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Csöndes kertjeink – Temetőink rendje

A temető – úgyis, mint kert – fon-
tos szerepet tölt be a települések 
életében. Ahogy Nagy Ágnes, Kis-
kunfélegyháza főkertésze mondja: 
otthona és jövője is csak azoknak 
a közösségeknek lehet, akik ápol-
ják őseik, elődeik emlékét. Ennek 
a múlt iránti tiszteletnek elválaszt-

hatatlan része nyughelyük gondo-
zása. Közeledik Mindenszentek 
ünnepe, amikor halottainkra em-
lékezve azok is kilátogatnak a te-
metőkbe, akik ezt ritkábban teszik. 
Ilyenkor nagyon sok sírt ünnepi 
pompába öltöztetnek a virágok, és 
az élet elmúlás feletti győzelmét 

hirdetik a pislákoló mécseslángok. 
Azonban a temetőkert gondozása 
az év 365 napját felölelő feladat. 
Erről is kérdeztük a főkertészt.

– Ma már Félegyházán is helyi 
rendelet szabályozza, hogy a teme-
tő üzemeltetője köteles gondozni a 
temető közhasználatú zöldfelüle-

teit, de a temetési hely és környe-
zetének gondozása a sírhely meg-
váltójának kötelezettsége. Előbbi 
a sírparcellák, sírsorok közötti 
gyepes közlekedő utak kaszálását, 
a nem temetett területek és a vé-
dett sírok növényeinek gondozá-
sát, utóbbi a megváltott sír és a Fo
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sír körüli keskeny közlekedő sávok 
tisztántartását, gondozását jelenti. 
Sokan igyekeznek minél nagyobb 
felületet leburkolni a síron és a sír 
körül, de a gyom minden hézag-
ban megjelenik. Ez ellen csak kézi 
gyomlálással, vagy gyomirtószer-
rel történő pusztítással lehet vé-
dekezni, kaszálással nem. 

A kialakult gyakorlat szerint a 
temető fenntartója fűnyíróval és 
kézi damilos fűkaszával tartja 
tisztán az utakat, tereket, árko-
kat, temetetlen területeket, de 

a sírok körüli burkolt, taposott 
keskeny sávokat csak vegysze-
res irtással tudja kezelni. Ahol 
a sír tulajdonosa gondozza a 
területet, ott erre nincs szük-
ség. Egyéb helyeken pedig a sírt 
gondozó hozzátartozó gyomirtás 
után már könnyen el tudja távo-
lítani az elszáradt gyomokat. Ezt 
természetesen az tudja megten-
ni, aki időnként kijár a temetőbe 
szerette sírját látogatni. A cél az 
– mondta el Nagy Ágnes –, hogy 
minél több felület kaszálható le-

gyen, hiszen az irtott, kiszáradt 
gyom helyébe előbb-utóbb új nő.

A főkertész asszony hangsúlyoz-
ta: működő temető fenntartása 
bárhol a világon lehetetlen a sírt 
gondozó hozzátartozók együtt- és 
közreműködése nélkül. Ezáltal vá-
lik a temető, és ezáltal az emléke-
zés, közös feladattá, felelősséggé 
és identitássá: szavak nélkül árul 
el sok mindent az adott település-
ről és lakóiról. 

A halottak napi ünnep temetői 
rendjéről Szatmári Andrea, a 
Kiskunfélegyházi Városfenntartó 
Nonprofit Kft. intézményvezető-
je elmondta, hogy a korábbi évek 
gyakorlatában már megszokottak 
szerint készülnek idén is az ünnep-
re a félegyházi temetőkben. 

– Mind az Alsó-, mind a Felsőte-
metőben október 30-án és 31-én, 
valamint november 1-jén és 2-án 
reggel 7 órától 21 óráig lesznek 
nyitva a kapuk. Az Alsótemetőbe 
a Bikahegyi út felőli kapun, a Fel-
sőtemetőbe pedig a Nádasdy utcai 
és a Kisszegedi úti kapun keresz-
tül lehet gépjárművel behajtani. 
Ezeknél a kapuknál mind a négy 
napon a rendőrség és a polgárőr-
ség felügyeli a behajtás városi ren-

delet szerinti rendjét. A temetők-
be gépjárművel csak a feltétlenül 
gépjármű használatához kötött, 
mozgásukban korlátozottak hajt-
hatnak be. A viszonylag szűk bel-
ső temetőkerti terek miatt a többi 
ide látogató gyászoló és emlékező 
érdekében ezt feltétlenül fontos 
betartanunk. A temetők körüli par-
kolókból és parkolásra kijelölt köz-
területekről mindkét temetőben 
legfeljebb 300-350 méteres kerti 
sétával bármelyik sír megközelít-
hető. Az Alsótemetőnél az Irányi 
utcában, a Csanyi és a Bikahegyi 
úton, míg a Felsőtemetőnél a Lisz-
nyai és B. Szabó József utcában és 
a Kisszegedi úton lehet parkolni. 
Mindegyik irányból van gyalogos 
bejárat a temetőbe.

Az ügyfélszolgálat mindkét te-
mető portáján mind a négy hosz-
szabbított látogatási napon reggel 
7 órától 16 óráig nyitva tart, ez 
alatt az idő alatt a 76/462-653-as 
telefonon is lehet érdeklődni.

A temető rendje, a kert békéje és 
a kegyelet csendje mind az idelá-
togatóknak, mind a gyászolóknak 
fontos. Ennek megőrzéséhez min-
den látogató hozzájárulása elen-
gedhetetlenül szükséges!

A Kiskun Múzeummal szemben 
lévő Aradi vértanúk emlék
oszlopánál emlékeztek meg a 
félegyháziak október 6án az 
aradi vértanúkról. A tisztelgő 
megemlékezésen Mészáros 
Márta, a Kiskun Múzeum igaz
gatója idézte fel a vérszomjas 
bosszúhadjáratot és annak kö
vetkezményeit, a tábornokok 
kivégzését. Beszédében kitért 
a félegyházi eseményekre is. A 
beszédet követően félegyházi 
polgárok, a városvezetés és a 
civilszervezetek helyezték el 
koszorúikat, mécseseiket az 
emlékoszlopnál.

Mészáros Márta beszédében fel-
idézte az 1848 novemberében 
elindult nyílt és kíméletlen bosz-
szúhadjáratot, ami egyenesen 
vezetett a végzetes napig. 1849. 
október 5-én reggel közölték az 
aradi várban raboskodó magyar 
katonai vezetőkkel a halálos íté-
letet, és másnap, október 6-án 
reggel végrehajtották a meg-
alázó kivégzést. Az aradi vár-
ban több mint 400 fogoly volt, 
ott várta az ítéletét a félegyházi  
Boczonádi Szabó József őrnagy 
is. Az ő halálbüntetését később 16 
évi várfogságra változtatták, majd 
nincstelenül 7 év után szabadon 
bocsátották.

– Az aradi vértanúkra nem 
volt szabad gondolni, emlékez-
ni. De mint nyitott seb égett a 
magyarok lelkében. A kiegye-

zést követően már Aradon és 
az országban megkezdődtek a 
csendes tiszteletadások… mert 
mint Kossuth írta 1882-ben, az 

aradi emlékoszlop felállításakor 
– „Arad, a Magyar Golgota!” – 
zárta ünnepi beszédét a Kiskun 
Múzeum igazgatója.

Az aradi vértanúkra emlékeztünk
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Elment az egyik legkedvesebb kollégánk
A polgármesteri hivatal a félegyháziak többségének egy hi
vatalos hely, ahol ügyeket intéznek. Nekünk, akik itt dolgo
zunk, nemcsak munkahely, hanem második otthonunk. Az 
a közeg, amiben életünk egyharmadát töltjük. 130 ember 
sokszínű, egymásra utalt csoportja. Ismerjük és tiszteljük a 
másikat. Toleráljuk egymás hibáit és a közös ügy vitorlájába 
fogjuk egymás erényeit. Így alkotunk egy közösséget. Azt a 
csapatot, amely felel ennek a városnak, közös otthonunknak 
a működtetéséért.

Ez a közösség óriási veszteséget 
szenvedett most, hogy elhunyt 
Barczikay Gábor, az egyik leg-
kedvesebb kollégánk. Az október 
14-i hír letaglózott bennünket. 
Aki ismerte, tudja, hogy milyen 
lelkiismeretes, becsületes, őszin-
te ember volt. Igazi jószándé-
kú ember, a szó legnemesebb 
értelmében. Ő intézte a város 
fáinak, zöldjeinek sorsát. Soha 
nem mondott nemet semmilyen 

feladatra, számíthattunk rá min-
den felmerült probléma megol-
dásánál. Magánemberként sze-
rette a humort, a hétköznapokat 
gyakran felpezsdítette vicceivel. 
Mindig vidám volt, legnehezebb 
helyzetekben is tudott nevetni. 
Őszinte hódolattal élt hobbijá-
nak, az íjászatnak és a fotózás-
nak, közösségi programjainkon 
mindig lelkes ízelítőt adott ne-
künk ezekből.

Kollégánk halála fájó űrként 
telepedik rá a polgármesteri hi-
vatalra. Tisztában vagyunk vele, 
hogy az egész világban, és Ma-
gyarországon is őrületes sebes-
séggel terjed a koronavírus-jár-
vány, és ez alól mi sem tudjuk 

kihúzni magunkat. Ilyen, és ehhez 
hasonló tragédiák történnek most 
az egész országban, hivatalokban, 
szociális otthonokban, kórházak-
ban… Hiába minden elővigyáza-
tosság, óvatosság, sokszor ezt 
nem lehet kivédeni. Bár a járvány 
kéretlenül beszüremkedik mind-
annyiunk életébe és gyógyíthatat-
lan sebeket ejt, mégis menni kell 
tovább. El kell látnia a feladatát az 
orvosnak, hivatalnoknak, rendőr-
nek, óvónőnek…

Annak tudatában is, hogy meg-
fertőződhetünk. De most meg-
állunk egy percre és kollégánkat 
gyászoljuk.

Fájó szívvel és őszinte tisz-
telettel búcsúzunk tőled Gábor. 
Nyugodj békében!

dr. Faragó Zsolt
jegyző

Apró figyelmesség  
az őszi napokra 

Káprázatos színeket ölt ilyenkor ősszel a természet. S bár ez 
a pompa magára vonja az ember figyelmét, ugyanakkor befelé 
fordulásra, gondolkodásra is késztet.

