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Kapa helyett mulccsal védik
A FŐTÉR VIRÁGÁGYÁSAIT

Nagy Ágnes városi főkertész elárulta, hogy az újjáépült főtérhez

tartozó zöldfelületek, vagy még inkább virágoskertek ellátásához tel-

jesen új utakat kellett keresni. Azok
gondozása ugyanis a régi gondolkodás mentén, a korábbi módszerekkel és az addig ismert tudással
nem elképzelhető.
A főkertésszel Félegyháza új, de
máris oly becses értékének féltő

gondviseléséről
beszélgettünk.
Mint megtudtuk, sok minden átértékelődött ennek kapcsán, így
a növények esztétikája, helye és
szerepe a városban. Megnőtt például a zöldhulladék fontossága,
meg kellett ismerni a legkülönbö-

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

Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Dósay Dávid

Mint a nyári forróságban, úgy most, az ősz színeibe öltözött főtéri
virágok között is mindennapi szereplőkként tűnnek fel a gyomláló, ültető, mulcsozó kertészek. Kezük nyomán a virágágyások
hétről hétre új arcukat mutatják meg, mindannyiunk örömére.

Folytatás az 1. oldalról!

2

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

zőbb természeti folyamatokat, és
meg kellett tanulni alkalmazkodni
azokhoz.
A projekt megvalósulásával
sosem látott virágok kerültek az
ágyásokba, a kertészek hirtelen
több száz ismeretlen növénnyel
találták szembe magukat. Ezeket
egyszerre lehetetlen volt megtanulni. De a rendszeresen előforduló gyomokat hamar felismerték, ami jó kiindulási alap volt a
növényágyak tisztán tartásához.
Közben persze egyre több és több
növény válik számukra ismerőssé.
A másik gyökeres változás volt a
korábbi gyakorlathoz képest, hogy
el kellett felejteni a kapát. A talaj
bolygatása ugyanis újraindítja a
gyomosodást, a növények gyökérzetének megsértése pedig
nehezíti azok záródását. Ehelyett meg kellett tanulni, hogy
a talajt folyamatosan takarni
kell. Egyrészt azért, hogy kialakulhasson egy egészséges talajélet, másrészt pedig,
hogy a takaró anyag lebomlásával humusz keletkezzen a talajban. Emellett az sem elhanyagolható szempont, hogy ily módon
kevesebb nedvesség párolog el a
talajfelszínről.
A több hektárnyi zöldfelület takarásához folyamatosan szükséges nagy mennyiségű mulcs azonban nem áll rendelkezésre. Meg
kellett hát találni a módját, hogy a
téli-tavaszi ágnyesedékek, a nyári
fűkaszálék és az őszi lomb miként
tud mulcsanyagként visszakerülni
a zöldfelületekre. Ezzel alapjaiban
értékelődött át a zöldhulladék szerepe. A fenntartó először – még
2019 év végén – a rendelkezésre
álló őszi lombullásból származó
levelekkel kezdte takarni a nö-

vényágyakat, majd 2020 tavaszán 400 köbméter ágaprítékot
terítettek el a kertekben. A nyár
folyamán, a helyszínen keletkező
fűnyesedéket is szépen, óvatosan,
vékony rétegekben a növények
közé terítették, miközben az utcai
nagyobb fametszésekből kikerülő
faanyagot is ledaráltatta a város.
Az így keletkezett mintegy 70-80
köbméter mulcsanyagot jelenleg
terítik a kertészek. Mindennek az
eredménye az lett – summázza
Nagy Ágnes –, hogy megtanultunk
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a félegyházi köztereken helyben,
azaz a virágágyon komposztálni.
A Dózsa iskolában évek óta gyűjtött zöldhulladékból keletkezett
komposzt szintén a városi zöldfelületekre kerül, és a mezőgazdasági szakközépiskolával is megkezdődött az együttműködés a közös
komposztálás terén.
Nagy Ágnes szerint a kialakult
helyzet egyik legfontosabb hozadéka az összefogás és a felvállalt közös tanulás. Például a Zöld város
projekt kertészeti kivitelezőjével
három évig, a növényágyak teljes
beállásáig folyamatosan, közös
erővel végzik az évelők pótlását,
cseréjét. Így szeretnék elérni, hogy
a növényfelületek szépen záród-

janak. Az együttműködés keretében jelenleg ültetik ki a kertészek
a Kossuth utcán azt a 2000 darab
növényt, amit a kivitelező a városi
igények szerint rendelkezésre bocsátott. A pótlás tavasszal további,
mintegy 3000 darab növény telepítésével folytatódik.
Az együttgondolkodást télen
sem függesztik fel. A közreműködő
felek megoldást keresnek például
az évelők visszametszéséből származó nagy mennyiségű nyesedék
helyben történő visszadarálásának műszaki és anyagi lehetőségeire. Mindez azt a célt szolgálja,
hogy Kiskunfélegyháza megépített
új főterének zöldfelületei tovább
szépüljenek és gyarapodjanak.

Dr. Magyari Béláról nevezték el az új parkot
Októberi ülésén határozott arról
a képviselőtestület, hogy önálló szabadidőparkká minősíti át
a Dózsa György utca elején, a
társasházak mögött található
közparkot, amely a teljesen újjáépített játszóteret és a hozzá
szervesen kapcsolódó Horváth
Zoltán utcai edzőparkot foglalja
magában. A képviselők ugyanakkor úgy döntöttek, hogy – egyetértve az erre vonatkozó lakossági kezdeményezéssel – az új
közparkot Kiskunfélegyháza díszpolgáráról, dr. Magyari Béla
ezredesről, kiképzett űrhajósról
nevezik el.
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Idén már nem lesz városi rendezvény
Kedves Félegyháziak! Nekem is és a kollégáimnak is mindig különösen izgalmas az ünnepek előtti időszak, hogy mindig valami
szépet és újat tudjunk adni Önöknek. Ebben az évben meglepetésként óriáskerékkel készültünk, hogy az érdeklődők a magasból csodálhassák meg az ünnepi díszekbe öltöztetett várost és a
korcsolyapálya nyüzsgését.
A mai helyzetben azonban az a
felelős városvezetői döntés, ha a
legnagyobb óvatossággal járunk el.
Emberekkel beszélgetve látom, sokan kételkednek és bagatelizálják a
járványt és annak hatásait. Pedig
itt van körülöttünk. Nem vagyok
szakember, de azt is látom, hogy
sokszor a legnagyobb elővigyázatosság mellett sem lehet elkerülni
a megfertőződést. A polgármesteri hivatal több köztisztviselője,
intézményeink dolgozói, több háziorvosunk, önkormányzati képviselő is szenved a kór hatásaitól,
és a megfertőződött munkatársak,
ismerősök száma napról-napra
növekszik.
Úgy gondolom, hogy ebben az
időszakban a legfontosabb az
egészség és az emberi élet védelme, ezért nehéz szívvel, de felelősséggel az itt élőkért azt a döntést
hoztam, hogy a városban decem-

ber 31-éig minden rendezvényt,
ünnepséget visszamondunk.
Ebben az évben nem állítunk
korcsolyapályát és lemondtam az

óriáskereket is. Elmarad a városi
mikulás, az adventi gyertyagyújtás,
a nagycsaládosok köszöntése, a
szociális munka napja és a szilveszteri futás is. Elmaradnak a múzeumi, könyvtári programok és a művelődési központ rendezvényei is. A
november 5-i, csütörtöki közmeghallgatást is csak azért tartjuk meg
a városházán, mert törvény írja elő.
Arra kérem azokat a félegyháziakat, akik el szeretnének jönni, hogy
most inkább ne tegyék, a személyes
jelenlét helyett kérdéseiket, javaslataikat írásban küldjék el részemre.
Mindezektől függetlenül a várost
ünnepi díszbe öltöztetjük majd.
Ezek a díszek most azonban nem
a tömegnek, hanem a családoknak
szólnak. Jöjjenek majd be a gyerekekkel, sétáljanak, gyönyörködjenek a csodálatos kisvárosunkban.
Most a közösségi rendezvényeknél sokkal fontosabb, hogy
mindenki a szerettei körében és
egészségben ünnepelhesse a karácsonyt és várhassa az új évet. Mert
őszintén hiszek abban, hogy 2021
mindannyiunk számára egy sokkal
szebb év lesz az ideinél.
Csányi József polgármester
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Rendkívüli jogrend
és éjszakai
kijárási korlátozás
van érvényben
A kormány úgy döntött, hogy
a koronavírus-járvány miatt november 4-e szerdától
ismét bevezeti a rendkívüli
jogrendet, az Országgyűlést
pedig arra kéri, hogy ezt a
rendkívüli helyzetet 90 nappal hosszabbítsa meg. Ezt
Facebook-oldalán jelentette
be Orbán Viktor miniszterelnök kedden.
Ezzel egyidőben a következő szigorításokat vezették be
Magyarországon:
– A rendezvényeken, sporteseményeken, mozikban, színházakban csak minden harmadik
széken lehet ülni, a maszk viselése kötelező
– A szórakozóhelyek bezárnak
– Éjfél és reggel 5 óra között
kijárási korlátozás van
– Sűrítik a tömegközlekedési
járatokat
– Újra ingyenes a parkolás

Végső búcsú
MEGNYITOTTUNK!
Barczikay Gábortól Állatorvosi
RENDELŐ ÉS PATIKA

Kiskunfélegyháza, Szentesi út 25.
Rendelőnkhöz külön
PATIKA is nyílt:
Kutya, macska, egyéb kisállatok
Haszonállatok (baromfi, sertés, szarvasmarha, juh, ló, stb.)
 Méhek



Az Alsótemetőben vettek végső búcsút a súlyos, rövid lefolyású betegségben elhunyt Barczikay Gábortól családtagjai,
barátai és munkatársai. A gyászolók egy-egy szál virággal búcsúztak ravatalánál. Hamvainak végső elhelyezéséről később
rendelkezik a család.

