült. Az új, impozáns, fővárosi színvonalú Korona Szálloda és Vendéglő üzemeltetéséért többen is versenyeztek.
A város végül is Kneffel Edének adta bérbe az épületet, aki
a korábbi Nagyvendégfogadót is
vezette.
Az épület a szállodai és vendéglői helyiségeken kívül kávéházat
és bolthelyiségeket is magában
foglalt, továbbá itt kaptak helyet
– Kozák Gábor Márk, Zsígó Anett
– Oláh Norbert, Vincze Aranka
Alexandra – Pintér László, Bagi
Borbála – Herédi Zsolt
MEGHALTAK: Szikora József
Andrásné Polyák Jolán, Szabó
Tibor, Tóth Istvánné Jókai Erzsébet, Szabó József, Kiss Jánosné
Halász Julianna, Szabó Ernő, Patai Ferenc Zsolt, Csuka Istvánné
Prikkel Margit Irén, Tóth Lászlóné Görög Erzsébet, Szalkai István, Bajákiné Szabó Magdolna,
Dr. Magony Ottóné Somkuti Gizella – Kiskunfélegyháza, Takács
Lajosné Basa Terézia, Misányi
Gyula – Kecskemét, Berta János
– Gátér, Tapodi Jánosné Lócskai
Ágnes – Pálmonostora, Hornyák
Sándorné Varga Erzsébet Margit,
Kovács Józsefné Mihály Erzsébet – Kiskunmajsa, Kiss Istvánné Csík Erzsébet – Jakabszállás,
Lutz Miklós – Orgovány, Kanalas
Józsefné Gálfi Ilona – Tiszaalpár,
Kozák Ferencné Bodnár Mária
– Dévaványa
Munkatársak:
Fantoly Márton (fotó),
Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor (újságíró),
László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám),
Zakar Anita (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés:
Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás:
Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető:
Szabady Balázs műszaki igazgató

az Úri Kaszinó Egyesület szobái.
A „színházi és táncvigalmi” díszterem később bálok és különböző
előadások színhelyéül szolgált.
Az elöljáróság nagy gondot fordított az elegáns, új épület berendezésére. Külön határozatot
hozott például, hogy „oly ócska
bútorok, melyek netalán poloskát, vagy egyéb tisztátalan állatot
tartalmaznak, egyáltalán be nem
helyezhetők”. Ennek értelmében a

kor neves bútorkészítőitől rendelték a berendezési tárgyakat, csillárokat, függönyöket, kárpitokat,
kályhákat.
A Korona nagy kihasználtságnak
örvendhetett. Erre utal, hogy 1901ben a mellékutcai épületszárnyat
meg kellett hosszabbítani. Az
épületbővítés követte az eredeti
stílust, megtartva a homlokzatmagasságot, valamint a díszítést.
Ónodi Márta

Gálával búcsúztak
Nagyszabású, jó hangulatú gálával
búcsúztatták augusztus 28-án azt
a két hetet, amely alatt zajlott a
3. Padkaporos kézműves- és néptánctábor. A táborlakó 31 fiatalt két
csoportban foglalkoztatták: ifjúsági
és gyermekcsoportban. A táncon

kívül nagy sikernek örvendett a batikolás és a gyöngyfűzés is. A gálán
– amely ezúttal a Padkaporos-ház
udvarán volt – somogyi és mezőségi táncokat láthatott a közönség.
A táborvezető, koreográfus Kátai
Tibor volt, segítője Mindák Réka.

Hirdetés

Becsöngettek! A legjobb gépeink az iskolába!
Felújított PRÉMIUM notebook, számítógép:

Lenovo T440: Intel Core-i5 4300, 4 GB mem., 500 GB HDD,
14,1”-os kijelző, ½ év gar., Win10
br. ár: 99.990 Ft
Fujitsu Lifebook E780: Intel Core-i5 520, 4 GB mem., 320 GB
HDD, DVD, 15,6”-os kijelző, 1 év gar.
br. ár: 55.990 Ft
Fujitsu Lifebook E780: Intel Core-i5 2520, 4 GB mem., 320 GB
HDD, DVD, webkamera, 15,6”-os kijelző, 1 év gar. br. ár: 68.990Ft
Fujitsu P710 torony PC: Intel Core-i3 3220, 4 GB mem., 250 GB
HDD, DVD, 1 év gar.
br. ár: 32.990 Ft

Új notebook:

HP 250 G7: Intel Core i3, 4 GB DDR4, 256 GB SSD,
webcam, 15,6”-os kijelző, 3év gar.
br. ár: 149.990 Ft
Asus X543M: Intel N4000, 4 GB DDR4, 256 GB SSD, DVD,
webcam, 15,6”-os kijelző, 2 év gar.
br. ár: 106.990 Ft
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