És valóban, érdemes visszatekin-
teni. Számos megpróbáltatás áll 
mögöttünk, sokaknak nagyon ne-
héz volt talpon maradni ebben az 
időszakban. De a természet folyto-
nos megújulása, az évszakok kör-
forgása most is elhozta az újrakez-
dés örök reményét. 

Hisszük, hogy van még erőnk, 
kedvünk, kitartásunk, hogy tud-
juk még élvezni az élet apró örö-
meit: az ablakon beragyogó őszi 
fényt, a színes falevelek látványát 
egy főutcai sétán, a gyerekeinkkel 

és szeretteinkkel töltött boldog 
perceket…

Ehhez szeretne a város lelket me-
lengető őszi hangulatot varázsolni a 
Béke tér egy kis szegletére, a város 
karácsonyfája helyén elkészített őszi 
dekorációval.  Ha tehetik, tegyenek 
egy sétát erre, kapcsolódjanak ki, 
töltődjenek fel, és engedjék be szí-
vükbe a gondolatot, amit e kedves 
gesztus készítői üzenni szerettek 
volna Félegyháza lakóinak a borús 
őszi napokra: „ha belül hordozod a 
napot, nem számít, hogy kint esik”. 

Megállapodás született 
az extrém sportolókkal
Csányi József, Kiskunfélegyháza város polgármestere, dr. Faragó 
Zsolt jegyző és dr. Gyuricza Gergely, az önkormányzat fejlesztési 
csoportvezetője fogadta október 7én azoknak a fiataloknak a 
képviselőit, akik álma egy megvalósuló félegyházi skatepark. 

Előzőekben már hírt adtunk róla, 
hogy az önkormányzat szankciók-
kal próbálja védeni a nem rendel-
tetésszerű használattól a megújult 
félegyházi főteret, így sok extrém 
sportoló fiatalnak kell más gyakor-
lási terep után néznie. Ekkor merült 
fel – az elmúlt évek alatt már so-
kadjára –, hogy igény lenne egy helyi 
extrém sportpark létesítésére. A fi-
atalok aláírást gyűjtöttek, találkozót 

szerveztek, egyeztettek, majd meg-
hallgatást kértek a polgármestertől, 
amely végül eredményesen zárult. 
Megtekinthették a Vasas-pálya pro-
jektben helyet kapott skate-park 
tervrajzát, amit kézhez is kaptak. 
A rossz hír, hogy a jelenlegi hely-
zet nem teszi lehetővé, hogy for-
rást biztosítson az önkormányzat, 
de ígéretet kaptak a fiatalok, hogy 
legkésőbb a 2022-es évben meg-

épül a park. A másik 
megoldási lehetőség, 
ha egy nyertes pá-
lyázatot bemutatnak 
az extrém sportpark 
megvalósítására, ez 
esetben az önerőt 
Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányza-
ta magára vállalja.  

Hogy 2022-ig hol 
tudnak gyakorolni a 
sportolók, arra egye-
lőre nem érkezett 
megoldás. A csoport 
helyszínt keres, ahol 
kitehetnék az át-
meneti ugratóikat, 
eszközeiket és nem 
zavarnák a lakosság 
nyugalmát.  Z. A. 
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Emlékezés a díszpolgárra
Fekete Pál halálának 25. évfordu-
lóján, október 14-én a Felsőteme-
tőben emlékezett a család, a város 
vezetése, a Móra Ferenc Közműve-
lődési Egyesület, barátai és tisztelői. 
Emlékbeszédet mondott Kapus Bé-
láné, az egyesület elnöke. Közremű-

ködött Rádi Lilla, a József Attila Ál-
talános Iskola 8. osztályos tanulója. 
A megemlékezés ideje alatt az általá-
nos iskolák online vetélkedőn emlé-
keztek a város díszpolgárára. (Kapus 
Béláné beszédét a www.felegyhazi-
kozlony.eu oldalon olvashatják.)

Kerékpározz biztonságosan! 
A Kiskunfélegyházi 

Rendőrkapitányság felhívása 
A közlekedési balesetek megelőzé-
se érdekében fontos, hogy a kerék-
párosok is betartsák a közlekedési 
szabályokat, ezért a Kiskunfélegy-
házi Rendőrkapitányság az alábbi-
akra hívja fel a kerékpárral közle-
kedők figyelmét:

• Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen 
a kerékpárról le kell szállni, és azt 

tolva szabad csak az úttesten át-
haladni! A gyalogos átkelőhelyen 
csak a gyalogosoknak van elsőbb-
sége, a kerékpárosoknak nincs!

• Amennyiben az úttest mellett 
van kerékpárút, akkor azon kell ha-
ladni a kerékpárral.

Balesetmentes közlekedést kíván 
a Kiskunfélegyházi Rendőrkapi-
tányság Balesetmegelőzési Bizott-
sága! …hogy mindenki hazaérjen!

2021. május 29én ünnepli 
fennállásának 150. évfordu
lóját a Szent Benedek PG Két 
Tanítási Nyelvű Technikum és 
Kollégium. Erre az alkalomra 
nagyszabású ünnepi megem
lékezéssel, programmal készül 
a hajdani Kiskunfélegyházi Ta
nítóképző utódintézményének 
közössége.

A jubileum alkalmából szeretné-
nek megjelentetni különféle online 
felületeken, a nyomtatott sajtóban 
múltidéző tartalmakat. Emellett 
egy kiadvány előkészületi mun-

kái is megkezdődtek. A megem-
lékezés szervezői kérnek minden 
öregdiákot, félegyházi polgárt, 
akik valamilyen módon kötődtek 
az intézményhez, hogy osszák 
meg emlékeiket, emléktárgyaikat, 
fényképeiket, vagy videóüzenetü-
ket, hogy így hagyományozzák át 
a múlt értékeit az utánunk jövő 
nemzedékeknek.

Kérik, hogy minél többen csatla-
kozzanak és kövessék a jubileumi 
közösségi oldalt (PG 150. ÉVFOR-
DULÓ), ahol rendszeresen jelent-
keznek a jubileumhoz kapcsoló-
dó tartalmakkal. Az eseménnyel 
kapcsolatosan érdeklődni lehet 
a 76/462-332-es telefonszámon, 
vagy a titkarsag.kisunfelegyhaza@
szbi.hu e-mail oldalon. 

Mindenki nyert
Kihirdették Kiskunfélegyháza város által 
meghirdetett, Autómentes Nap 2020 –
rajzpályázat eredményét október 15én, 
csütörtökön.

Bajzák Andrea ifjúsági referens lapunknak 
elmondta, hogy rendkívüli érdeklődés övez-
te az idei pályázatot, aminek természetesen 
nagyon örülnek. 50 fő óvodás és általános 
iskoláskorú pályázó küldött be rajzot a „Sé-
tál a család”, „Sétálj velünk” témában, amely 
technikáját tekintve szabadon választott volt.  
Szakmai zsűri választotta ki azt a 20 rajzot, 
amelyet díjaztak. A Kiskunfélegyházi Rendőr-
kapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága, a 
Nor-Bike Kerékpár Szaküzlet és Szerviz, vala-
mint a Kiskunfélegyházi Tourinform Iroda ál-

tal összeállított ajándékcsomagot ítélték oda 
két korcsoportban:
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK:

Vidéki Anna 8. a – Platán Iskola
Vidéki Luca 8. a – Platán Iskola
Juhász Emma 8. b – Platán Iskola 
Patyi Amira Renáta 6. b – Dózsa Iskola
Berki Fanni 7. a – Dózsa Iskola
Jellinek Levente 8. a – Platán Iskola
Herédi Helga 4. b – Platán Iskola
Kálmán Frigyes 6. b – Dózsa Iskola 
Kovács Nikolett 8. b – Dózsa Iskola
Rekedt-Nagy Petra 4. b – Platán Iskola
Holló Brigitta 8. a – Platán Iskola
Némedi Flóra 6. b – Dózsa Iskola
Bartelmess Emma 4. b – Platán Iskola

Az általános iskolások ajándékaikat a Nor-Bi-
ke Kerékpár Szaküzlet és Szerviz üzletben 

(Halasi út 2.) nyitvatartási időben október 16-
ától vehetik át.
ÓVODÁSOK:

Nagy Nóra – Constantinum intézmény
Szabó Kitti – Móra Utcai Óvoda
Tóth Flóra – Dózsa Óvoda
Kis Eszter – Dózsa Óvoda
Tóth Árpád – Nagyszőlő Úti Óvoda
Bitó-Galló Petra – Dózsa Óvoda 
Szabó Dorina – Nagyszőlő Úti Óvoda

Az óvodások ajándékaikat a Tourinform Irodá-
ban (Városháza épületében) vehetik át októ-
ber 16-ától. 

A zsűri és a támogatók a különdíjat Jellinek 
Levente, a Platán Iskola 8. a osztályos tanu-
lójának ítélték. 

Felkészítő tanár: Tarjányi Xénia
 Z. A. 

150 éves fennállását ünnepli a PG
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A Csanyi úti idősek otthonában is  
küzdenek a koronavírus-járvánnyal
Eddig 47 ellátott és 12 dolgo
zó, vagy kontaktszemély PCR 
tesztje lett pozitív a kiskun
félegyházi Csanyi úti idősek 
otthonában, jelenleg 5 dol
gozó van karanténban. Az in
tézmény vezetése és dolgozói 
minden tőlük telhetőt meg
tesznek a koronavírusjárvány 
megfékezéséért. Ehhez a fizi
kailag és mentálisan megter
helő munkához számítanak a 
hozzátartozók empátiájára és 
együttműködésére – mondta 
el lapunknak Gálig Erzsébet 
intézményvezető.

A félegyházi bentlakásos intéz-
ményekben, az országban az el-
sők között, a központi elrendelést 
megelőzve vezették be augusz-
tus 29-én a látogatási és kijárási 
korlátozást. A tavaszi pozitív ta-
pasztalatokra építettek, amikor 
meghozták ezt a döntést, hiszen 
akkor sikerült az intézményen kívül 
tartani a vírust. Végül – az ország 
több idősotthonához hasonlóan – a 
félegyházi intézményben is megje-
lent a Covid-19.

– Mivel tudtuk, hogy most ősz-
szel, sokkal nagyobb a fertőzési 
arány, mint tavasszal volt, időben 
megkezdtük a védekezést. Saj-
nálatos módon mégis bekerült 
a vírus a Csanyi úti bentlakásos 
intézménybe. Feltehetőleg egy tü-
netmentes konyhai dolgozó volt az 
első fertőzött. Ahogy ezt észleltük, 
azonnal teszteltük a dolgozókat és 
a lakókat is. 