Betegségeiknek
kezeléséhez,
gondozásukhoz
kínálunk állatorvosi szaktanácsadással
gyógyszereket,
vitaminokat,
tápokat,
kiegészítőket.
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A testi és lelki egészségünkért
A Kiskunfélegyházi Egészségfejlesztési Iroda projektzáró eseményét tartotta október 28-án, szerdán a polgármesteri hivatal
dísztermében. Az iroda két évvel ezelőtt, 2018-ban egy nyertes
pályázatnak köszönhetően kezdte meg működését, munkatársai
végig fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy a járás lakosságának
testi és lelki egészségét megőrizzék, fenntartsák, programjaikkal megszólítsák őket.
Modok
Ágnes pszichológus,
mentálhigiénés csoportvezető köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
amikor két évvel ezelőtt elindultak, tele voltak tervvel, reménnyel
és sok-sok kérdéssel. Elkezdték a
munkát, amely során egyre több
rendezvényen megfordultak, majd
maguk is eseményeket szerveztek az életmódváltás, az egészséges táplálkozás jegyében. A lelki

egészségfejlesztés
érdekében
tréningeket, egyéni és csoportos
tanácsadásokat tartottak, sikerült
belopni magukat a köztudatba. Ma
már egyre többen keresik fel őket
különféle kérésekkel, amelyeket –
a munkatársak sokrétű szakmai
tudásának, tapasztalatának hála –
teljesítenek, ezeknek eleget tudnak
tenni. Ezekkel a tapasztalatokkal
felvértezve várják a folytatást.

Balla László alpolgármester
beszédében elmondta, jó döntés volt 2017-ben, hogy a képviselő-testület egyetértésével az
önkormányzat indult ezen a pályázaton. Véleménye szerint ez a
szervezet bebizonyította Kiskunfélegyháza és a járás nagyszámú
lakosának, hogy olyan programokat, lehetőségeket nyújt, ami
mindannyiunk számára nagyon
fontos. Tapasztalata szerint azokon a rendezvényeken, amelyeket
az iroda szervezett, mindig nagyon sok érdeklődő volt.
Debreczeni Lajos, a Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft. vezetője az
egészségfejlesztési
irodákban

rejlő hosszútávú lehetőségekről
tartott egy rövid előadást, majd
az Egészségfejlesztési Iroda vezetője emlékezett vissza az elmúlt
két évre. Tóth Katalin előadásában részletesen bemutatta az
iroda munkatársait, a szervezett
programokat, a rendezvényeket,
amelyeken részt vettek. Láthattuk
a folyamatot, amely során maguk
is egyre több gyakorlattal, tapasztalással gazdagodtak. Az érdeklődők részletesen megismerték a
támogatókat, segítőket, partnereket, akikkel az elmúlt időszakban
az iroda kapcsolatba lépett. Köszönetet mondott és megerősítette a jelenlévőknek, hogy az elkövetkezendő három év is tervekkel
teli, továbbra is készséggel állnak
a lakosság rendelkezésére.
Z. A.

A világháborúkban
elhunyt félegyháziakról
emlékeztek meg
„Élni fog a nemzet,
amely összetart”
Az 1956-os forradalom évfordulójára emlékeztek október 22én, Kiskunfélegyházán. A Hősök Parkjában, az emlékműnél a
város vezetése, civil szervezetek, oktatási intézmények helyezték el koszorúikat, mécseseiket. Ezt követően a városháza
aulájában Czakó József emléktáblájánál helyeztek el koszorúkat. A megemlékezésen rövid műsorral közreműködtek: Gombás Bende, Keserű Benedek és Seregély Csilla.
A Hősök Parkjában megemlékező
beszédében Keresztes Tünde
elmondta:
– A magyar történelem kiemelkedő eseményei zajlottak
1956-ban Magyarországon. Egy
aprócska, de elszánt nemzet felemelte fejét és nemet mondott az
elnyomásra, és szembeszállt a világ akkori legnagyobb birodalmával. Ők voltak azok, akik győzni
akartak, és tisztán akartak győzni. Akik nem hagyták lebeszélni
magukat arról, hogy Magyarországot naggyá tegyék. A forradalom a budapesti diákoknak az
egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők
ellenállásának felmorzsolásával

fejeződött be Csepelen 1956.
november 11-én. A forradalom
leverését követő évtizedekben az
1956-os eseményeket a pártállami hatalom ellenforradalomnak
bélyegezte és elítélte, de a rendszerváltás során megváltozott az
események hivatalos értékelése.
1989. október 23-a óta ez a
jeles nap kettős nemzeti ünnep
Magyarországon: az 1956-os
forradalom kitörésének napja és
a Magyar Köztársaság 1989-es
kikiáltásának napja.
Őszinte tisztelettel és megbecsüléssel emlékezünk a forradalmár hőseinkre, köztük mindazokra a félegyházi polgárokra, akik a
közösség élére álltak és hirdették
a szabadságot.

Az első és
második
világháborúban
elhunyt katonákról
emlékezett meg a
város vezetése
október 30-án.
Elsőként a Hősök Parkjában
felállított emlékműnél, azt
követően pedig
a
Felsőtemetőben, az első
és
második
világháborús
síroknál, eml é k m ű ve k n é l
helyezett el koszorút és gyújtott
mécsest
Balla László és
Rosta Ferenc
alpolgármester.

Kreatív töklámpások
Október 31-én, szombaton 17 órakor töklámpásoktól lett fényesebb
a Szent János-tér. A kézzel faragott
alkotásokat lelkes családok hozták
magukkal. A kreatív megoldásokkal gazdagított díszek hamar népszerűek lettek a járókelők körében,
sokan csodálták meg örömmel a
nem mindennapi látványosságot.
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Fotó: archív

Zavartalan maradt a termelés
Az megkérdezett félegyházi
cégek számára gazdasági értelemben gyakorlatilag közömbös az óraátállítás.
Az Integrál ÁFÉSZ kereskedelmi és
termelői egységeinél semmi gondot nem jelentett az óraátállítás. A
boltok a szokott időben nyitottak,
a termelés is zavartalanul folyt –
mondta el dr. Horváth Sándor
elnök vezérigazgató és Dobos Otília, a baromfifeldolgozó vezetője. :
Sokan vidékről járnak dolgozni, de
a tömegközlekedés zavartalanul
működött az átállás időszakában.

A dolgozók többségét sem zavarta
az átállítás, bár sokan megfogalmazták, hogy szerintük jobb megoldás lenne, ha minden évszakban az eredeti időszámítás lenne
érvényben.
A Félegyházi Tej Kft. és a Szentlászló Pékség Kft. vonatkozásában
gazdaságilag nem származik sem
előny, sem hátrány az óraátállításból. Tekintve, hogy egyik cég
esetében a munkaidő 8-16-ig tart,
de csarnokban történik, így mesterséges világításra szükség van
minden esetben, míg a másik cég
munkavállalói inkább a délutáni,

éjszakai órákban végeznek munkát, így nyáron és télen is szükséges a világítás – tájékoztatta
lapunkat Virág Sándor kereskedelmi képviselő.
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Fel kell
venni
a ritmust
Dr. Patocskai Máté körzeti
háziorvos tapasztalatai szerint nem sok beteg tesz említést arról, hogy problémája
lenne az óraállítással.
– Természetesen mindannyiunkat megvisel a napi (cirkadián)
ritmus megváltozása, az, hogy egy
órával korábban sötétedik. Legtöbbünknek sikerül gyorsan újra
felvenni a ritmust, néhányunknál
a fáradékonyság, ingerlékenység,
levertség hosszabb ideig is eltarthat. A téli hónapokban a depres�szióra hajlamos személyek különösen veszélyeztettek, ugyanis a
rövid nappaloknak köszönhetően
gyakrabban jelentkeznek ezek a
tünetek. Jól látható ez például
az észak-európai országokban.
A kevesebb napsütés miatt fontos a D-vitamin pótlása, ami
nemcsak az egészséges csontokhoz és fogakhoz kell, hanem
az immunrendszert is erősíti.
Aki tud, tartózkodjon az őszi-téli hónapokban is minél többet a
szabadban, élvezze a napsütést,
sétáljon, sportoljon – javasolja a
szakember.

KÖRKÉRDÉS: Óraátállítás: A nyárit vagy a télit támogatja?
Az Európai Unió döntése értelmében 2021-től véglegesen megszűnhet az óraátállítás: a tagállamok maguk dönthetik el, hogy
a téli, vagy inkább a nyári időszámítás szerint akarnak élni. A
kérdés megosztja az emberek többségét. Csillagászati szempontból az eredeti, téli időszámítás megtartása volna kívánatos, viszont a nyári időszámításnak is meg vannak az előnyei,
illetve támogatói. Körkérdésünkben ugyancsak megoszlottak a
vélemények, álláspontok.
nyárihoz és a télihez is. Akad, akinek ez kevésbé megy gördülékenyen, de mindegyikkel meg lehet
barátkozni.
Kocsis Zoltán (73): – A hagyományos időszámítás pártján
vagyok. Az a reálisabb, az áll leg-

Tajti Miklósné (81): – A téli
időszámítás megtartását támogatom, mivel az az eredeti, amihez
az óraátállítást megelőzően hos�szú időn keresztül hozzászoktunk.
Rám nincs különösebb hatással az
óraátállás, tudok alkalmazkodni a

közelebb a valós időhöz. Előbb
lesz világos, nekem ez számít jobban. Sötétben ébredésnél nincsen
rosszabb.

Malatinszky Zita (34): – Munka szempontjából a nyári időszámítást jobbnak találom. Tovább
tudunk dolgozni és nem mellékesen a munkaidő után világosban
intézhetjük el az ügyeinket, napi
feladatainkat. Telente a munkások
egy része amúgy is sötétben kezd,
viszont tovább maradna világos.
Balázs Tünde (54): – Szeretném, ha megmaradna a jelenlegi
óraátállításos rendszer, hiszen a

nyárinak és a télinek is megvannak az előnyei. Nem véletlenül találták ki. A télinek az előnye, hogy
a nyárihoz képest később kelhetünk. Nem a legnagyobb hajnali
fagyban indulunk útnak, hanem a
nyárihoz képest későbbi, enyhébb
időben, amikor már felkel a nap.
A nyári előnye, hogy mivel vissza
van állítva az óra, ezért nem a legnagyobb forróságban megyünk be
dolgozni a forgalomban, hanem
egy órával előbb. Az óraátállítás
pártján vagyok, sajnálom, hogy
megszűnik ez a rendszer.

G. Z.
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Mi virít? –
Japán aranykrizantém
A krizantémnak közeli rokona ez a virágzáskor aranyló sárga szőnyeget képező
növény. Egy japán szigeten
honos, nálunk bár régóta
termesztésben van, kevesen
használják.
Érdekessége, hogy egészen
későn, novemberben kezd el
virágozni, és az apró sárga
gombszerű virágai gyakran még
karácsonykor, szinte a hó alól is
fénylőn világítanak. Levelei teljesen krizantémszerűek, a széleket erőteljesen keretező fehér
csíkkal. Legjelentősebb különbség, hogy a növény fásodó szárai és levelei télen sem fagynak
vissza, így a téli kert megkapó díszei. A nagy szélsőségeket kivéve
szinte mindenhol jól érzi magát, az
ilyen helyeken rizómáival gyorsan

nagy területet hódít meg. A fotón
látható hatalmas bokor a Petőfi-téren alig egy éves, láthatóan kedveli
helyét.