Első körben 17, a kórházban 
17, majd a napokban 13, te-
hát összesen 47 ellátottunknak 
lett pozitív a tesztje. Ezen kívül 
78 dolgozót és kontaktszemélyt 
teszteltünk, közülük 12 fő lett 
pozitív eddig, jelenleg 8-an nem 
dolgoznak (a kontaktszemélyekkel 
együtt). Továbbra is folyamatosak 
a tesztelések és a legutóbbi ered-
mények még nem ismertek mara-
déktalanul. Ennek tükrében ez a 
szám változhat – tárta fel a jelen-
legi helyzetet az intézményvezető, 
akitől azt is megtudtuk, hogy a 
47 pozitív ellátottból 10 gondo-
zott elhunyt (közülük 78 éves volt 
a legfiatalabb, és mindannyian 
egyéb alapbetegségben is szen-
vedtek), 27-en még kórházban 
vannak, 10 fő pedig gyógyultan 
visszaérkezett az otthonba. Emel-
lett az intézményben is látnak el 

Covid-os beteget, amíg súlyos tü-
netek nem jelentkeznek. 

– Hogyan zajlik most a munka 
az intézményben?

– A járvány megjelenésekor be 
kellett zárnunk a konyhát. Mivel 
a fertőzöttekkel kontaktban álló 
munkatársaknak is karantén-
ba kellett vonulniuk, egyszerűen 
nem volt, aki dolgozzon. Rengeteg 
segítséget kaptunk a rendkívü-
li helyzet megoldásához az ön-
kormányzattól, ahol egyetlen nap 
alatt átszervezték a munkatársak 
az étkeztetést. A leállított konyha 
munkáját átvette a bíróság melletti 
központi konyha, ahol nemcsak az 
intézmény, hanem az összes szoci-
ális ellátott számára főztek. Mivel 
a gépkocsivezetők közük is többen 
karanténba kerültek, az 500 adag 
ebéd kihordásába bekapcsolódtak 
a mezőőrök is. Mindenki erején 
felül dolgozott. Ennek a példaér-
tékű összefogásnak köszönhető-
en egyetlen szociális ellátott sem 
maradt meleg étel nélkül. A fo-
lyamatos teszteléshez is szükség 
volt a város segítségére: az önkor-
mányzat leszerződött két kórházi 
szakasszisztenssel, akik a minta 
levételét végezték, a tesztek Sze-
gedre szállítása ugyancsak önkor-
mányzati autóval és munkaerővel 
történt. A konyha a múlt hét óta 
újra működik, mától (október 20-
ától) teljes létszámmal. Nagyon 

megnehezíti a dolgunkat, hogy 
sok ember kiesett a rendszerből 
a kontaktkutatások következtében 
elrendelt karantén miatt is. Túlzás 
nélkül mondhatom, hogy ember-
feletti munkával tudjuk ellátni a 
feladatainkat. Iszonyatosan nagy 
teher van a dolgozókon lelki és fi-
zikai értelemben egyaránt.

– Egyáltalán: hogyan lehet 
egy idős-intézményben érvé-
nyesíteni a biztonságos érint-
kezés szabályait, hiszen itt a 
testi kontaktus elkerülhetet-
len és alapvetően szükséges. 
Nehéz elképzelni azt is, hogy 
egy demens beteggel meg 
tudják értetni, mondjuk a biz-
tonsági távolság betartásának 
fontosságát.

–  A dolgozók megfelelően el 
vannak látva védőruhával, nagy 
hangsúlyt fektetünk a higiéniás 
előírások betartására. A pozitív 
teszteredménnyel rendelkezők 
szoros megfigyelés alatt állnak, 
számukra izolációs szobát tar-
tunk fenn, az egyágyas szobában 
élők pedig a saját környezetükben 
maradnak. Rendszeres a testhő-
mérséklet-mérés, magasabb láz, 
gyengeség esetén kórházba küld-
jük a beteget. Mi egy idősotthon, 
és nem egészségügyi intézmény 
vagyunk, súlyosabb állapotú beteg 
ellátásához nem tudunk biztonsá-
gos hátteret nyújtani, ezért kényte-

lenek vagyunk őket kórházba utal-
ni. A nem fertőzött lakókat is arra 
kérjük, hogy mindenki maradjon a 
szobájában. Ezt a demens-rész-
legen nehéz megvalósítani, nem 
véletlen, hogy onnan van a legtöbb 
fertőzött.

– Mit üzenne ezen a fó-
rumon keresztül az aggódó 
hozzátartozóknak?

– Mindenekelőtt azt, hogy ami 
emberileg és szakmailag lehetsé-
ges, azt mi megtesszük a lakóink 
biztonságáért, a járvány megfé-
kezéséért. Az ÁNTSZ néhány hete 
tartott ellenőrzést, és mindent 
rendben talált. Folyamatos kap-
csolatban vagyok a fenntartóval, a 
népegészségügyi osztály dolgozói-
val, az intézmény orvosával. Min-
den létező segítséget megkapunk 
az önkormányzattól és a városi 
kórháztól is. A helyzetünk mégis 
nehéz, mert a karanténszabályok 
miatt csökkentett létszámban tu-
dunk csak dolgozni. Minden kol-
légám emberfeletti teljesítményt 
nyújt, mégis látszik – mint az or-
szág több más hasonló intézmé-
nyében is –, hogy az emberfeletti 
teljesítmény sokszor kevés.

Az intézményvezető azt is el-
mondta, hogy a Nádasdy utcai 
intézményben jelenleg egyetlen 
igazolt fertőzött sincs sem a dol-
gozók, sem pedig a lakók között.

 Tóth Timea
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Derűben él Béla bácsi
Mosolyogva, jókedvűen fogadta a városvezetés köszöntését Var
ga Béla bácsi 90. születésnapján. A szépkorú férfit Balla László 
alpolgármester és Bense Zoltán, a körzet önkormányzati képvi
selője köszöntötte. Lányai, Mária és Piroska elmondták, hogy a 
család minden nap meglátogatja az ünnepeltet, figyelnek egész
ségére, segítenek a lakás és a kert karbantartásában.

Varga Béla 1930. október 11-én, 
Szegeden született. Kiskunfél-
egyházán a szülői házban nevel-
kedett, édesapja cipészmester 
volt, édesanyja gazdálkodással 
foglalkozott. Hat testvére kö-
zül már csak Julianna húga él. 
14 évesen a háborúban komoly 
sérülés érte, így otthon a gaz-
daságban maradt. Elvégezte az 
Állategészségügyi Szakiskolát 
és a Bem Tsz-ben helyezkedett 
el, mint állatgondozó. 1944-ben 
megnősült, két lányuk született, 
Mária és Piroska. 1970-ben épí-
tették fel Jászszentlászlón új 
családi házukat és oda költöz-

tek. Ezt követően Kiskunmajsán 
folytatta munkáját, a Vegyes Épí-
tőipari KTSZ-ben, ahol elvégezte 
a minőségellenőri tanfolyamot.

Három unokája és két déduno-
kája született. 2009-ben megöz-
vegyült, 2010-ben szülőföldjére, 
Kiskunfélegyházára költözött. Kis 
családi házában gyermekei és 
családja szerető gondoskodással 
veszik körül. Béla bácsi megjárta 
a frontot, sebesülést is szenve-
dett a lövészárokban. Sok gondja 
volt életében, de mindig megőrizte 
életkedvét, és mindenkinek azt ta-
nácsolja: őrizze meg derűjét, mert 
szerinte ez a hosszú élet titka. 

A 90 éves Anna néni  
naponta szobakerékpározik
A kilencvenéves Kis Mihálynét, 
Anna nénit a város nevében 
születésnapja alkalmából Balla 
László alpolgármester és Gye
nes Attila, a körzet önkormány
zati képviselője köszöntötte. 
Pannika néni lányával közösen 
derűsen fogadta a látogatókat, 
és szívesen beszélgetett velük 
mindennapjaikról, életútjáról. 

Pannika néni élete első 75 évét 
Jászszentlászlón élte. Szegény föld-
műves család gyermekeként tanult 
szakmája nem volt, de szorgalmá-
nak és ügyességének köszönhetően 
megtanult varrni, és nyugdíjazásáig 
a Kiskunfélegyházi Háziipari Szö-
vetkezet bedolgozó varrónőjeként 
dolgozott. Eközben férjével közösen 
gondozták házukat és szépen művelt 
kertjüket. A csodálatos virágokkal 

tarkított előkertjükért még elismerő 
oklevelet is kapott Jászszentlászló 
polgármesterétől. Ma is szívesen 
gondozza a lépcsőház előtti kis vi-
rágoskertet, habár ő azt mondja, 
jövőre már meghagyja másnak ezt 
a munkát.

Lányuk – a család első diplomát 
szerzett gyermekeként – Kiskunfél-
egyházán pedagógus. Anna néni fér-
je 2004-es halála után döntött úgy, 
hogy eladja a jászszentlászlói házat 
és ide költözik. Azóta a város Kos-
suth utcai családias társasházának 
földszinti lakásában éli mindennap-
jait, nagy egyetértésben a lépcsőház 
lakóival. Nagyon sokat beszélget a 
környékbeli lakókkal is, mert amikor 
csak teheti, lent sétálgat a ház előtt. 
Minden nap felpattan még a szoba-
kerékpárjára is.

1 százalék a cicamentőknek 
A Kiskunfélegyházi Cicamentők Nonprofit Szervezete évek óta 
fáradhatatlan munkát végez városunkban, hogy az elkóborolt, 
vagy kirakott macskák jó kezekbe kerüljenek és minél előbb 
örökbefogadhatókká váljanak. Rékasi Szilvia, a szervezet ve
zetője lapunknak örömmel beszélt arról, hogy néhány nappal 
ezelőtt megkapták a Nemzeti Adó és Vámhivatal határoza
tát, aminek értelmében a 20202021es adóbevallások ide
jén már nekik is adhatjuk az önkéntes alapon felajánlható egy 
százalékot.  

– Régi vágyunk teljesült azzal, 
hogy megkaptuk az érvényes 
határozatot, miszerint mi is jo-
gosultakká váltunk az adó egy 
százalékára. Hatalmas segítség 
lesz anyagilag, hiszen rengeteg 
költséggel jár a kidobott álla-
tok gyógykezelése, oltásuk és 
az ellátásuk. Az elmúlt években 
lakossági adományokból és sa-
ját tőkéből finanszíroztuk a ki-
adásainkat, de a COVID-19 vírus 

nekünk sem kedvezett. Meglátá-
som szerint, az emberek kevésbé 
tudnak, vagy akarnak odafigyelni 
a házi kedvenceikre. Időről időre 
egyre több a szaporulat, akiknek 
kifejezetten nehéz új családot ta-
lálni. Ezúton is szeretném felhívni 
mindenki figyelmét az ivartala-
nítás fontosságára és a zárható 
ajtókra, kapukra, így nem tudnak 
elszökni a jószágok. Az ideiglenes 
befogadóink is teltházzal dolgoz-

nak. Szeretnénk kérni, hogy ha 
valaki segíteni szeretne nekünk, 
újszülötteknek való tápszerrel, 

takarókkal és élelemmel tehetik 
meg. Természetesen, a pénzbeli 
felajánlásoknak is nagyon örü-
lünk – mondta el Rékasi Szilvia, a 
szervezet vezetője. 

 V. B. 
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Meseműhely 
A Dózsa Óvoda összes gyermekének játszottak 
az intézmény óvodapedagógusai október 8-án, 
csütörtökön. A kiskakas gyémánt fél krajcárja 
című mese feldolgozását láthatták az ovisok, 
amely annak a saját maguk által létrehozott 
Meseműhelynek az első előadása volt, amit a 
járványügyi helyzet hívott életre. 

Gémesné Gulyás Bernadett intézmény-
vezető-helyettes lapunknak elmondta, hogy a 
Meseműhely azért alakult, mert nem szerették 
volna, hogy élmények nélkül maradjanak a gye-
rekek. A járvány miatt sem előadóművészeket 
nem fogadhat az óvoda, sem színházi előadá-
sokat nem látogathatnak a gyermekekkel, így a 
saját kezükbe vették a dolgot és elhatározták, 
hogy meseelőadással kedveskednek az ovisok-
nak. 4 előadást terveznek az évre, ebből az első 
volt a 8-i, nagy sikert aratott esemény. Remé-
nyeik szerint Mikulás-napkor, farsang alkalmá-
val és Pünkösd előtt is színpadra állítanak egy-
egy közkedvelt mesét.

 Z. A.

Ha a dér megcsípi, akkor lesz igazán édes a 
sütőtök – mondták annak idején arról, hogy 
mikor érdemes először sütőtököt sütni. Dér-
nek még idén ősszel nem volt nyoma, viszont 
a félegyházi piacon már hozzá lehet jutni a 
finom csemegéhez. Kanyó Jánosné 150 fo-
rintért kínálja kilogrammonként a sütőtököt 
és biztosít felőle, hogy amelyiknek már szá-
raz a csumája, annak jó édes íze van.  50 
éve már, hogy a piacra jár árulni, a család 
növénytermesztéssel foglalkozik. Mosolyogva 
emlékszik vissza 6-7 évvel ezelőttre, amikor 
még jobban bírta az egészsége, és kemencé-
ben sült tökkel érkezett már korán reggel a 
piacra. 

– Még meleg volt, amikor reggel hoztam a 
ládában – mondta. Fontos lenne, hogy minél 
többet fogyasszunk ebből a nagyon értékes 

tökféléből. Magas C-vitamin és antioxidáns 
tartalommal bír, immunerősítő és alacsony 
kalória tartalma mellett gyakorlatilag kolesz-
terinmentes. Egy csészényi sütőtök fedezi a 
napi káliumbevitel 10, a magnézium 11 és a 
kalcium 7 százalékát. A kipréselt levét is ér-
demes fogyasztani, hiszen megfázás esetén 
gyógyítja a gyulladt nyálkahártyát és csökkenti 
az allergiás köhögést és tüsszögést is. Pako-
lásként a pattanásos bőr egyik ellenszere. 

Az őszi étkezések alkalmával felhasználhat-
juk köretalapanyagként, készíthetünk belőle 
pürét és a pitét is tölthetjük sütőtökkel. Na-
gyon hosszú a sütőtökkel harmonizáló fűsze-
rek sora. Kiváló íz nyerhető, ha kakukkfűvel, 
sáfránnyal, vaníliával vagy fahéjjal ízesítjük. A 
felhasználás lehetősége végtelen, használjuk 
bátran. Z. A. 

Lekvár, befőtt, savanyúság és egyéb vitamindús gyümölcsök, 
zöldségek és ételek is bekerülnek a spájzba a télre készülvén. 
A megkérdezettek többsége a házi befőzést pártolja, de ha 
nincs más, akkor a bolti is megteszi.

Révész Gyöngyi (44): – Szok-
tam befőzni, a hagyományos 
tartósítószereket részesítem 
előnyben. Szilvát, barackot, cse-
resznyét és meggyet rakok el té-
lire. Ami megterem, abból lesz 
befőtt és lekvár. Külön a boltban 
és a piacon nem vásárolok hozzá 
gyümölcsöt. Azt látom, hogy újra 
kezd divatba jönni a házi tartósí-
tás. Jobb, finomabb és nem utolsó 
sorban a spórolási szempontok is 
dominálnak. Még mindig gazdasá-
gosabb, mint készen megvásárol-

ni a boltban. Emellett a hazairól 
mégiscsak tudom, hogy hol ter-
mett, az egész család fogyasztja.

Szabó Györgyné (46): – Megy-
gyet, illetve lecsót rakok el általá-
ban télire. A lecsóban sok a vita-
min, a zöldség és nagyon szeretem. 
A gyümölcsöt boltban vásárolom 
és megválogatom a befőttnek va-
lót. Nem mindegy, hogy melyiket 
vesszük meg. A házi befőtt íze jobb, 
mint a konzerveké. Szalicilt szok-
tam a tartósításhoz használni.

Rokolya Sándorné (62): – 
Mindig felkészülök a télre, befőt-
tet és savanyúságot is elteszek a 
hidegebb időkre. Főként a hobbin 
megtermett alapanyagokat hasz-
nálom, lehetőleg tartósítószer 
nélkül. A saját ízvilágom szerint 
rakom el már évek óta. A kör-
nyezetemben egyre többen hasz-
nálnak divatos tartósítószereket. 
Én még a régi szalicilt pártolom, 
amit a gyógyszertárban szerzek 
be. Ezt használták korábban is, 
hosszú évtizedeken át. A saját-
nak, a házinak természetesen 
jobb az íze, ezért is megéri a 
vesződés. Megeszem a boltit is, 
de a házi jobb.

Fülöp Szilvia (48): – Nagyon 
szeretjük a meggyes süteményt, 
ahhoz a meggyet a fáról leszedve 
és megmosva, majd egyből lefa-
gyasztva teszem el semmilyen fő-
zés nélkül. Nem kell hozzá se cu-
kor, se tartósítószer és kiengedést 
követően azonnal fel lehet hasz-
nálni. A hagyományos befőttben 
véleményem szerint túl sok cukor 
van, emiatt kevésbé fogyasztom, 
inkább a natúr dolgokban hiszek. 
Lekvárt általában édesanyám ké-
szít, tőle szoktam kapni. Az íze és 
az állaga is összehasonlíthatatlan 
a boltiéval. Az idősebb korosz-
tály nagy része rak el befőttet, a 
középosztálynak már legfeljebb 
harmada. A fiatalok többsége még 
nem bíbelődik ezzel. Ők a kész 
és gyors termékeket fogyasztják 
jobban.

 G. Z.

KÖRKÉRDÉS: Tartósít-e élelmiszert?

Őszi 
immunerősítés 
sütőtökkel
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Sportkönyvtárat avattak
Kettős ünnep volt október 18-án, 
vasárnap a városi sportcsarnok-
ban: felavatták a sportkönyvtárat 
és megemlékeztek arról a 70 évvel 
ezelőtti futballmérkőzésről, amit 
a kiskunfélegyházi Szövetkezeti 
Torna Klub és a Puskás Ferenc 
által vezetett Magyar Labdarúgó 
Válogatott vívott egymással.

Az ünnepség Hajagos Máté, 
bugaci freestyle világbajnok pro-
dukciójával kezdődött a csarnok 
előtt, majd bemutatkoztak a jövő 
futball reménységei, a legifjabb 
játékosok. Az ünnepi beszédek 
sorát – már a csarnokon belül 
– Kordás Roland, a Félegyházi 
Szabadidő és Sport Nonprofit 
Kft. ügyvezetője kezdte, majd 
Iványi Ferenc programiroda-ve-
zető idézte meg a 70 évvel ezelőt-

ti eseményeket, és mutatta be a 
sportkönyvtár megvalósításának 
résztvevőit. 

Miután Kapus Béla és Juhász 
István, városunk díszpolgárai 
felelevenítették emlékeiket a 70 
évvel ezelőtti futballmérkőzés-
ről, Kállainé Vereb Mária, a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
igazgatója méltatta a sport-
könyvtár jelentőségét. Mint el-
mondta, a közös gyűjtésből több 
mint 1200 darab kötetet rendez-
tek tematikus sorrendbe, abc 
rendben. A könyvek témája az 
asztalitenisztől az úszásig szer-
teágazó, többes példányok, hí-
res sportolók dedikált kötetei is 
megtalálhatók a gyűjteményben. 
A könyvek, újságok, folyóiratok 
helyben olvashatók. 

Az eseményen felavatták a 70 
évvel ezelőtti futballmérkőzés 
emlékeit, azokat a kinagyított 
fotókat, amelyek mostantól a 
csarnok falát díszítik, valamint 
megnyitották a látogatók előtt az 
országosan is egyedülálló, kis-
kunfélegyházi sportkönyvtárat.

Úttörő megoldások a félegyházi főtéren
A Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár Zöld könyvtári 
esték című ismeretter
jesztő sorozatának újabb 
előadása volt október 13
án, kedden. Új ökológiai 
parkok és kertek Félegy
házán címmel, vetítettké
pes előadást tartott Nem
csok Márton okleveles 
tájépítészmérnök, a Pa
gony Táj és Kertépítész 
Iroda munkatársa. A házi
gazda Nagy Ágnes városi 
főkertész volt.

Az interaktív előadáson az 
érdeklődők megismerhet-
ték a megújult városközpont 
tervezésének, kivitelezésé-
nek részleteit, a megjelent 
új növények tulajdonságait, 
telepítésének, fenntartásának 
módjait. Az előadó elmond-
ta, hogy a munka kezdetekor 
egyedenként megvizsgálták a 
fákat, állapotukat felmérték. 
Fő célja volt a projektnek, 
hogy a helyi identitást erősít-
sék, szeressék a félegyháziak az új 
főteret, a parkokat, a játszótereket. 