Volt egyszer egy ország

2020. november 6.

Mézzel

a baktériumok,
vírusok ellen

Soha nem lehet aktuálisabb, mint
most, a világjárvány kellős közepén
szót ejtenünk a termelői méz fontosságáról és fogyasztásáról. Mi,
Félegyháziak szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen termelői mézhez folyamatosan hozzájuthatunk a
helyi piacon. Az év minden szakában fontos a szervezetnek a méz,
de ne feledkezzünk meg róla, hogy
négyötödrészt glükózból és fruktózból áll, így a cukorbetegeknek
nem ajánlott a fogyasztása. A méz
kalciumot, rezet, vasat, magnéziumot, mangánt, foszfort, káliumot,
nátriumot, cinket és kis mennyiségben B1, B2, B3, B5, B6, C-vitamint
tartalmaz. A sötétebb mézek (pl.
fenyő, pitypang) gazdagabbak ásványi elemekben, vasban, rézben és
mangánban. Baktériumölő hatását
már régóta ismerik, a háborúk alatt
sebfertőtlenítésre is használták.
A félegyházi piacon több helyen
is vásárolhatunk termelői mézet.
Hevér Csaba standján a méz mel-

lett propoliszt és virágport is beszerezhetünk. Csaba elárulta, hogy
ezelőtt 40-45 évvel nagyapja kezdett a piacon árulni mézet. A család régóta foglalkozik méhészettel.
Édesapja, nagymamája és ő, aki a
mostani 220 méhcsalád gondját
viseli. Sajnos az atka miatt jelentős volt idén a méhpusztulás, így
a mézhozam is jóval szerényebb,
nagyjából a fele az eddigi évekhez
megszokottnak. Mégis fontos számukra, hogy a félegyházi vásárlókat kiszolgálják, így inkább vidékre
nem szállítanak most annyit. Hevér Csabától megtudtuk, hogy a
virágporfogyasztással is fontos lépéseket tehetünk az egészségünk
megőrzése érdekében, hiszen fehérjét, aminosavakat tartalmaz,
egy valóságos vitaminbomba. A
propoliszt szintén csodaszerként
emlegeti, hiszen számtalan jó tulajdonsága mellett kiváló szer például torokfájásra, immunrendszer
karbantartásra.
Z. A.

Immunerősítő tanári
hangverseny
Volt egyszer egy ország címmel zenés-verses előadást mutattak be október 29-én, a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi
Könyvtár Hattyúház-termében. A Trianoni emlékműsor Móra
László – Móra Ferenc unokaöccse – verseire épült. Az estet
– amely a 100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én aláírt kényszerszerződésnek állított emléket – Kapus Béláné, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület elnöke állította össze.
– A diktátum értelmében Magyarország mintegy kétharmadát
elcsatolták a környező országok
javára, az ott élő magyar anyanyelvű emberek pedig kénytelenek voltak beolvadni. Ez népünknek hatalmas fájdalom, de
meg kell békélnünk. Azonban
nem szükséges megbocsátanunk.
Igyekezzünk
gyermekeinknek
elmondani, hogy a határon túli
honfitársaink is hozzánk tartoz-

nak és segítenünk kell őket minden körülmények között – hangsúlyozta Kapus Béláné megnyitó
beszédében.
Gulyás László furulya és tárogatójátékával,
Rácz-Szabó
Zoltán, Rácz János Dominik,
Gombás Bende és Kovács Benedek szavalásával, míg Pesír
Dorina hegedűjátékával járult
hozzá az ünnepélyes alkalomhoz.
V. B.

Immunerősítő tanári hangversenyt
rendezett október 22-én, csütörtökön a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola. Az
eseményre a Szent István Templomba került sor. Az egyórás koncerten nagyon színes repertoárnak
örülhetett a közönség. A fenséges
orgonamuzsikától a vidám, köny-

nyed vonalig számos mű helyet
kapott, hogy aztán a végén egy
nagy egésszé formálódjon és elvarázsolja a közönséget a hangszerek nélkül, énekhanggal előadott
Kodály-mű: az Esti dal, amelyet a
publikum vastapsa után a tanári
kar ismételten előadott.
Z. A.
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Jótékony horgolók
Bevallom, amikor a horgolás, vagy a kötés szóba került valahol,
mindig egy hintaszékben ülő, magányos, ősz hajú nagymama
képe jelent meg lelki szemeim előtt. Semmi esetre sem egy vidám – igaz, főként idősebb korú tagokból álló – cserfes társaság.
Kisznyérné Szatmári Ilona, a horgolók társaságának egyik alapítója meghívott a heti rendszerességgel megtartott összejövetelükre, ami további előítéleteket bontott le bennem. Nem csak
rögtönzött előadással várt a kis csapat, de terítőik, angyalkáik,
kötött ridiküljük születésének történetébe is beavattak, Ilona pedig a Horgolda életéről beszélt.
– Hogyan alakult meg a
csoport?
– Több mint hat évvel ezelőtt,
Novikovné Cseh Krisztina és
Kósáné Tisics Edinával közös
ötlettől vezérelve megalapítottuk
a Horgoldát. Szerettünk volna egy
olyan közösséget létrehozni, ahol
a tapasztalatokat és a tudásunkat
megoszthatjuk egymást között. A
Padkaporos Táncegyesület tagjai
tudomást szereztek a kezdeményezésünkről és megkértek bennünket,
hogy néhány alkalommal tanítsuk
őket kézimunkázni. Eleinte egyszerűbb motívumokat készítettünk,
de ahogyan ügyesedtek, úgy sorra

készültek telefontokok, madarak,
vagy éppen nyuszik. Rövid időn
belül megnőtt az érdeklődés az alkalmaink iránt, kinőttük magunkat.
Kovács-Csonka Szilvia igazgató
jóvoltából a kiskunfélegyházi Móra
Ferenc Művelődési Központ egyik
termét megkaptuk, ahol hétfőnként
össze tudunk jönni a „lányokkal” és
miközben jár az ujjunk, megbeszélhetjük az aktuális témákat.
– Mi tartja egyben a
csoportot?
– Jelenleg hozzávetőlegesen 13
aktív tagunk van. Az elmúlt években a létszám változott, ennyien
maradtunk, akik rendszeresen jár-

nak az találkozókra. A legfiatalabb
tagunk huszonéves, a legidősebb
már szépkorú, de kijelenthetem,
hogy a korosztályi különbségek
semmiben nem okoznak gondot.
Nagyon szeretem a csapatot, mert
mindig mindenki jókedvű, egymást
inspiráljuk, elleshetjük az apró
kulisszatitkokat és nem utolsó
sorban frissen tartja a pontos odafigyelés az elmét. Mi úgy szoktuk
megfogalmazni, hogy a horgolás,
az agy jógája. Fantasztikus látvány,
mikor az első láncszem sikerül
és ragyog az arca a készítőjének
– mondta el lapunknak a csoport
összetartó tagja.
– Kiket segítenek és mivel?

– Most februártól készítünk árverésre horgolt dolgokat. Az Angyalok Jótékonysági Licit-csoport
segít nekünk abban, hogy a legjobb
helyre kerülhessenek a felajánlott
összegek. Beteg gyermekek gyógykezelésére, vagy éppen vágyaiknak
megvalósítására fordítják a pénzt.
Idén angyalkákat, könyvjelzőket
ajánlottunk fel jótékonyságra. De
horgoltunk már újszülötteknek
polipokat és szundikendőket is.
Természetesen, saját magunk örömére is születnek dolgok. Ezekhez
a mintákat internetről, újságból,
vagy egymástól tanuljuk. A lényeg,
hogy közösen alkothassunk.

V. B.

200 éves a Hattyúház
A 200 éves Hattyúházról tartott előadást Fekete Beatrix, a
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnökhelyettese október 20-án a városi könyvtárban. Az előadás után leplezték le az
udvaron azt a Petőfi-domborművet, amelyet dr. Tarjányi József
kezdeményezésére és anyagi hozzájárulásával készített el Hunyadi László erdélyi szobrászművész.
Fekete Beatrix előadásában
elmondta: – Kiskunfélegyháza
központjának építészetileg és irodalomtörténetileg értékes műemléke a Hattyúház. Az oromdíszéről
elnevezett klasszicista épület a
város főterén, egy darabka a régi
Félegyházából, abból az időből,
amikor Petőfi Sándor kisgyermek volt itt. Édesapja, Petrovics
István 1822-től, mint bérlőtárs,
1824-től 1830-ig pedig, mint
egyedüli árendátor bérelte az
épületben elhelyezett két mészárszéket. Helyén korábban is mészárszék állt, amint azt a levéltári feljegyzés „Kiss, vagy Hattyú
Korcsma néven említi 1820-ban.
1817-ben merült fel egy új
kocsma építésének gondolata,
mégpedig azért, mert a város
vezetősége meg akarta szüntetni azt az állapotot, hogy a
„Csap Szék” a városháza épületében legyen. A tanács úgy
határozott, hogy az új kocsma

mellett legyen helye két mészárszéknek is. Az épület 1820-ban
elkészült Mayerhoffer János
tervei alapján. Kivitelezési munkáit Fischer Ágoston kőművesmester és Novák Gergely
ácsmester végezte, az asztalosmunkát Hegedűs György vállalta. A vendégfogadó árkádos
folyosóival, párkányos oszlopaival, homlokzatán a fehér hat�tyút ábrázoló kocsmacégérrel a
város főterének dísze lett, s ma
már egyetlen meglévő klasszicista épülete Félegyházának.
A Hattyúház elsősorban üzleti
célokat szolgált, boltoknak, kocsmáknak adott helyet. 1910 táján, az új szecessziós városháza
tervezésekor felmerült az épület
lebontásának gondolata is, ami
szerencsére nem történt meg.
1950-ben műemlékké nyilvánították az épületet. 1952 végén került
a Hattyúház egy részébe a mai
könyvtár elődje, a Népkönyvtár,

amely 1957-ben vette fel
Petőfi Sándor nevét.
Az előadást követően a
könyvtár udvarán leplezték le a Petőfi-domborművet, amelyet Hunyadi
László erdélyi szobrászművész készített. A dombormű átadásakor dr.
Tarjányi József elmondta:
– Régi adósságunkat törlesztettük ma itt a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár
belső udvarán, városunk szülötte domborművének leleplezésével. Ez a rész egykor a Petrovics
István által bérelt mészárszék
hátsó udvara volt, ahol a kis
Petrovics Sándor sokszor lábatlankodott az édesapja körül,
tehát szent földön állunk, hiszen
halhatatlan költőnk lábnyomát
őrzi.
Méltó helyre kerül a dombormű, a Petőfi-szobrunk eredeti
talapzatának felirata alá. A felirat része az egykori talapzatnak,
amelynek megálmodója, tervezője Radnai Béla szobrászművész
volt. Az ő alkotása a csodálatos
pozsonyi fehér márvány Petőfi-szobor is.
A most leleplezett dombormű

Hunyadi László, Magyar Örökség-díjas marosvásárhelyi szobrászművész alkotása. 1969-ben
készítette, először az Igaz Szó,
erdélyi irodalmi folyóirat jubileumi Petőfi-emlékszámában volt
látható.
A művész hozzájárulásával a
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor
Alma Mater Társaság két példányban kiöntette. 2006. március
15-én, Segesváron, a Főgimnázium Petőfi-termében, 2006. július
30-án, Fehéregyházán, a Petőfi
Sándor Magyar Ház falán helyezték el. A mától itt látható domborművet Bozóki István kőfaragó művész öntötte ki és rögzítette
a falra.

s. r.
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In memoriam Fekete István
Kedves Kollégánk, Tanár Úr! Pista bácsi!
Egy igazán színes
egyéniséget ragadott
el közülünk a gyilkos
kór. Ó, igen: hónapok
óta tudtuk: nagy a baj.
Ám mégis reménykedtünk: egyszer csak
betoppansz a tanáriba, s bajszod alatt jellegzetes
mosolyoddal beköszönsz: „Jóóóó
reggelt kívááánok!” Nem így történt, az utad már nem nálunk ért
véget…
Színek, az élet színei! A zöld
számodra a katonaéveidet jelentette. Hány sztoridban idézted fel
ezeket! A kisszerű, hatalommániás parancsnokokat csavaros
fricskákkal megszégyenítő egykori kiskatona-énedet!
És persze a lombok zöldje, a
fákon, amelyeket úgy szerettél,
ismertél, fajtájukat, jellegzetességeiket magyaráztad tanítványaidnak, s egy-egy kiránduláson nekünk, munkatársaidnak is.
A szőke Tiszában megcsillanó ezüstös halak! Közismerten
nagyszerű pecás voltál! A horgászat szeretetével a tizenéves
lurkókat is megfertőzted. Jónéhányszor elhoztátok a kupát a
versenyekről a Darvasnak.

A kék ég csillagait
érdeklődéssel és szakértelemmel fürkészted. Szenvedéllyel kutattad olvasmányaid
során a világűr rejtelmeit! Vörösben, sárgában, halványkékben
pompázó virágainkról
is rengeteget tudtál,
szívesen
magyaráztál róluk. Élmény volt hallgatni!
Szerettél rávezetni gyerekeket,
felnőtteket egyaránt az ismeretekre, hogy mindazokból egy
sokszínű tudástár álljon össze…
Mi más ez, ha nem a pedagógus
legfőbb célja?
Sokszor segítettél nekünk,
ahogy tudtál, ahogy lehetséges
volt. Kísérő tanárként jöttél a kirándulásokra. Több tájegységet,
így Szeged városát egy almanach
pontosságával ismerted és ismertetted meg velünk is. Sokáig
fülünkbe cseng jellegzetes hanghordozásod… Sajátos humorod
a tanítványaid mindennapjait is
felvidította.
Hiányozni fogsz a Darvasban!
A színek végigkísérték életedet. Nem, nem a reménytelen
fekete maradt a végére. Az az
ARANY, amilyen tintával a tanítványaid írják az utolsó oldalra:
Isten áldjon, köszönünk mindent,
PISTA BÁCSI!

Tematikus hét a Dózsában

Tematikus héten valósította meg
őszi programsorozatát a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános
Iskola. A korábbi évek tapasztalatai alapján a diákönkormányzat tágabb teret adott a lelkes „tökfaragó mesterek” számára. A mintegy
száz alkotás nemcsak vidámabbá
és szebbé tette az iskola környezetét, hanem szórakoztató családi
élménnyé varázsolta a programot.
– Nem győztünk csodálkozni a
kreatív ötleteket megvalósító alkotásokon. A tematikus hét magában

foglalta a tökkel kapcsolatos természettudományos ismeretek bővítését is. A gyerekek játékos tesztek, rejtvények formájában adtak
számot tudásukról, cserélhettek
recepteket, valamint megismerkedtek a tökkel kapcsolatos népi hiedelmekkel, hagyományokkal. Nagy
örömünkre szolgál, hogy diákjaink
és szüleik támogatták a rendezvény sikeres megvalósulását, és
maradandó élményekkel gazdagodtak – mondta el lapunknak
Gyenes Attila intézményvezető.

Nagy vagy!
Részt vett a híres, Nagy vagy! című megmérettetésen a Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum
csapata. Azok az értékek: csapatszellem, segítőkészség,
merészség, kreativitás, amelyeket olyan nagyra értékelünk
a mindennapi közgés életünk során, kiválóan fejleszthetők a
sporttal és a különféle mozgásos csapatjátékokkal. Ezért örültünk mi, testnevelők annak, ahogy a Közgé sikeresen pályázott az országszerte kedvelt televíziós ügyességi vetélkedőben
való részvételre.
Egy ilyen vetélkedő különleges
felkészülést igényel, gondban
is voltunk amikor megláttuk az
eszközlistát: egy 60 literes üres
söröshordó, egy pár ötszemélyes síléc, öt darab három méter
hosszú henger… Honnan szerezzen ilyet az egyszeri testnevelés
tanár?
Köszönet a Közgé tanári karának és sok kedves félegyházi
ismerősnek, hogy a lelkesedésük
minden nehézséget megoldott,
és három nap alatt megszereztük az eszközöket. Kezdődhetett
a felkészülés. Délutánonként
edzettünk, izgultunk és készültünk erre az újszerű feladatra, a
kamerák előtti megmérettetésre.
A műsor felvételére a csapatot
két testnevelő: Borbély Adrienn
tanárnő és jómagam kísértük el.
A feladatokat egy nagyon kedves celeb segítségével (a neve
legyen egyelőre még titok) oldhattuk meg. A versenyben a
hungarikumokkal
kapcsolatos
kvízkérdések és ügyességi, csa-

patépítő feladatok követték egymást, ezek egyszerre voltak tréfásak és nehezek, de a közgés
csapat állta a versenyt.
Sörösrekeszmászás, jégkorong
szárazon, kiskocsin szlalomozva
dartsozás, söröshordón egyensúlyozás, együtt síelős őrület… és
a végén… Ezt bizony még nem
árulhatjuk el – karácsony táján
majd megnézzük közösen a tévében, hogy is sikerült a szuper
vetélkedő.
Amit viszont leírhatok, és
akikre nagyon büszkék vagyunk,
a közgés csapat tagjainak névsora: Ajtai Bernadett 12/B,
Balla Dominik 5/13/L, Blöszel
Eszter 5/13/L, Cseh Nadin 11B,
Józsa Balázs 5/13/L, Mihályi
Attila 11/B, Molnár Zsolt 11/B,
Németh Dominik 5/13/L, Rekedt-Nagy Réka 5/13/L.

Matekos siker
a Józsefben
Országos ötödik, és megyei első
helyezést ért el Elek János, a
Kiskunfélegyházi József Attila
Általános Iskola tanulója az idén
megrendezett Nemzetközi Kenguru Versenyen. Felkészítő tanára Kemény Csaba volt.

Nagyok vagytok!
Varjaskériné Solymosi
Zsuzsanna
testnevelő tanár
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Meghasadt az égbolt
Az 1956. október 23-i eseményekre emlékeztek a Batthyány Lajos Általános Iskolában. Az alábbi gondolatokat Bense Zoltán intézményvezető-helyettes osztotta meg a diáksággal és a nevelőkkel.
Tisztelt Tanulóifjúság! Tisztelt Kollégák! Az iskola vezetése nevében
szeretettel köszöntelek Benneteket, az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulóján.
„… meghasadt az égbolt, Mert
egy nép azt mondta: „Elég volt” –
írta Márai Sándor.
1956. október 23-án meghasadt
az égbolt e Hazában, mert a népnek elege lett.
64 évvel ezelőtt egy kicsi, sokat
szenvedett nemzet adott értelmet
és jelentőséget az egyik legnagyobb Isteni és emberi adomány, a
Szabadság igazságosságának.
Az 1956-os forradalom történelmünk azon ritka pillanatai közé
tartozik, amikor az egész nemzet
egy emberként lépett fel egy közös
ügy érdekében. S ami mindezt elindította: a demokrácia iránti vágy,
a közösség szándékának érvényre
juttatása.
1956 októberében nagyon sok
embernek kellett egész életére
kiható döntést hoznia. Volt, akinek ez a döntés később az életébe
került, másoknak hosszú börtönéveket vagy több évtizednyi emigrációt jelentett. Ma elsősorban azok
emléke előtt tisztelgünk, akik azért
áldozták fel karrierjüket, szabadságukat, sőt életüket is, hogy megteremtsenek egy szabad, független, demokratikus országot.

A forradalmároknak hatalmas részük volt abban, hogy ma, 2020-ban
egy szabad, független, demokratikus
Magyarországon élhetünk. Mi már a
demokráciát a mindennapok valóságaként, természetes állapotként éljük meg. Szabad választásokon, szabadon nyilváníthatunk véleményt.
Gyermekeink az iskolában a diákönkormányzat rendszerén keresztül szólhatnak bele a diákéveiket
meghatározó döntésekbe. Közösen,
a szülőkkel és a pedagógusokkal
alakítva határozhatják meg azokat
a kereteket, amelyek az iskolai életben a személyiségük kiteljesedését,
a jövőjük minél biztosabb alapokra
helyezését adják.
Emlékezzünk tehát a Hősökre!
A Batthyány Lajos Általános Iskola vezetősége nevében köszönetet mondok a szereplőknek, a 8
osztályosoknak, a felkészítő tanároknak, és azoknak a pedagógusoknak, akik a dekorációt készítették, illetve a technikai feltételeket
megteremtették!
Köszönet: Bakóné Nemcsok
Ilona, Csankovszki Márta, Fantolyné Makány Ildikó, Fáber Judit, Fekete Imre, Keserű Szilvia,
Molnár Elvira, Nagyné Mészáros
Erika, Rádiné Petróczi Márta
kollégáknak.
Bense Zoltán
intézményvezető-helyettes

Ősz a Platán iskolában
Hangulatos, szalmabálás, kukoricás, tökös dekorációt készítettek
a Platán iskolában az alsós tanító
nénik a tanulószobásokkal, öko- és
kézműves szakkörösökkel közösen.
Rádiné Bense Tünde tanárnő irányításával ernyő, falevél, bábuöl-

töztetés és még sok apróság dicséri
a szorgos kezek munkáját. Tarjányi
Xénia tanárnő készítette rajz szakköröseivel a vidám, pozitív mondatokat tartalmazó táblát, Boda
Ferenc a hintázó madárijesztőt,
Farkasné Melinda pedig a boszit.