Nemcsok Márton ismertette, 
hogy a növények telepítése előtt 
meg kellett tisztítani a talajt, volt 
olyan hely, ahol 1 méter mélyen 
kellett beavatkozni. Nagyon fontos 
része volt a munkálatoknak az ön-
tözőrendszer kiépítése, amelyről 
elmondható, hogy országos szinten 
is kuriózum. A rendszert technoló-
giai víz táplálja, ami a termálfürdő 

hűtését szolgálta eddig is, viszont 
azt beleengedték a záportározóba. 
Most öntözési célokat szolgál a vá-
ros egész területén.

A jelenlévők megtudhatták, hogy 
a városban megtalálható, úgyne-
vezett biodiverz növényfelületek 
itthon nem túl elterjedtek, külföl-
dön ismertebb ez a módszer. Jel-
lemző erre a fajgazdagság, így az 
ellenállóság is, jobban reagálnak 
a kártevőkre. Hátránya, hogy az 

első évben kézzel kell gazolni a 
zöldfelületet, ám amint összezár, 
onnan gyakorlatilag önfenntartóvá 
válnak. A növények társítása úgy 
történt, hogy minden évszakban 
legyen olyan, amelyik virágba bo-
rul, sőt még a téli hónapok is tar-
togatnak meglepetéseket.

A templomkert holland platán-
fáiról megtudtuk, hogy a terveik 
szerint úgynevezett kolostorkerti 
kerengők hangulatát idézik majd 

meg, amint összezár a lombkoro-
nájuk évek múltával. Ezt addig is 
folyamatos metszéssel segítik. A 
Kossuth utcai platánfák egészsé-
gi állapotáról megtudhattuk, hogy 
bár nem egészségesek, 10-20 évet 
nyertek a kezelésükkel. Jelenleg 
elmondható, hogy jót tett nekik a 
metszés és a folyamatos öntözés. 

A jelenlévők több kérdésükre is 
választ kaptak, az előadássorozat 
várhatólag tavasszal folytatódik.

A Földrajzi szabadegyetem leg-
utóbbi előadásán dr. Tarjányi 
József Kazahsztánról, a világ 9. 
legnagyobb területű országáról 
tartott előadást. Kazahsztán az 
egyike az 1990-es évek elején a 
Szovjetunióból kivált államok-
nak. Az elmúlt húsz évben je-
lentősen átalakult és fejlődött. 
Erről a fejlődésről, építészetük-
ről, az ott élők szokásairól, vise-
letükről, a magyaroknak szóló 
különleges kötődésükről is szólt 
az előadó.

Kazah-
sztánról 
a szabad-
egyetemen
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A Magyar Festészet Napja al
kalmából Kovács Zsóka se
lyemfestő tárlatvezetését 
élvezhette az érdeklődő közön
ség október 17én, szombaton 
délelőtt. Az egykor kiskunfél
egyházi művész minden kiállí
tott képéről mesélt, a tárlatot 
a Petőfi Sándor Városi Könyv
tárban a múlt hónapban nyitot
ták meg.

– Az érzéseimet, hangulataimat 
festem, nem a realitást. Ezeket 
úgy ábrázolom, ahogyan az én el-
mémben megjelennek – mondta a 
művész, aki hozzátette, hogy csak 
akkor tud festeni, ha boldognak 
érzi magát. 

A délelőtt folyamán megismer-
hette a közönség a selyemfestés 
technikáit, amelyet Kovács Zsóka 
alkalmaz. A folyamatot, amikor a 
hófehér selyem magába szívja a 
festéket, amikor az alkotásnak he-
lyet ad az anyag. Hosszasan mesélt 
a napfénnyel festésről, amelynek 
lényege, hogy fényérzékeny festék 
segítségével, az előre megálmo-
dott kompozíciót levelek, virágok 
segítségével tulajdonképpen a 
napfény hatására megszületnek, 
hiszen a végső simításokat a képe-
ken a napsugár végzi.

A művész minden festménye 
egyben egy történet is, amelyet 

most a közönség elé tárt. A ked-
venc témái között szerepelnek a 
pillangók, az őszi levelek, a tánc, a 
tűzmadár, a páva motívum, ame-
lyekhez szívesen visszatér más-

más környezetben. A színei a pi-
ros, a barna, a napsárga, a kékek 
és az arany, sok esetben jellemzi 
a képeit, hogy két fő szín számos 
árnyalatát viszi végig a témán. 

A művészről és az alkotás folya-
matáról a Kovács Zsóka kézműves 
selymei Facebook-oldal is betekin-
tést nyújt.

 Z. A.

Kutya-macska barátság
A címben szereplő kifejezésről a rivalizálás, viszálykodás, el
lenségeskedés jut eszünkbe. Pedig ez nem igaz. Létezik a két 
állat között barátság, szeretet. Tóth László Teqila nevű kutyáját 
a félegyházi menhelyről fogadta örökbe. A kutyus nemrégiben 
egy elárvult kis cicát fogadott örökbe. Azóta is féltő gonddal 
őrzi és szopatja.

Tóth László a felsőgalambosi ta-
nyájáról indult útnak a hét végén, 
amikor keserves nyávogásra lett 
figyelmes a kertben. Megkeres-
te a kis cicát, aki a kerítés résén 

szökött be, kiette az útra, hogy 
megtalálhassa gazdáját. Mikor 
hazaért, kiderült, hogy a macs-
ka visszaszökött, sőt, kutyája 
karámjába költözött. A kutyus 

ekkor már szoptatta az elárvult 
jószágot. Azóta is gondozza, óvja, 
ha kiszökik az udvarra napozni, 
azonnal nyomába ered és féltő 
gonddal megragadva, szájában 
viszi vissza az ólba. Ha a zárt ajtó 
miatt nem tud utánamenni, folya-
matosan ugat, mintha irányítaná, 
magyarázna neki valamit. 

– Nekem eddig nem volt macs-
kám. Kutyámat a félegyházi men-
helyről hoztam ki évekkel ezelőtt, 

és nagyon bevált, jó házőrző, ked-
ves társ. De azon meglepődtem, 
hogy úgy fogadta be a cicát és 
szoptatta, hogy neki nem voltak 
kölykei. A napokban az állatorvos 
magyarázta meg, hogy miért van 
ez. A kutya álterhes, ezért egész-
ségügyi szempontok miatt is fon-
tos, hogy szoptasson. Egy biztos: 
ez a cica nálunk fog felnevelkedni, 
élni – mondta a gazda. 

 s. r. 

A selyemfestő, ha boldog
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Új székházban a Nemzeti 
Művelődési Intézet

Átadták a Nemzeti Művelődési In-
tézet új, a magyar kormány 3,18 
milliárd forintos beruházásával 
létesített székházát október ele-
jén Lakiteleken, a Hungarikum 
Ligetben.

Lezsák Sándor, a Népfőiskola 
Alapítvány elnöke, és az Országy-
gyűlés alelnöke a székházátadá-
son köszöntőjében elmondta: a 
kiemelt kormányzati beruházás 
hátterében a magyar költségvetés, 
az adófizető polgárok támogatása 
és jogos elvárása van. Ez az épület 
szolgálja „a magyar kultúra szent 

ügyét”, a Kárpát-medencei magya-
rok közösségi életét – tette hozzá.  

Az eseményen felolvasták Orbán 
Viktor köszöntőlevelét, amelyben 
a miniszterelnök a Nemzeti Műve-
lődési Intézet legfontosabb felada-

taként említi, hogy helyi szinten 
segítsen a közösségeknek felis-
merni és megóvni saját értékeiket, 
bizonyítva, hogy virágzó kulturális 
élet a fővároson kívül is lehet. 

Ülésezett a Neumann János 
Egyetemért Alapítvány

Lezsák Sándor meghívására a 
Lakitelek Népfőiskolára érkeztek 
a Neumann János Egyetemért Ala-
pítvány kurátorai, valamint az ala-
pítvány felügyelő bizottsági tagjai 
október 5-én. A napirendek meg-
tárgyalását követően Lezsák Sán-
dor sétára hívta a résztvevőket az 
épülő Hungarikum Ligetben.

Miniszterhelyettesi 
látogatás 

Schanda Tamás parlamenti és 
stratégiai államtitkár, az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium 
miniszterhelyettese volt Lezsák 
Sándor vendége a népfőiskolán, 
október 8-án. A találkozón meg-
tekintették a folyamatban lévő 
fejlesztéseket és a nemrégiben át-
adott Nemzeti Művelődési Intézet 
új székházát, valamint egyeztetést 
folytattak Madari Róberttel, La-
kitelek polgármesterével a telepü-
lés, valamint a térség fejlesztési 
koncepciójáról.

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola 
honlapján: www.nepfolakitelek.huA Lakitelek Népfőiskola hírei

Nagyszabású koncerttel ünnepelte 
a Kiskunfélegyházi Zenebarátok 
Kórusa fennállásának 25. évfor-
dulóját. Az ünnepléshez a Kiskun-
félegyházi Koncert Fúvószenekar 
is csatlakozott, még színesebbé 
téve a Szatmári Imre által veze-
tett Kiskunfélegyházi Zenebarátok 
Kórusának produkcióját. A karve-
zetőnek ez volt az utolsó fellépése. 
Helyét utódja, Vili Balázs veszi 
át, aki ezen a fellépésen debütált 
a közönség előtt. Az október 18-i 
koncerten – aminek a Kiskunfél-
egyházi Városi Sportcsarnok adott 
helyet – Cseh Antal és Ujvári 
Gergely operaénekesek is fellép-
tek. A zongorakíséret Pusker 
Imre játékát dicsérte. A több mint 
kétórás örömjátékot Balla László 
alpolgármester és Szabó Péterné, 
a kórus elnöke nyitotta meg. 

A művek között klasszikus és 

könnyedebb dallamok is felcsen-
dültek. Volt musicalfeldolgozás, 
népdal és ráadásként helyet ka-
pott egy Balázs Árpád mű is: a 
Kunsági Betyárok. A műsort Tóth 
Renáta Bernadett és Vili Balázs 
gitárjátéka, valamint Hegyi Bence 
dobjátéka színesítette.