9

„Őszhó” – Projektdélután
a Batthyányban

A kialakult járványügyi helyzet
miatt sem mondott le a már hagyományosnak mondható alsó tagozatos „Őszhó” projektdélutánról
az intézmény. Idén osztálykeretek
között elevenítették fel az őszi jeles napokat, szokásokat.
Az 1-2. évfolyamon projektmunkában dolgozták fel az őszi mezőgazdasági munkákat, madárijesztőt készítettek, játékos sorversenyt

rendeztek őszi termésekkel. A 3-4.
évfolyamon kulturális foglalkozás
keretében a betakarítási szokásokkal, munkákkal és a Szent Dömötör-napi behajtással ismerkedtek.
Ez követően tökös és sünis függődíszt készítettek kézműves foglalkozás keretében.
Köszönet a gyerekeknek, a napközis munkaközösség tagjainak és
a szervezőknek. Fotó: Keserű Szilvia

Atlétikában ismét
a legeredményesebb
a József és a Platán iskola

Székesfehérváron rendezték meg október 17-én az Ügyességi és
Váltófutó Csapatbajnokságot. A tanév első Diákolimpiai Döntőjén
a megyei eredmények alapján a legjobb 12 csapat mérte össze
tudását távol- és magasugrásban, súlylökésben, kislabda-hajításban és 10x200 m vegyes váltóban. A Kiskunfélegyházi József Attila
Általános Iskola és Platán Utcai tagintézménye öt csapattal képviselték iskolájukat. A tizenhét versenyző elért eredménye alapján
elnyerték a „legeredményesebb iskola” megtisztelő címet!
Felkészítő testnevelők: Erdősné
Kurucz Kornélia, Dinnyés-Kis Zsuzsanna, Nádasdi Péter.
RÉSZLETES EREDMÉNYEK:
Fiú súlylökő csapat II. helyezett
Csapattagok: Czakó Zoltán, Görög Patrik, Szabó Zalán, Szabadkai Levente (Platán), Fekete Péter
(Platán).
Fiú távolugró csapat II. helyezett
Csapattagok:
Görög
Patrik,
Lőrincz Mátyás, Kis Roland (Platán), Szabadkai Levente (Platán),
Fekete Botond (Platán).

10x200 m vegyes váltó II.
helyezett.
Csapattagok: Illés Fanni, Kis-Czakó Eszter, Kiss Petra, Lőrincz Hanna, Nagy Petra, Görög Patrik, Kis
Roland (Platán), Szabadkai Levente (Platán), Tóth Benedek (Platán),
Trungel-Nagy Zalán (Platán).
Leány súlylökő csapat IV. helyezett. Csapattagok: Dinnyés Lili, Illés
Fanni, Kis-Czakó Eszter, Kiss Petra.
Leány távolugró csapat V. helyezett. Csapattagok: Illés Fanni,
Kis-Czakó Eszter, Kiss Petra, Nagy
Petra, Seres Zsófia (Platán).
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Egy elkötelezett régész,
muzeológus – dr. Knipl István

Amikor betérünk Félegyházán a Kiskun Múzeumba, kedves és
hozzáértő tárlatvezetők vezetnek bennünket végig a kiállításokon. Több helyen már digitális eszközök is segítik a részletesebb
tájékozódást. De vajon hogyan jönnek létre, milyen alapelvek
alapján szerveződnek ezek a tárlatok, mi folyik a háttérben?
Ezekre a kérdésekre keresünk választ a munkatársakkal készített interjúkban, szakmájuk iránti elkötelezettségükről, mindennapjaikról faggatva őket. Ezúttal dr. Knipl István régész, muzeológus mesél önmagáról, munkájáról.
– Mi volt az indíttatás, ami
miatt a muzeológus hivatást
választotta?
– Családunkban igen erős volt a
történelem szeretete, bátyám történelem szakot végzett, így kerültem én is már fiatalon a történelem
közelébe. Érettségire készülve már
egyértelmű volt, hogy a történelem
kutatása, esetlegesen tanítása az
én utam. Történelem szakon felvételt nyertem az akkor még József
Attila Tudományegyetem néven
működő Szegedi Tudományegyetemre. Itt kerültem kapcsolatba a
régészettel, ami abban az időben
úgynevezett B szakként működött
(csak a már egyetemi hallgatók
jelentkezhettek rá), az előírt követelmények teljesítése után fel is
vettek régészet szakra. Így párhuzamosan két szakot (történelem-régészet) és két egyéb képzést
(tanár- és Magyarország története
18-20. század) teljesítettem az
egyetemen. Az egyetemi évek alatt
a szakmai gyakorlatoknak, régészeti feltárásoknak köszönhetően
egyre közelebb kerültem a múzeumi szférához, így az egyetem után

már adott volt, hogy hol szeretnék
a későbbiekben dolgozni.
– Hol és mivel foglalkozott
mielőtt a Kiskun Múzeumba
került?
– Az egyetem elvégzése után a
Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának nagyberuházásokhoz
köthető feltárásain régész technikusként, majd 2004-2008 között
hasonló munkakörben a Katona József Múzeumban dolgoztam. 2008
jelentős változást hozott: a nem
sokkal korábban létrejött Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálatnál helyezkedtem el, mint régész,
területi referens. Feladatom nagyberuházások terepi koordinációja
volt. Részt vettem a kecskeméti
autógyár, a horvát tranzit gázvezeték, az M9 autópálya és sok kisebb-nagyobb beruházás régészeti
feltárásának szervezésében, lebonyolításában. Közben elkezdtem
a Szegedi Tudományegyetemen
a doktori képzést (Földtudományok Doktori Iskola). 2012-ben, a
KÖSZ (ekkor már MNM Nemzeti
Örökségvédelmi Központ) sokadik
átalakítása és létszámcsökken-

tése után az én munkaköröm is
megszűnt az intézménynél. Ekkor
párommal úgy döntöttünk, hogy
szükségünk van egy kis levegőváltozásra. Így a 2013-as év jelentős
részét Ausztriában, egy hegyi hüttében töltöttük, ahol, ha kellett sört
csapoltam, vagy a konyhán sütöttem a kaiserschmarrnt. A hegyről
hazatérve éppen régész-történész
muzeológust keresett a Kiskun
Múzeum, ahova jelentkeztem, és
legnagyobb örömömre azóta is
ebben a nagy múltú múzeumban
dolgozhatok.
– Családja hogyan tűri a múltkutató távollétet?
– A távollétet elég jól tűrik, már
megedződtek az évek során. Sokkal nehezebben viselik, amikor
hónapokon keresztül ülök szinte
minden este a számítógép előtt és
a kutatás eredményeit próbálom
tanulmány formájába önteni, vagy
éppen könyvet szerkeszteni.
A múzeum a közelmúltban indította útjára a „Mit mesélnek nekem a múzeumban őrzött tárgyak”
című sorozatot az internetes felületen, ahol bemutatják a munkatársakat. Ott dr. Knipl István így ír
magáról és munkájáról:
– A Kiskun Múzeum csapatának
2014 januárjában lettem tagja,
mint régész-történész muzeológus. Feladataim igen sokrétűek
legjobban talán a megőrzés-bemutatás-gyarapítás szavakkal lehetne jellemezni. A megőrzés a
gondjaimra bízott gyűjtemények

(régészeti, numizmatikai, természettudományi és történeti gyűjtemények) anyagának gondozását,
a jövő nemzedékek számára megtartását jelenti.
Ehhez a feladathoz szorosan
kapcsolódik a múzeumban őrzött kulturális javak bemutatása
a nagyközönség számára. Ennek
keretében időszaki és állandó kiállítások rendezése a feladatom,
mely az utóbbi években jelentősen
átalakult, és az átalakuló múzeumban nem kis feladatot ró a múzeum összes munkatárásra.
A fejlesztések keretében irányításommal jött létre az új régészeti
kiállítás, a természettudományi tanulmánytár, a fegyver tanulmánytár, továbbá a dr. Magyari Béla
emlékkiállítás. A kiállítások rendezéséhez, az intézményben található
tárgyak bemutatásához szorosan
kapcsolódik a jelenkori muzeológia
egyik megkerülhetetlen eleme – a
pályázatok előkészítése, nyertes
pályázatok menedzselése.
Az elmúlt években támogatást
nyertünk régészeti kiállításokra,
szakmai konferenciára, fúvószenekari találkozóra, emlékév programjaira és az utóbbi évtizedek
legnagyobb fejlesztését hozó tanulmányi raktárak kialakítására.
Munkám harmadik eleme a gyűjtemények gyarapítása, mely többnyire régészeti ásatások keretében
valósul meg. A régészeti munkák
jelentős része kis beruházásokhoz
köthető szakmai felügyeletekből és
megelőző feltárásokból, leletmentésekből áll.
Az elmúlt években folyamatosan
dolgoztunk a Templomhalom környezetében, emellett tártunk fel
szkíta temetőrészletet, szarmata
sírt, szarmata településrészletet,
honfoglaló temetőt is a Kiskunfélegyházi járás területén.
Ezekhez a feltárásokhoz kapcsolódik a bemutatott leletanyag is.
Kedvenc műtárgyam a 2020ban feltárt honfoglaló temető
leletanyaga
A tárgyak egy jelentős részében
elpusztult honfoglaló temetőből
(Kiskunfélegyháza Terjék-tanya)
kerültek elő. A régészeti lelőhelyet csupán két éve ismertük meg
Buknicz István múzeumbarát
vadásznak köszönhetően. Az idei
évben a Magyarságkutató Intézet
munkatársainak – Makoldi Miklós és Gallina Zsolt – részvételével sikerült a temető területét
felkutatni, a megmaradt sírokat
feltárni. A feltárás során ezüst
torqes, ezüst karperec, aranyozott
ezüst veretek és vas lószerszámok
is előkerültek.

H. S.
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A Lakitelek Népfőiskola hírei

11

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola
honlapján: www.nepfolakitelek.hu
tagja, barátunk,
súlyos betegség
után október 27-én elhunyt. Nagyváradi Róbert 1949. január 29-én
született Budapesten. 1980-ban
szerzett diplomát a Testnevelési
Főiskolán. Kiváló vízilabdázó volt
és elkötelezett sportszerető, aki
mindent megtett azért, hogy még
a legkisebbek is megtalálják az
örömöt a sportban. Becsületesség,
kitartás, bajtársiasság, rendíthetetlen hit és szerénység jellemezte Őt és munkáját. Részvétünket
nyilvánítjuk a családnak és hozzátartozóinak. Mély főhajtással tisztelgünk harcostársunk, Nagyváradi
Róbert emléke előtt.

1956 hőseire emlékeztek
Lakiteleken
Október 22-én emlékeztek Lakiteleken az 1956-os forradalom és
szabadságharc kitörésének 64.
évfordulójára. Az emlékezőket
Madari Róbert, a település polgármestere köszöntette, ünnepi
beszédet mondott Hajagos Csaba történész, muzeológus. Ünnepi
műsort adtak az Eötvös Iskola di-

ákjai, valamint a Muraközy János
Hagyományőrző Egyesület vitézei.
Ezt követően Lezsák Sándor átadta a 2020. évi Kátay Ösztöndíjat – amelynek összege 500 ezer
forint – Hajagos Csaba részére.
A Simon István Ösztöndíjat –
amelynek összege 250 ezer forint
– ezúttal Szepesi Gergő, a mezőörsi Magyar Műhely Alapítvány
irodavezetője kapta. A megemléke-

zés végén a jelenlévők elhelyezték
koszorúikat, majd ökumenikus istentiszteleten vettek részt a római
katolikus templomban.

Gyászlobogó
a Népfőiskolán
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Nagyváradi Róbert, a Népfőiskola Alapítvány felügyelő bizottsági

Rieger Tibor tárlata a városi könyvtárban
Az 1956-os forradalom és szabadságharc záró rendezvényeként a Kossuth- és Magyar Örökség-díjas Rieger Tibor kiállítása nyílt meg a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A művészt
és a megjelenteket Csányi József polgármester köszöntötte. A
szobrászművész alkotásait – amelyek jó része fotón látható –
Feledi Balázs művészeti író mutatta be és elemezte. Dr. Tóth
Ákos klarinétjátékával színesítette a megnyitót.
– Olyan művész tárlatára gyűltünk ma itt össze, akinek egy alkotása városunkban, a Móraváros
központjában található, ahol nem
régen avattuk fel Móra Ferenc
portréját. Tisztelgő aktualitása
is van a tárlatnak. Rieger Tibor
egyike azon művészeknek, akik
fokozott érzékenységgel viseltetnek az 1956-os forradalom és
szabadságharc iránt, s ezt kiváló
és nagy ívű alkotások során fogalmazta meg eddig is.
Csupán néhány perce lett vége
a Hősök Parkjában a koszorúzási
megemlékezésnek, amellyel tisztelegtünk az egykori események
előtt. Most pedig itt a falakon láthatjuk a művész térbeli alkotásainak fotóit, a főfalon többek között
a mosonmagyaróvári kegyetlen

kommunista sortűz emlékére állított szívszorító szobrát.
Ezek a képek, illetve az eredeti
szobrok nagyon fontos küldetést
töltenek be. Hosszú időre emlékeztetnek bennünket, utódokat
arra a néhány napra, amikor a

magyar szabadság lángban és
vérben született meg újra. Sinka
István megfogalmazásában: „három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben” – mondta el a megnyitón
Csányi József polgármester.

s. r.
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Búcsúzik a könyvtárigazgató
Október 31-éig látta el igazgatói feladatait a Petőfi Sándor
Városi Könyvtárban Kállainé
Vereb Mária. A Wlassics-díjas
és Kiskunfélegyházért kitüntető címmel elismert vezető nem
kívánta benyújtani a pályázatát a következő öt évre, átadja
a helyet utódjának.
– Életemben mindig azt csináltam,
amit szeretek – mondta az igazgató, majd a jövőbeli terveiről elárulta, hogy sokat szeretne olvasni, hiszen az elmúlt években erre
nagyon kevés ideje jutott.
Kállainé Vereb Mária a félegyházi
közgazdasági szakközépiskolában
végzett, majd helyben, az Építőipari Szövetkezetnél helyezkedett el. 1977-ben egy ismerősétől
hallott a könyvtárban megüresedő
állásról, amit meg is pályázott.
Nagy vágya volt ez a pozíció, hiszen gyermekkorában is becsben
tartották otthon a könyveket, testvéreinek rendszeresen olvasott a
petróleumlámpa fényénél.
A könyvtári állást kevesebb fizetésért vállalta, mint amit előző
munkahelyén kapott, mégis úgy
érezte, hogy ez az ő világa. 14 évet
töltött gyermekkönyvtárosként, s
ez idő alatt rengeteg tapasztalatra
tett szert. Jó kapcsolatot alakított
ki az iskolákkal, óvodákkal, pedagógusokkal. Kézzel készített plakátokon hirdették a programokat,
amelyeket a legkisebbek is nagyon
szívesen látogattak. A gyermekkönyvtár többszöri költöztetése
ellenére is stabil, programokkal
teli hely volt a fiatalok számára:
játékos vetélkedőknek, szavalóversenyeknek, mesemondó versenyeknek, rajzpályázatoknak adott
helyet.
1991-ben nyugdíjba vonult a
könyvtár akkori igazgatója, Zvara Pál, aki 32 évet töltött ezen a
poszton. Ekkor döntött úgy környezete biztatására Kállainé Vereb
Mária, hogy benyújtja vezetői pályázatát. Boldog volt, amikor értesült róla, hogy több pályázó közül
a testület őt választotta igazgatónak. Felemelő érzés volt számára
az is, hogy kinevezésekor átvehette
az abban az évben Petőfi Sándornak adományozott posztumusz díszpolgári oklevelet, amit azóta is a
könyvtárban őriznek.
Vezetése alatt a Petőfi Sándor
Városi Könyvtár kibővítésére és
megújítására is sor került: 2006ban az utolsó címzett állami támogatásnak köszönhetően 470 millió

forint összegben valósult meg a
projekt. Új könyvtári szárny épült
és megújult a jeles Petőfi-emlékhely. 2008 novemberében nagy ünnepség keretében adták át a 2000
négyzetméteren
rendelkezésre
álló komplexumot, a ma ismert
helyen, minőségben. A nyitás azt
jelentette, hogy kibővült feltételek
mentén számos új szolgáltatást
indíthattak, érdeklődésre számot
tartó rendezvényt valósíthattak
meg minden korosztálynak. Új
színfolt jelent meg: a kiállítások, a
képzőművészet és a zene a könyvtárban. A Földrajzi Szabadegyetem
sorozatokat, vagy a Hattyúkerti
zenés estéket sem kell ma már
senkinek sem bemutatni. A könyvtárudvar is hangulatos elemeket
kapott: zöldítettek, virágosítottak,
napvitorlákat szereltek fel, így ma
már a tavaszi-nyári szezon kedvelt
könyvtári helyszíne.
Kiemelt jelentősége van a könyvtár életében a zöld szemléletnek,
a környezettudatosságnak és
annak népszerűsítésének. 2019ben egy nemzetközi pályázaton
indultak, aminek eredményeként
az intézmény IFLA Zöld Könyvtár
Díjat kapott. A pályázat címe Zöld
könyvtári tevékenység műemléki
környezetben volt.
A Minősített Könyvtár kitüntető

címet, a könyvtári szakma egyik
legnagyobb elismerését 2020. január 22-én, Budapesten vehette át
a könyvtárigazgató, amit több éves
felkészülés előzött meg.
Az Informatikai és Könyvtári
Szövetség Bács-Kiskun Megyei
Tagozata 2020-ban Kállainé Vereb
Máriát javasolta a Könyvtárügyért
elismerésre, amit a közelmúltban
kapott meg.
– Mostanában nagyon jó volt fél
egyházinak lenni, hiszen számos
szakmai elismerést kapott a bibliotéka – mondta el. Hozzátette:
a könyvtár színvonalas működése
több évtized szisztematikus munkája eredménye, aminek a partnerség, közösségteremtés, arculatformálás, folyamatos médiajelenlét
is része. Sok embert meg tudnak
szólítani, jelen vannak a közösségi
médiában is. Jó érzéssel tölti el az
emberek szeretete, amit ő és munkatársai is élveznek, és igyekeznek
viszonozni. Szakmailag felkészült,
nagy tapasztalattal rendelkező
munkatársakkal dolgozik, akikre
mindig számíthatott. Mint fogalmazott, a hagyományok őrzése,
a kreativitás és az innováció egyaránt része a félegyházi könyvtár
életének. A könyvkiadói tevékenység is egyre jelentősebbé vált az
elmúlt évtizedben, aminek köszön-

hetően számos hiánypótló helytörténeti kiadvány megjelenését
támogatták. Emellett saját publikációi a helyi és szakmai lapokban
is rendszeresen megjelentek.
Mária a civil életben is kezdettől fogva jelen van, hiszen annak
idején Fekete Pál tanár úr mellett ő is részese lehetett a Kiskunfélegyházi
Közművelődési
Egyesület megalakításának. Itt
kezdődött az a közéleti tevékenység, aminek során a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület ügyvezető elnöke, a Kiskun Múzeum
Baráti Körének, az Országos Honismereti Szövetség Bács-Kiskun
Megyei tagozatának, az Országos
Petőfi Sándor Társaságnak, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének
tagja lett. Mindemellett részt vesz
a város Értéktár bizottságának és
Temetői munkacsoportjának munkájában is.
Saját bevallása szerint stabil,
biztos családi háttér nélkül nem
sikerült volna mindezt elérnie. Fiait önállóságra nevelte, sikeresek
munkájukban. Élete során igyekezett a magán- és a közélet harmóniáját megteremteni.
– Mindig voltak rövidebb és hos�szabb távú céljaim. Szívesen segítek majd az utódomnak és veszek
részt a város kulturális rendezvényein – mondta végezetül Kállainé
Vereb Mária, majd Weöres Sándor szavaival foglalta össze példaértékű szakmai munkájának vezérgondolatát: „Egyetlen parancs van,
a többi csupán jó tanács: igyekezz
úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek és mindenkinek javára legyél.”