A Kiskunfélegyházi Zenebarátok 
Kórusa 25 éve, 1995. szeptember 
15-én, Kapus Béla karnagy ve-
zetésével alakult. A 40 fős kórus 
tagjai közül 19-en még az alapító 
együttesből valók. Hazai és külföldi 
sikereik közül kiemelkedik a 2008-
ban kiérdemelt Hangversenykórus 
minősítés. Ez a legmagasabb szint, 
amit amatőr énekes kórus kaphat. 
A program szünetében a látogatók 
az előtérben felállított paraváno-
kon tekinthették meg az elmúlt 25 
év eseményeinek fotókon megörö-
kített kiemelkedő pillanatait.  V. B. 

Jubilált 
a Zenebarátok Kórusa

Nyitva marad a műhely
Az elmúlt időszakban a Holló László Képzőművész Kör  egy sike
res pályázatnak köszönhetően 12 hétvégén fogadta a Petőfité
ri székházában azokat a művészet iránt érdeklődő fiatalokat és 
felnőtteket, akiknek kedve támadt tehetségük kipróbálására. 
A program végén záró kiállításon mutatták be a legsikeresebb 
alkotásokat és a közös munkáról készült fotókat. 

A tárlaton megjelenteket Rát-
kai Zsuzsanna, a Holló-kör 
tagja köszöntötte, majd Kis 
Virág, a sorozat gondozója is-
mertette, hogy milyen sokszínű 
lehetőséget kínáltak a kezdő 
alkotóknak. Kipróbálhatták az 
olaj, az akrill, a szénrajz tech-

nikát és megismerkedhettek a 
kerámiakészítéssel is. Arról is 
beszámolt, hogy a félegyházi 
alkotóközösség a későbbiekben 
is folytatni szeretné ezt a mun-
kát, igazi nyitott műhellyé téve 
a képzőművész kör otthonát.

s.  r
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A magyar festészetet ünnepeltük
A művészet dicsérete
A félegyházi közművelődési intézmények tárlatokkal ünnepelték 
a festészet világnapját. A Móra Ferenc Művelődési Központban 
Lukács Ferenc festőművésznek nyílt kiállítása október 16án. 
Alkotásait Szabó Ildikó művésztanár ajánlotta a látogatók figyel
mébe, a megnyitón közreműködött a Láma Dalai együttes. 

– A körülöttünk látható művek fris-
sen, ropogósan állnak elénk, még 
a műterem melegét, az alkotás 
lázas hevét ontják magukból. Az 
elmúlt hetekben készültek, de év-
századokat idéznek. A festészet, 
tágabb értelemben a művészet 
dicséretére születtek. Alkotójuk 
általuk kívánja kimondani újra a 
klasszikus mondatot:

ars longa, vita brevis. A művé-
szet örök, az élet véges.

Az elmúlt évtizedek alatt láthat-
tuk festői stílusának alakulását. 
Megismertük mondanivalóit, pél-

daképeit. Lukács Ferenc mindig az 
emberről szól, és mindig kérdése-
ket tesz fel műveivel. 

A kiállítás darabjait a melan-
kólikus életérzés fogja össze. Ez 
árulkodik az alkotó érzéseiről. A 
munkamódszer, mellyel készültek 
tudatosan erősíti ezt az egységet. 
Hosszú hónapokig érlelődő koncep-
ció végén néhány hét alatt készült 
el az itt látható anyag – koncent-
rálva a művész gondolatait, felhal-
mozott tudását, élettapasztalatát. 
Lukács Ferenc kinyitotta műterme 
ajtaját, bepillantást engedett abba 

az intim térbe, ami művei és közte 
jött létre. Láthatjuk a magabiztos, 
lendületes kézmozdulatoknak és a 
krétarétegeket elsimító tenyérnek a 
nyomait. Szerelmet és szenvedélyt 
kelt bennünk a művészet és az al-

kotás iránt. Munkáit látva éppúgy 
kedvünk támad leülni, rajzolni, mint 
múzeumba menni, vagy csöndes 
szobában teát kortyolva nagy mes-
terek albumait lapozgatni – mondta 
megnyitójában Szabó Ildikó.

Ziegler Német Ferenc izsáki festő ki
állítását a Petőfi Sándor Emlékházban 
Molnár István, Holló Lászlódíjas fes
tőművész nyitotta meg. Közreműköd
tek a Balázs Árpád Művészeti Iskola 
diákjai. 

Molnár István megnyitójában arról be-
szélt, hogy Ferenc iskolája maga a termé-
szet, technikai értelemben viszont folya-
matosan alakítja saját festő stílusát. – Feri 
képei a történetek ellesett pillanatai, a mú-
landó természet időben elkapott tanúi, az 

illanó fények vetületei – mindezek összes-
sége és kész a kép – mert máshogy nem is 
lehet. Egyszerű képformák, mégis a látvány 
továbbfűzhető gondolatokkal – mondta el 
Molnár István. 

A tárlat november végéig látogatható.

A természet iskoláját járva
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Veszteségeink, betegségeink olykor 
a legnagyobb tanítómestereink

Dr. Domján Mihály tanácsadó szakpszichológus, családterape
uta, előadó, blogger, podcaster. Többezres követőtáborral ren
delkezik a közösségi oldalakon és előadásait az ország bármely 
pontján nagy érdeklődés övezi. Aki csak ennyit tud róla, azt hihe
ti, hogy pontosan így akarta. Pedig hosszú és kanyargós volt az 
út, ami a fogorvosi rendelőből a teltházas előadásokig vezetett.

Mielőtt teljesen világos lett számá-
ra, hogy az orvosi egyetem az, aho-
vá járni szeretne, festőművésznek 
készült. 5 éves korától járt magán-
tanárhoz, és nagyon szerette. 13 
évesen aztán a festés abbamaradt. 
Állítása szerint teljes lelki békével 
engedte el ezt az álmot. Talán ami 
megmaradt ebből a néhány évből, 
az a művészet iránti rajongás és 
csodálat.

Fogorvosi egyetemre kezdett 
járni, és az ötödévben egy addig 
teljesen ismeretlen területtel, a 
pszichiátriai gyakorlattal ismerke-
dett meg. 

– Nagyon izgalmasnak találtam 
és annyira érdekelt, hogy mindig 
elsőként érkeztem az órákra – em-
lékszik vissza.

Olyannyira lelkes volt, hogy be 
is iratkozott – az abban az évben 
először elindított – pszichológia 
levelező tagozatra. Mellette fogor-
vosként dolgozott. Miután lediplo-
mázott, heti egy nap pszichológus-
ként, a többi napon fogorvosként 
praktizált. Először a Móra Ferenc 
Gimnázium iskolapszichológusa 
lett, ami akkoriban kuriózumnak 
számított. Később a KAPOCS Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központban 
kapott feladatokat, majd a helyi 
Városi Kórház Rehabilitációs Osz-
tálya következett. Ezek mellett 
karitatív munkákat is vállalt. Ek-
kor kezdett családterápiát tanulni. 
2007-ben oklevelet szerzett, majd 
2008-ban jött egy újabb szakdip-
loma: tanácsadó szakpszicholó-
gus lett. A fogorvosi körben eltöl-
tött időt közben lecsökkentette, 
a hangsúly tehát egyre inkább a 
pszichológia felé tolódott.

– Nem volt éles a váltás. Szé-
pen lassan hagytam abba a fog-
orvosi tevékenységet és lett egy-
re fontosabb ez a hivatás. Nem 
bántam meg. Idén egy új kihí-
vást választottam: elkezdem a 
pszichoterapeuta-képzést, újabb 
orvosi szakvizsgaként. A különb-
ség az eddigiekhez képest, hogy 

elsősorban egészséges emberek 
megoldatlan lelki problémáival 
és kríziseivel foglalkoztam ezidá-
ig, az új szakvizsgával már pszi-
chiátriai betegek lelki gyógyítá-
sára leszek jogosult, ami engem 
nagyon érdekel – avat be a terve-
ibe a doktor.

Mindezek mellett előadások há-
zigazdája, blogot ír, pszichológusi 
podcastokat – hanganyagokat –
gyárt, lelki segítője a kiskunfélegy-
házi donorcsaládok közösségének 
és számos könyv szerzője. 

– Sok dolog nem volt tudatos. 
2001-ben, amikor végeztem, vi-
déken a pszichológusok száma 
minimális volt. Akadt néhány meg-
hívás iskolák, intézmények részé-
ről, hogy előadjak náluk. Kiderült, 
hogy ebben helyt tudok állni, így 
a meghívások szaporodtak, a ta-
pasztalat gyűlt. Átlagosan 30-40 
előadást tartok évente, a mostani 
időszak azonban a vírushelyzet 
miatt kivétel. Februárban, a ka-
rantén előtt volt két emlékezetes 
előadásom: az egyik Budán, ahol 
Mautner Zsófi gasztroblogger 
volt a vendégem, a másik Szom-
bathelyen, ahol pedig egy hatalmas 

előadóteremben beszéltem. Annyi 
ember előtt még soha nem álltam. 
Mindkettő nagyon meghatározó, 
mindamellett energiával feltöltő, 
jutalom és ajándék volt. Ezek után 
két barátom is kérdőre vont, hogy 

miért nincs legalább hanganyag 
ezekről az előadásokról. Legalább 
egy podcast. Egy dologban biztos 
voltam: nekem soha nem lesz ilye-
nem – mondta nevetve dr. Domján 
Mihály.

A karanténidőszak alatt felsza-
badult idő viszont ráébresztette, 
hogy itt a lehetőség egy ilyen jel-
legű – interneten bármikor vissza-
hallgatható – kihívásnak is. Ebben 
a pillanatban 16 darab elkészült 
hanganyagon van túl. Bár az első 
6-8 után úgy gondolta, hogy nem 
készül több, hiszen kevés visz-
szajelzés érkezett a hallgatók 
részéről, mára már nincs olyan 
hét, hogy 8-10 üzenet, email, le-
vél ne érkezne. Folyamatos meg-
erősítéseket kap, hogy mekkora 
igény van az ilyen rádióadásszerű 
hanganyagokra. 

Az elmúlt évek alatt volt termé-
szetesen olyan helyzet, amit mély-
pontként aposztrofál. 

– 5-6 évvel ezelőtt egy számí-
tógépfüggő, 25 éves fiatallal való 
munka két vállra fektetett. Akkor 
jöttem rá, hogy újból iskolapadba 
kell ülnöm. Megtanultam a szo-
matodráma, a mindfulness és a 

traumaterápia eszközeit használ-
ni. Kijelenthetem, hogy a mostani 
ismeretekkel jobban tudtam volna 
ezt a helyzetet a kezdetektől kezel-
ni, de akkor arra volt szükségem, 
hogy felismerjem: egy játszmának 
a része vagyok, illetve képeznem 
kell magam. Hála Istennek, végül 
szupervíziót igénybe véve helyt 
tudtam állni – mondta.

A legfelemelőbb pillanatra is 
tisztán emlékszik: egy házaspár 
kereste meg, mert a hölgy nem 
tudott teherbe esni. Párterápiában 
kívánták a nehézségeiket helyre 
tenni, amely eredményeként pár 
hónap elteltével a hölgy áldott ál-
lapotba került. Ez felejthetetlen 
pillanat volt a számára.

Célja, hogy a megerősítő monda-
tok, amit számos csatornán közve-
tít, elérje az embereket. Szeretné, 
ha ezen keresztül elhinnék, hogy a 
változás rájuk is vonatkozhat. Vé-
leménye szerint sokszor elég csu-
pán az emberi kapcsolatokat tu-
datosan ápolni és hagyni közben, 
hogy a dolgok megtörténhessenek. 
Az élethez persze nagyon sok erő, 
akarat, küzdés, cél és önismeret 
is kell. Egy alkotó ember az, aki 
rendelkezik ezzel az elszántsággal 
és nyitottsággal. Az alkotás lehet 
egy sajttorta megsütése, lehet egy 
szép családi szokás kialakítása 
vagy akár a munkahelyen való kre-
atív kibontakozás. Bármi, ami örö-
met okoz. Nekünk és másoknak is. 
Muszáj eltávolodni az ÉNből, hogy 
másnak is szerezzünk jó pillana-
tokat. Ideális lenne, ha az embe-
rek azt adnák, ami belőlük fakad, 
őszintén.

Dr. Domján Mihály számára ma-
gánemberként nagyon fontos az, 
hogy a munkája terhelését egyen-
súlyba tartsa a magánélettel. A 
személyes Istenhit, a mozgás, a 
kölcsönös kapcsolatok, és hogy 
megtanult hálás lenni dolgokért – 
ezek a mozgatórugói. Vallja, hogy 
ki kell lépnünk fizikálisan sokszor 
onnan, ahol a hétköznapjainkat él-
jük, és hogy veszteségeink, adott 
esetben betegségeink a legna-
gyobb tanítómestereink. Mindezek 
mellett rendíthetetlenül hisz a hét-
végi szieszta gyógyító erejében is.

– Hálás vagyok azért az életért, 
amit élhetek a vágyaimmal és hi-
ányaimmal együtt. Jól érzem ma-
gam a bőrömben – mondta vége-
zetül a doktor.

 Z. A. 

BESZÉLGETÉS DR. DOMJÁN MIHÁLLYAL
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November 3., kedd 
Betűbölcsi. 

A városi könyvtár 
baba-mama klubja.

A rendezvényen kötelező 
a maszkviselés!

Városi könyvtár, 10 óra

November 5., csütörtök 
Alice C. Tarian (Fekete Aliz): 

A fényküldött című regényének 
bemutatója. A szerzővel Garaczi 

Margó beszélget. A helyszí-
nen lehetőség lesz a könyv 

dedikálására.
A rendezvényen kötelező a 

maszkviselés!
Városi könyvtár, 17 óra

Októberi újdonságok
Kapcsolat – kultúra – közösség 
„Olvasni lelki gyönyörűség” – így 
szól a Kiskunfélegyházi Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár szlogen-
je. Évente átlagosan 2500 darab 
új dokumentumot vásárolnak, 
többségében könyveket, figyelve 
a könyvtárba járók olvasási szo-
kásait, a könyvkiadók sikerlistáit, 

valamint teljesítve az olvasók ké-
réseit. Három könyvet ajánlunk, 
amelyek az elmúlt hetekben ke-
rültek a bibliotéka polcaira.

Rubik Ernő A mi kockánk című 
kötete tíz országban egyszerre 
jelent meg és pillanatok alatt vált 
nemzetközi könyvsikerré. A szö-
veg viszonylag hosszú ideig, négy 

év alatt készült el, mert a szerző 
nehéznek érezte az írást. A könyv-
ből kiderül, hogy miért és miként 
született meg 1974-ben ez a nagy-
szerű, páratlan játék. Olvashatunk 
még a hirtelen jött népszerűségé-
ről és a mélyrepülésről is.

Szidiropulosz Archimédesz 
szociológus, történész Küzdelem 
utolsó vérig című munkájában 
gróf Tisza István személyiségét, 
politikai pályafutását és állam-
férfiúi kvalitásait vizsgálja abból a 
szempontból, hogy mik voltak te-
vékenységének, döntéseinek moz-
gatórugói képviselőként, házel-

nökként és 
miniszter-
elnökként.

N y á r y 
Krisztián 
neve évek 
óta garancia 
a jó könyvre. Legújabb kötete ezút-
tal nem emberek életét, hanem a 
Himnusz és a himnuszok kalandos 
történetét meséli el. Megtudhat-
juk, többek között, miért tartotta 
Kölcsey Ferenc közepes versnek 
saját művét, hány perc alatt írta 
Erkel Ferenc a Himnusz zenéjét 
és van-e egyáltalán hiteles kottája.

KÖNYVTÁRSAROK

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár 11 éve indította útjára azt a 
kezdeményezést, hogy a könyvtári napok keretében díjakkal, 
ajándékokkal köszönik meg azoknak az aktivitását, akik vala
milyen formában kiemelkedően vesznek részt a könyvtár min
dennapi életében – mondta el Kállainé Vereb Mária igazgató az 
ünnepi rendezvényen, ahol átadták az Év Olvasójadíjat Kissné 
Kovács Ilonának. 

Az Év Gyermekolvasója címet 
Gál Péter Attila érdemelte ki, 
az Év Olvasócsaládja a Bor-
dás-család lett. Az átadó ün-
nepségen Magyari Benkő Gab-
riella és Róka Kinga tanárnők 
zenei előadással kedveskedtek a 
könyvtárlátogatóknak. 

A városi könyvtár és a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület 
rajzpályázatot hirdetett felső ta-
gozatos diákok számára a Haty-
tyúház, a mi könyvtárunk címmel. 
A beérkezett nyertes pályaműve-
ket az Év Olvasója-díj átadásán 
mutatták be, és jutalmazták az 
alkotókat. A pályázat meghirdeté-
sének okáról Kállainé Vereb Mária 
elmondta: – A város központjá-
ban 200 évvel ezelőtt épült meg 
a jellegzetesen szép klasszicista 
stílusú épület, a Hattyúház, amely 
építészetileg és irodalomtörténe-

tileg is értékes műemléképület. 
1952-ben került az épület egy 
részébe a mai Petőfi Sándor Vá-
rosi Könyvtár elődje, mely 1957-
ben felvette nagy költőnk, Petőfi 
Sándor nevét. 1966-ban ünne-
pélyes keretek között nyitották 
meg a teljes épületegyüttesben a 
városi könyvtárat, amely 2008-ra 
kibővült és megújult. A 200 éves 
évforduló alkalmából két kategó-
riában hirdettük meg a rajzpályá-
zatot. Szakmai zsűrit kértünk fel 
az értékelésre, amelynek tagjai 
voltak: Rosta Ferenc alpolgár-
mester, Rácz Lászlóné ny. rajzta-
nár és Rádi András festőművész, 
mindannyian a Móra Ferenc Köz-
művelődési Egyesület tagjai.

A pályázaton dicséretesen sze-
repeltek az 5-6. osztályosok kö-
zül: Rádi Zénó – Constantinum 
Általános Iskola 6.a, Tarjányi 

Levente – Dózsa György Ált. Isk. 
6.b, Tóth Gréta – József Attila 
Ált. Isk.6.a.

A 7-8. osztályosok dicséretesei: 
Fekete Olga – József Attila Álta-
lános Iskola 8.a, Dencs Bertold 
– Dózsa György Ált. Iskola 7.a, 
Retkes Emma – Constantinum 
Ált. Isk. 7.b.

Különdíjat kapott az 5-6. osz-
tályosok kategóriájában Szabó 
Emma – József Attila iskola 5.a, 
a 7-8-os korosztályban Vidéki 
Luca – Platán Iskola 8. a.

Helyezettek lettek az 5-6-os 
korosztályban:

III.: Juhász Bernadett Cons-
tantinum Általános Iskola 6.b

II: Szunyi Laura Kiskunfélegy-
házi Dózsa György Általános Isko-
la 11 év

I. Major Edina Batthyány Lajos 
Általános Iskola 6.z

Helyezettek a 7-8. osztályban: 
III. Termol Tamara Platán Ut-

cai Általános Iskola 8.a
II. Juhász Emma Rebeka Pla-

tán Utcai Általános Iskola 8.b
I. Vidéki Anna Platán Utcai Ál-

talános Iskola 8.b

Az Év Olvasói
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Szoros mérkőzésen  
maradtak alul
Nyíregyházára látogatott az NB 
II-es felnőtt férfi kosárlabda-baj-
nokság keleti csoportjának 2. 
fordulójában a Kiskunfélegyházi 
KC. Mindkét együttes győze-
lemmel kezdte a szezont, ennek 
megfelelően szoros mérkőzésre 
volt kilátás. A KKC szempontjá-
ból indult jobban a találkozó, a 
félegyházi csapat villámrajtot 
vett és 8-0-ra elhúzott. A há-
zigazdák ezt követően folya-
matosan zárkóztak közelebb, 
a palánk alatt hatékonyabbnak 
bizonyultak. Az első negyed 
végén 27-26-ra alakult az ál-
lás. A második negyedben nö-

velte előnyét a Nyíregyháza. A 
harmadik negyedben mindkét 
együttes pontatlanabbá vált, de 
a hazaiaknak sikerült rendezi a 
soraikat, így az utolsó negyedet 
66-58-as előnyről várhatták. A 
záró játékrészben 10 pont fölé 
is nőtt a különbség, a KKC játé-
kosai mindent megtettek és pró-
báltak közel maradni ellenfelük-
höz, de ez ezúttal nem vezetett 
eredményre. 

Férfi NB II. keleti csoport 2. 
ford., 10. 17.