Z. A.

Új vezető
a könyvtár
élén
A félegyházi
képviselő-testület
döntése értelmében
november
1-jétől
–
Kállainé Vereb Mária nyugdíjba vonulása után – Abonyi Szilvia
vezeti a Petőfi Sándor Városi Könyvtárat.
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Újabb kiadvány
2020-ban ünnepeljük a Hattyúház megépülésének 200. évfordulóját. Ebből
az alkalomból Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a Petőfi Sándor Városi Könyvtárral közösen egy olyan kiadványt szerkesztett, amely illik a már
eddigi városi prospektusok repertoárjába.
Az elmúlt években az önkormányzat több
hiánypótló ismertető anyagot
állított
össze,
amelyek célja,
hogy a lakosságot, illetve a
városba érkező
vendégeket közelebbről megismertesse Félegyháza híres épületeivel, nevezetességeivel.
Nap mint nap elmegyünk ezek mellett
az épületek és intézmények mellett, de
fontosnak tartjuk, hogy minél több képes
és szöveges tudnivalót osszunk meg róluk az érdeklődőkkel.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei
év nehézségei ellenére sikerült kiadni a
200 éves Hattyúházról – erről a jelleg-

zetesen
szép,
építészetileg
és
irodalomtörténetileg
is
jelentős klaszszicista stílusú
épületről – szóló
kiadványt.
A korábbi kiadványokkal
harmonizáló egységes megjelenés Nagy Ferenc
munkáját dicséri, a szöveges információ
összeállítása Fekete Beatrixnak és
Kállainé Vereb Máriának köszönhető,
a prospektust Görög Anita és Seres
Attila fotói díszítik.
A prospektust megtalálják a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárban és a Tourinform Irodában.
Keressék, olvassák jó szívvel!

Egyszemélyes bábjáték
Október 29-én egy
Mikszáth
Kálmán
novellát tekinthetett
meg a közönség a
Móra Ferenc Művelődési Központ színháztermében. Ezúttal
A fekete kakas című
egyszemélyes bábjátékot mutatta be Fabók Mariann. A mű
különlegessége, hogy
a művész egymaga
bújt bele a karakterek
bőrébe, így adva különleges látásmódot a
történetnek.

KÖNYVTÁRSAROK
Ajánló Juhász István tanár úr könyveiről
Biztosan sokan várták már november 12-e, csütörtök 17 órát, hogy
hallják Juhász István nyugalmazott gimnáziumi tanár szuggesztív, nagy hatású, Petőfi Sándor
szépprózájáról szóló előadását
a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor
Városi Könyvtárban. Ám sajnos,
a koronavírus-járvány miatt ez a
rendezvény elmarad.

Juhász tanár úr nemcsak a város kultikus helyszínein, történelmünk és kultúránk jeles napjain
tart irodalmi, történelmi tárgyú
előadásokat, megemlékezéseket,
hanem fontosnak érzi a könyvben
való megszólalást is. 2009-ben
adta ki Nyomok az időben című
első kötetét, amelyben az olvasóval megosztja életének megha-
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Joggingos sikerek a
mezei futóversenyen
Október 24-én rendezték meg Kecskeméten a 112.
Országos Mezei Futóbajnokság és a Sport XXI. Alföldi Régió Mezei Futóversenyt. A találkozóra az
ország minden tájáról érkeztek résztvevők. Kiskunfélegyházát a Jogging Plus Sportegyesülettől 19-en
képviselték.
EREDMÉNYEK:
Az Országos Mezei Futóbajnokság
kiemelkedő
eredményei:
U11 korosztály: Takács Luca
– 2. hely
U11 fiúcsapat (Pataki Benedek, Fekete-Götler Bence,
Szatmári Iván) – 2. hely
U11 leány csapat (Takács
Luca, Bárány-Almási Bianka, Fábián Johanna) – 4.
hely
Rádi Gellért, Benő Áron és
Illés Fanni az újonc korosztály 3 km-es távját sikeresen
teljesítették, középmezőnyben végeztek.
Sport XXI. Alföldi Régió Mezei
Futóverseny eredményei:
U11 korosztály
Leány:
Takács Luca – 1. hely
Bárány-Almási Bianka – 7.
hely
Fábián Johanna – 8. hely
Illés Sára – 10. hely
Fiú:
Pataki Benedek – 3. hely
Fekete-Görtler Bence – 5.
hely
Szatmári Iván – 8. hely
Szerencsés-Fekete Dávid –
9. hely
Csapateredmény:
(Takács
Luca, Bárány-Almási Bianka, Fábián Johanna, Illés

tározó családi és családon kívüli
kötődéseit, hivatása megélésének
megannyi vonatkozását.
Az első Petőfiről szóló munkája
dr. Mezősi Károly halálának 40.
évfordulóján jelent meg. A szerző
tiszteleg az egykori nagyszerű tanár, mentor, iskolaigazgató, a kiváló történész és irodalomtudós
előtt, aki életre szólóan közel vitte
hozzá a lánglelkű poétát, s így szellemi és erkölcsi éltének iránytűjévé vált.
Utolsó munkája két éve, 2018ban látott napvilágot egy nagyszerű összefogás eredményeként.

Sára, Pataki Benedek, Fekete-Götler Bence, Szatmári
Iván, Szerencsés-Fekete Dávid) 1. hely
U13 korosztály
Leány:
Szórád Hanna 2. hely
Karsai Hédi 4. hely
Váczi Enikő 13. hely
Mészáros Renáta 14. hely
Fiú:
Kovács Mátyás 2. hely
Vincze Bálint 5. hely
Rádi Zénó 6. hely
Kiss Dávid 17. hely
Csapateredmény:
Szórád
Hanna, Karsai Hédi, Váczi
Enikő, Mészáros Renáta, Kovács Mátyás, Vincze Bálint,
Rádi Zénó, Kiss Dávid – 2.
hely
A versenyek részletes
eredményei elérhetőek a
https://atletika.hu/hu/
versenyek oldalon.
Felkészítő edzők és testnevelő tanárok: Németh
László, Dinnyés-Kis Zsuzsanna, Kurucz Kornélia, Rekedt-Nagy Zoltán és Fekete
Seres Ildikó
A szülőknek köszönjük a sok
támogatást és gratulálunk
a versenyzőknek!

A Móra Ferenc Gimnázium IV.
C
osztály
diákjai
a
30
éves
érettségi
találkozón döntötték el, hogy megjelentetik osztályfőnökük és magyartanáruk, Juhász István újabb
Petőfiről szóló írását, hiszen az
órákon nemcsak a költőt ismerhették meg, hanem azt a férfit is,
aki példát mutatott hűségből, becsületből, a haza feltétel nélküli
szolgálatából.
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Raktárkoncert

a könnyűzenei ipar támogatására

KONCERTÉLMÉNY OTTHON
A hazai könnyűzenei ipar támogatására indított koncertsorozat,
a Raktárkoncert felvételei már augusztus közepe óta zajlanak,
szeptember 21-étől pedig bárki saját otthona kényelméből élvezheti a mintegy 200 koncert bármelyikét. A projekt egyik koordináló cégcsoportjának, a Lounge Groupnak köszönhetően, a
közvetítések kezdetéig sem marad senki tartalom nélkül, a produkció honlapján és közösségi médiafelületein bepillanthatunk a
kulisszák mögé.
– Egy magyar nyár sem telhet el
koncert nélkül – mondta közösségi
oldalán Szentkirályi Alexandra
kormányszóvivő. A Raktárkoncert-sorozat olyan kikapcsolódási
lehetőséget jelent, amely segítségével a zenészek az elmaradt
koncertjeiket online pótolhatják,
rajongóik pedig járványhelyzetben
is biztonságosan szórakozhatnak.
A különleges raktárépületekben
készült felvételeken körülbelül 200
előadó áll színpadra, köztük zenei
legendák, fesztiválzenekarok és
a mulatós zene jeles képviselői,
egyenként 45 perces koncertet
adva. A bulik helyszíni közönség
nélkül zajlanak, kizárólag a technikai személyzet jelenlétében rögzítik az előadásokat.
A Raktárkoncert-felvételek az
Antenna Hungária mindigTV GO
alkalmazásában
folyamatosan
válnak majd elérhetővé. Az első
előadások már szeptember 21étől megtekinthetők – végigbulizhatók –, ezt követően a tervek

szerint egészen november végéig
érkeznek majd folyamatosan az
új koncertek. A felvételek megtekintéséhez csupán egy díjmen-

tes regisztrációra lesz szükség a
mindigTV GO mobilapplikáción,
és máris elérhetővé válik többek
között Keresztes Ildikó, az EDDA
vagy épp Tóth Gabi koncertje.
A raktárkoncertek nyilvánosságra kerüléséig sem maradnak
tartalom nélkül a zenekedvelők,
hiszen a Lounge Group ügynökség
jóvoltából számos értékes tartalom válik elérhetővé a kulisszák
mögül. A cégcsoport a Raktárkoncert-sorozat látványvilágának