Sunshine – Nyíregyházi KSE 
– Kiskunfélegyházi KC 85-75

(27-26, 22-18, 17-14, 19-17)

Három érem az  
országos bajnokságon
Balatonbogláron rendezték meg ok-
tóberben a Duatlon Országos Baj-
nokságot és a Mixváltó Országos 
Bajnokságot. A duatlon futásból, 
kerékpározásból és egy második, 
rövidebb futásból áll. 

A mix-váltóban két fiú és két 
lány alkot egy csapatot, egymást 
váltva teljesítik a távot és végül 
a négy ember összideje alapján 
hirdetnek eredményt. A kiskun-
félegyházi 3K Sportegyesület ver-
senyzői szép eredményeket értek 
el a szezon utolsó versenyén. Papp 
Laura aktív versenyzéssel ezüs-
térmes lett. Ő egyébként az idei 
év országos bajnoka triatlonban. 
Csontos Dóra erős hajrájának kö-

szönhetően bronzérmes lett, aki a 
tereptriatlon idei országos bajnoka. 
Trungel-Nagy Zalán – aki az idei 
év tereptriatlon országos bajnoka 
– hajszállal lemaradt a dobogóról, 
negyedik lett. Bátyja, Kolos a rend-
kívül erős mezőnyben elsőévesként 
lett hatodik. A vasárnapi Mix-váltó 
Országos Bajnokságon a Papp La-
ura, Vidéki Csaba, Csontos Dóra, 
Trungel-Nagy Zalán alkotta csa-
pat hatalmas küzdelemben végül 
bronzérmes lett. A viszonylag rö-
vid, de igen zsúfolt 2020-as szezon 
véget ért, rövid pihenő és értékelés 
után kezdődik az alapozás a jövő 
évi versenyekre. Edzők: Kornoko-
vics Györgyi és Bozsó István. 

Szabadrúgásgól döntött

Egy gólt hozott a Kiskunfélegy-
házi HTK és a Bácsalmási PVSE 
rangadója a megyei I. osztályú 
labdarúgó-bajnokság 9. játéknap-
ján. A mindent eldöntő találatot 
a Bácsalmás csapata szabadrú-
gásból szerezte meg. Hazai olda-
lon a helyzetek és a lehetőségek 
kimaradtak, a lefújást követően 
a vendégek örülhettek. A bajnok-

ság mellett a Magyar Kupában 
is pályára lép a KHTK. Október 
28-án, szerdán 12.30-kor az NB 
II-es Dorogi FC-t fogadja Honvéd 
Sporttelepen. 

Bács-Kiskun Megyei I. 9. 
ford., 10. 17.

Kiskunfélegyházi HTK – Bá-
csalmási PVSE 0-1 (0-0)

Gólszerző: Velez Donát, 58. p.Újabb OB-t nyert  
a Jogging Plus
Kiváló eredményekkel teljesített az 1992 óta Kiskunfélegy
házán működő Jogging Plus Sportegyesület 28 versenyzője 
az októberben a Balatonbogláron megrendezett duatlon or
szágos bajnokságon, ahol több mint 900an indultak el. 

Az első napon újonc 2 kategóri-
ában a lánycsapat (Szórád Han-
na, Takács Luca, Karsai Hédi) 
harmadik helyen végzett. A fiú-
csapat pedig (Kovács Mátyás, 
Vincze Bálint, Pataki Bene-
dek) országos bajnokként állha-
tott a dobogó legfelső fokára. 

A második napon a duatlon 
mix váltó országos bajnokságon 
az újonc csapat (Szórád Hanna, 
Kovács Mátyás, Takács Luca, 
Vincze Bálint) 2. helyen ért cél-
ba. Az egyesület edzői, Németh 
László és Szentesi Szabolcs is 
rajthoz álltak és sikeresen telje-
sítették a távokat, miközben a 

tanítványok lelkesen szurkolva 
biztatták őket. 

A versenyeken való részvételt 
és versenykerékpárok szállítását 
a Rollsped Kft. támogatta, ezért 
külön köszönet Szűcs-Szabó 
Sándor ügyvezetőnek. Továbbá 
köszönik a kerékpárok szak-
szerű karbantartását és a ver-
senyekre való felkészítését a 
Nor-Bike Kft. szakemberének, 
Lajos Norbertnek. Felkészítő 
edzők: Dinnyés-Kis Zsuzsan-
na, Németh László, Szentesi 
Szabolcs, Vidovics Zoltán. 

A részletes eredményeket 
honlapunkon olvashatják. 

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Egy település önkormányzatiságához hozzátartozik a közigaz
gatási ügyek bonyolításához szükséges irodák, tanácstermek 
befogadására szolgáló épület. Ezen hivatalos helyiségeket tar
talmazó épület megnevezése a település nagyságától függően 
koronként változott: hívták községi székháznak, községházának, 
tanácsházának, városházának. Kiskunfélegyházán a helytörténe
ti irodalom három városházát tart számon.

A legelsőt még a várost 1743-ban 
újonnan benépesítő elődeink épí-
tették, a Kecskemét és Szeged közt 
futó főút nyugati oldalán, nagyjából 

a mai városháza helyén. Nagyon 
kevés adat maradt fenn róla, egy 
későbbi, tehát nem korabeli feljegy-
zés szerint a piactérre néző tágas 

telken állt a nyitott udvarú, szerény 
községháza, az akkori nagyven-
déglő (Duttyán) mellett. A lakos-
ság létszámának és az intézendő 
ügyek számának növekedésével 
azonban az első városháza kicsinek 
bizonyult. Mivel kijavítani, bővíteni 
nem volt érdemes, a városi tanács 
1820-ban új községháza építését 
határozta el. A terv és a költségve-
tés elkészítésére Fischer Ágoston 
és Novák Gergely kecskeméti épí-

tőmestereket kérték fel, akik 23 és 
fél ezer forintban határozták meg a 
költségeket. Az új városháza első 
„talpkövét” 1823. május 6-án tették 
le és a gyors építkezés után hama-
rosan már ott ülésezhetett a városi 
elöljáróság.

A klasszicista stílusú, tümpano-
nos homlokzatú városháza szintén 
a Kecskemét-Szeged irányában 
tartó út mellett épült fel, homlok-
zattal az akkori Piac-térre nézett. 
A hivatali ügyintézés azonban egy-
re több helyet követelt magának, 
így ez a második városháza is 
hamarosan szűknek mutatkozott. 
Először a Görögház (később ún. 
Halászcsárda) egyes helyiségeit 
használták irodáknak, ráragasztva 
így erre az épületre a „Kisvároshá-
za” nevet. Ám ez a megoldás sem 
lehetett tartós, így az 1900-as évek 
elején döntés született egy teljesen 
új hivatali épület létrehozásáról. 
Felmerült annak lehetősége, hogy 
megmaradhat a régi városháza és 
azt össze lehet kapcsolni az újon-
nan felhúzandó épülettel. Ám vé-
gül nem ez a terv valósult meg, a 
klasszicista stílusú városházának 
nem adatott 90 évnyi fennállási 
idő, az új városháza miatt el kellett 
bontani. 

Jelenlegi, szecessziós stílusú, 
időrendben a harmadik városhá-
zánk keleti szárnya foglalta el he-
lyét. A képen együtt látszik a régi és 
mögötte a már épülő új városháza.

 Ónodi Márta
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A második városházáról

Hirdetés

Őszi notebook-ajánlatunk!
Felújított PRÉMIUM notebook:
Dell E5430: Intel Core-i5 3320, 4 GB mem., 
500 GB HDD, 14,1”-os kijelző, 1 év gar. br. ár: 69.990 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
Lenovo T430: Intel Core-i5 3320, 8 GB mem., 320 GB HDD, DVD, 
webkamera, 14”-os kijelző, 1/2 év gar.                br. ár: 73.990 Ft
Dell Latitude E7450: Intel Core-i5 5300, 8 GB mem., 
256 GB SSD, 14”-os kijelző, 1/2 év gar. br. ár: 139.990 Ft 
Új notebook:
Acer EX215-51K: Intel Core i5-6300, 4 GB DDR4, 256 GB SSD, 
webcam, 15,6”-os kijelző, 3 év gar. br. ár: 174.990 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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Virágünnep a Korona utcában
Őszi virágünnepet tartottak a 
Korona utcában október 17-én. 
A szombaton tartott eseményre 
reggel 8-tól délig látogathattak 
ki a félegyházi érdeklődők. A 

vásáron dísznövényekből, hal-
loween-i dísztökből, kézműves 
termékekből és a könyvtár által 
kivont könyvekből válogathattak 
a látogatók.

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: 
Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 

Kossuth L. u. 10. 
Telefon: 06 20/488-2812

E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak: 
Fantoly Márton (fotó), 

Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Hájas Sándor (újságíró),

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

ÚJSZÜLÖTTEK: Benkő Emili (any-
ja neve: Molnár Márta), Pap Sára 
(Simkó Zsuzsa), Csík Olívia (Al-
mádi Anikó), Fekete Laura (Berta-
lan Beáta), Rácz Zalán Krisztofer 
(Tímár Anita)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
Doroghy Dóra – Kovács Sándor, 
Hankó Diána – Balogh Máté, Ta-
podi Erika – Makány Gábor, Kesz-
ler Etelka – Pap lászló, Zsidó Éva 
– dr. Kása Norbert, Pintér Henri-
etta – Bertalan Gábor, Szűcs Má-
ria – Nánási Dávid, Oláh Malvin 
– Karádi Tamás, Csengődi Zsófia 
– Molnár Mihály, Balla Csilla Kata-
lin – Kurucz Róbert, Nagy Nikolett 

Vivien – Olajos Dániel, Jankovszki 
Anna – Németh András, Kasza An-
namária Rozália – Hideg László

MEGHALTAK:  Adorján Mihályné 
Apró Mária, Tajti Balázsné Rózsa 
Rozália, Szesztrienkáné Czine-
ge Regina, Szemerédi Istvánné 
Zsolnai Ilona, Tábi József, Lász-
ló György, Czakó Sándor Tivadar, 
Kotroczó Ignácné Kürtösi Mária, 
Fricska-Nagy Lászlóné Fekete 
Aranka – Kiskunfélegyháza, Siroki 
Józsefné Kiss Gizella – Nagykőrös, 
Demeter Ferencné Berkes Veronika 
– Tiszaalpár, Jakoda Péter – Fülöp-
szállás, Kovács Lászlóné Fejér Er-
zsébet – Kunszállás, Horváth Tibor 
– Selyeb, Szász Éva – Pálmonosto-
ra, Faragó István – Ballószög

Anyakönyvi hírek