kialakítása mellett a koncertfelvételek technikai véglegesítésében
és kommunikációjában is oroszlánrészt vállal, amelynek köszönhetően a rajongók bepillantást
nyerhetnek a legfrissebb kulis�szatitkokba. A fellépőkről készült
fotók, videók, exkluzív tartalmak
és a sztárok folyamatosan bővülő
listája a raktarkoncert.hu oldalon
és a produkció hivatalos Facebook
és Instagram-oldalán tekinthetők
meg. A Lounge cégcsoport már
több, hasonló komplex produkciót
vitt sikerre, többek között rendezvényes területen, ilyen volt például az MVM Zenergia első online
sugárzott, komolyzenei koncertjének megvalósítása is.
A Raktárkoncerttel kapcsolatban
szinte mindenki egyetért azzal,
hogy a hazai könnyűzenei paletta
sokszínűségét új, online platformon
bemutató megoldás egyedi a maga
nemében és várhatólag a zenerajongóknak is különleges élményt
nyújt majd. Noha világszerte kísérleteznek hasonló megoldásokkal, az
innovatív magyarországi módszer
egyszerre képes a zeneipar támogatására és a rajongók járványhelyzet-kompatibilis szórakoztatására.
A különleges virtuális színpad lámpái tehát hamarosan felkapcsolódnak, az egyedülálló koncertek pedig
beköltöznek az otthonokba.
Ízelítő a Raktárkoncert-sorozat
mintegy 200 fellépőjéből, akik már
színpadra léptek: Balázs Fecó,
Tóth Gabi, Tóth Vera, Demjén
Ferenc, Skorpió, Edda, Neoton
Família, Charlie, Tátrai Band,
Mobilmánia, Radics Gigi, Török
Ádám és a Mini, Zorán, Dinamit,
Ganxsta Zolee és a Kartel, Magna Cum Laude, Hobo, Hooligans,
Emelet, Besh O Drom, Aurevoir,
Rúzsa Magdi, Keresztes Ildikó.
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A Csillag Központban kaptak helyet
Megoldódott az
edzéslehetőségük a Hideg
László Boksz
Egyesület tagjainak, akiknek
a járványügyi
helyzet miatt
el kellett hagyniuk a Darvas
iskola tornatermét ősszel.
Az ökölvívók
átmenetileg a
szabadban készültek, végül október közepén megegyeztek a Kiskunfélegyházi Roma Önkormányzat elnökével, Buza Flóriánnal
arról, hogy megkapják a Csillag
Szolgáltató Központ egyik termét,
amit berendezhettek az edzésekhez. A megegyezésben oroszlánrészt vállalt Kollár Hermina roma
önkormányzati képviselő, akinek a
közbenjárásával értesült a bunyósok edzőtermi problémájáról Buza
Flórián elnök. Támogatta ötletüket,
amit gyors megvalósítás követett.
Az elmúlt időszakban raktárként
használt helyiséget adták át a Hideg László Boksz Egyesület tagjainak, akik felszerelhették a termet.
A korszerű terem mellett modern
fűtés és vizesblokkok is rendelkezésre állnak az edzések levezény-

léséhez. Buza
Flórián elnök
hozzátette, céljuk a fiatalok
megsegítése,
t á m o gat á s a .
Novemberben
képzéseket is
indítanak
a
Csillag
Központban.
Emellett nem
utolsósorban
szeretnék, ha
több fiatal is kipróbálná az ökölvívást, amire most már lehetőségük
nyílik az intézményben.
Hideg László elmondta, örül a
korszerű teremnek, amit sok munkával tudtak felszerelni és addig
használják, amíg vissza nem térhetnek a Darvas iskolába. Van hely
bemelegítésre és a kinti edzéslehetőségek is adottak. Emellett a legkisebbeknek is kialakítottak egy saját
részt, ahová minden fiatalt várnak.
Versenyekre, korosztályos és felnőtt
magyar bajnokságokra mentek volna ősszel, de nem tudtak teremben
edzeni, ezért nem kockáztatták a
bokszolók egészségét. Hozzátette,
köszönik az önkormányzat segítségét és támogatását. A tréningekre hétfőn, szerdán és pénteken 17
órától várják a bokszolókat.

PG-s súlylökők országos sikere

A II. helyet szerezte meg a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két
Tanítási Nyelvű Technikum csapata
Székesfehérváron, a Diákolimpia
országos döntőjében súlylökés
kategóriában. A csapat tagjai és
eredményeik: Kovács Richárd

János 14,00 m., Bujdosó Gergő
13,96 m., Szécsényi Ádám 12,10
m., Vágó Roland 10,79 m. Átlag:
12,7125 m. Kieső eredmény: Ficsór István 9,49 m. Felkészítő:
Preiszné Bene Mónika. Edző:
Kerék Csaba.

Dobogós birkózók
A Kiskunfélegyházi Birkózó SE
két versenyzője vett részt Karcagon a Kelet-Magyarország Régió
Diák I. szabadfogású versenyén.
Bárány-Almási Tamás (a fotón
pirosban) a 63 kg-osok között
harmadik, míg Czakó Zoltán a 76

kg-osok között aranyérmes lett.
További hír, hogy az egyesületből
hárman kaptak meghívót a Magyar
Birkózó Szövetségtől az őszi szünetben, Mátraházán tartott serdülő edzőtáborba. Kötöttfogásban
Bátyai Doriánt és Czakó Zoltánt,

Véget ért a kupamenetelés
A Magyar Kupa legjobb 64 csapata között a 7. fordulóban fejezte be szereplését a megyei I.
osztályban szereplő Kiskunfélegyházi HTK labdarúgócsapata.
Október 28-án, az NB II-es Dorogi FC már túl erős ellenfélnek
bizonyult.
A két osztálybeli különbséget
és az erőfölényt érvényesítette a
vendégként pályára lépő Dorog,

amely végül 5-1-re győzött, és
továbbjutott.
MOL Magyar Kupa 7. ford., 10.
28.
Kiskunfélegyházi HTK – Dorogi FC 1-5 (1-3)
Gólszerzők: Nagy Viktor 23.
p., ill. Mészáros Áron 12. p., 54.
p., Csillag Dárius 13. p., Kovács
Máté 28. p., Girsik Áron-Róbert
90. p.

Provics Gergő ököl
vívásban is verhetetlen
Októberben rendezték meg a junior és ifjúsági ökölvívó magyar
bajnokságot Debrecenben, több
mint 200 ökölvívó részvételével. A versenyen Provics Gergő
-75 kg-ban ifjúsági magyar bajnoki címet szerzett, amivel kvalifikálta magát a novemberben
megrendezendő
montenegrói
Európa-bajnokságra. Ebben a
súlycsoportban 8 bokszoló versenyzett egymással a magyar
bajnoki címért. Provics Gergő az
első meccsén egy többszörös válogatott ökölvívóval küzdött meg
és győztesen került ki a párharcból. Az Ökölvívó Szakszövetség
a nap meglepetéseként írt Gergő teljesítményéről. A következő
és egyben elődöntő mérkőzésen
szintén kiemelt bokszoló állt az
ellentétes sarokban, de Gergő
vette ezt az akadályt is, és a dönszabadfogásban pedig Pál Edvint érte a megtiszteltetés.
Pál Edvin korondi fiatalember,
a tavalyi évben román bajnoki
címet szerzett, szeptembertől
a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG középiskola tanulója.
Edzők: Ván Jenő, Szabó József, Kelemen András és Polyák Dániel.

tőbe jutott. A döntő mérkőzésen
egy nagyon elszánt, harcias ellenféllel kellett megküzdenie, de a
végén Gergő kezét emelték a magasba, így magyar bajnok lett a
Papp László Ökölvívó Akadémia
színeiben. Köszönet a felkészítésért Nagy Tibornak, Törteli Ferencnek és Nagy Krisztiánnak.

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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A régi városháza dísztermének berendezése
Az 1870-es évek közigazgatási
változásainak eredményeként
alakult meg Kiskunfélegyháza
mintegy kétszáz fős képviselő-testülete. Ennyi ember elhelyezése igen nagy problémát
jelentett az 1823-ban épült régi
városháza nem pontosan erre a
célra létrejött nagytermében,
így az 1880-as évektől többször fölmerült az épület bővítése. Zámbó Géza polgármester
1892-ben egy sajátos megoldáshoz készíttetett tervrajzot.
Hadzsy Achill városi mérnök
1892. július 7-én mutatta be az általa készített tervet, amely felirata
szerint a polgármesteri szobát és
a kis tanácstermet ábrázolja, valójában azonban a közgyűlési termet mutatja. Hadzsy a mellékelt
jelentésben leírta, hogyan lehetne
kétszáz embert leültetni a rendelkezésre álló, viszonylag kis térben.
Egy hatalmas, 89 ülőhelyes, patkó
alakú asztalt tervezett, amelynek
lába esztergált tölgyfa, kerete hárs,
táblája pedig fenyő lett volna. A falak mellé szorosan padokat állított
volna, így gondoskodva további
100 ülőhelyről. A többi szükséges
helyet pedig a nagy, patkó alakú
asztal két szára között, szabad ülőhelyekkel biztosította volna. Ennyi
helyre valójában csak elméletileg

Anyakönyvi hírek
MEGHALTAK:
Kerekes Antal, Gyenes László,
Locskai Mátyásné Galló Mária –
Kiskunfélegyháza, Dr. Szabóné
Gyöngyösi Orsolya – Kecskemét

ÚJSZÜLÖTTEK:
Hatvani Hunor (anyja neve:
Ágnes), Bazsó-Kerekes
(Kerekes Adrienn), Zsígó
(Balogh Renáta), Kocsis
(Szabó Katalin)

Vincze
Hunor
Szófia
Noémi

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
Lenovo Z570: Intel Core-i3 2310, 4 GB mem., 120 GB SSD, DVD,
webkamera, 15,6”-os kijelző, 3 hónap gar.
br. ár: 56.990 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
Acer A315-34: Intel N4000, 4 GB DDR4, 256 GB SSD, webcam,
15,6”-os kijelző, 3 év gar.
br. ár: 137.990 Ft
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volt szükség, a testületi üléseken
szinte sosem volt teljes a képviselői
létszám, ami egyes időszakokban
politikai érdektelenséget is tükrözött. A patkó alak egyébként korábban a tanácsi asztalok sajátossága
volt, ahogyan a zöld posztós fedés
is. Hagyományosan ilyen mellett
tanácskoztak a mezővárosi tanácsnokok, bírák, s hozták meg a város
életét meghatározó döntéseiket.
Egy régi forma új funkcióra alkalmazása volt tehát Hadzsy különös
bútorterve, ami ekkora méretben
kivitelezve igen szokatlan lett volna.
A padokat az elképzelések szerint a (ma is) jó nevű európai cégtől, a Budapesten ekkoriban raktárat fenntartó Thonet-cégtől lehetett
volna beszerezni. A városvezetés
kért is tőlük néhány mintadarabot,
amelyeket később visszaküldtek.
Ez a megrendelés előkészülete lehetett, mivel 1892 júliusában gyorsan peregtek az üggyel kapcsolatos fejlemények és határozatok. A
képviselő-testület azonban néhány
hónappal később mégis úgy döntött, hogy kiveszi a költségvetésből
az erre szánt összeget. Így a megfelelő és méltó bútorzat már csak
azt követően készült el, hogy a régi
városházát 1910-ben lebontották,
és a ma is használt berendezését
elkészítették a mai városháza dísztermében. A régi városháza díszterme még pontosan olyan zsúfolt
maradt a tervrajz keltétől számított
18 évig, amilyen volt.
Brunner Attila

Ezüstfenyő
lesz idén
a város
karácsonyfája
A Bajcsy utcából, Szabó Tamás
felajánlásaként érkezik a főtérre
Félegyháza idei karácsonyfája,
amely most először egy ezüstfenyő lesz. A kivételesen szép,
szabályos fa az adventi várakozás időszakában teszi majd ünnepélyessé a főteret.
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