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Idén is lesz jégpálya
Fotó: Félegyházi Jégpálya

A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is felállítják a jégpályát
Kiskunfélegyházán – tudtuk meg Kordás Rolandtól, a Félegyházi
Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől.
– A korcsolyapályát november 27én nyitjuk meg a szokásos helyen,
a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor
Városi Könyvtár melletti parkolóban, és jövő év január 10-éig

tervezzük a működését, ha ezt a
járványügyi intézkedések lehetővé
teszik. Amennyiben nagy lesz az
érdeklődés iránta, még plusz egy
hétig tudjuk üzemeltetni azt. A je-

gyek árát illetően próbáltunk olyan
összeget megállapítani, amely elérhető mindenki számára. Egész
napra 1000 forint lesz a belépő, a
korcsolyabérlés pedig 500 forint
alkalmanként – tette hozzá Kordás
Roland.
A jelenlegi kormányrendelet értelmében egyidejűleg maximum

500 fő tartózkodhat a jégpálya és
a parkoló területén, a szabályozás
lehetővé teszi az oltási bizonyítvánnyal nem rendelkezők belépését is.
V. B.
(A témában készült körkérdés a
11. oldalon olvasható)

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

2

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2021. november 19.

Közmeghallgatás szűk körben
Közmeghallgatást tartott Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete
november 4-én, csütörtökön. A
városháza dísztermében ilyenkor azokat az állampolgárokat
és helyben érdekelt szervezetek képviselőit várják, akik
közérdekű kérdéseikre szeretnének választ kapni, vagy köz
érdekű javaslataikat osztanák
meg a városvezetéssel.
Ezúttal a korábbi években megszokottnál lényegesen kevesebben érkeztek ezzel a szándékkal.
Ennek oka talán az lehet, hogy
hetek óta zajlanak a körzeti képviselők lakossági fórumai – a
polgármester, a jegyző és az önkormányzat illetékes munkatársainak közreműködésével – ahol
bárki, korlátozás nélkül felteheti
személyesen kérdéseit. Ezúttal
három személy élt a kétperces
kérdezés lehetőségével, akiknek

Csányi József polgármester és
dr. Faragó Zsolt jegyző azonnal
válaszolt is.
A felmerült témák között szerepelt a lehulló falevelek elszállításának kérdése – az egyik felszólaló
elismerését fejezte ki a Félegyházi
Városfenntartó Nonprofit Kft. vezetőjének, Szatmári Andreának
és munkatársainak az összegyűj-

Emléktábla-avató
Falu Tamás jogász, költő és regényíró 140 éve született Kiskunfélegyházán. Az évfordulóra emlékezve avattak emléktáblát a könyvtár
belső udvarában a félegyházi költők
falán november 10-én. Köszöntőt
mondott Abonyi Szilvia intéz
mény
igazgató. A táblát dr. Tarjányi József és Kállainé Vereb

tött falevelek gyors elszállítása
miatt –, a gyermek háziorvosi és
ügyeleti ellátás rendje, felmerült
az Integrál Zrt. baromfifeldolgozó
üzemébe vezető kerékpárút jobb
megvilágításának igénye, a Béke-téri kis szökőkút körbekerítésének lehetősége, és a kórház előtti
kerékpártárolók számának növelését is felvetették.

A házi gyermekorvosi és az
ügyeleti gyermekorvosi ellátással
kapcsolatban elhangzott kritikával kapcsolatban dr. Faragó Zsolt
jegyző elmondta, hogy az érvényben lévő szabályokról a Nemzeti
Népegészségügyi Központ rendelkezik. A központi szabályozás
pedig a járványhelyzet miatt rendelkezett úgy az utóbbi másfél évben, hogy lázas beteg ellátásával
kapcsolatban először telefonálni
kell az orvosnak, és egyeztetni
vele a teendőkről.
Csányi József polgármester a
kérdésekre adott válaszában ígéretet tett arra, hogy a felmerült kéréseket, javaslatokat a városüzemeltetési osztály megvizsgálja, a
baromfifeldolgozó üzemhez vezető
kerékpárútnál a világítótestek kihelyezését felveszik a közvilágítás-fejlesztési programba, és a
kórháznál is betervezik újabb kerékpártárolók kihelyezését.

V. B.

Kopjafa a bajtársaknak

Mária leplezték le. Ezt követően a
Petőfi-tér 6. szám alatti Falu Tamás
emléktáblánál Kőháziné Kovács
Mária tanár, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tagja tartott
megemlékezést. Rövid műsort adtak a Platán Utcai Általános Iskola
diákjai. Tárogatón közreműködött
dr. Tóth Ákos.

A Félegyháza katonai hagyományai védelme érdekében tevékenykedő Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület kezdeményezte egy
olyan kegyeleti hely kialakítását, amely emléket állít a bajtársi
közösség elhunyt tagjainak. A kezdeményezést a városi önkormányzat is támogatta. A kopjafát november 2-án, halottak napján leplezték le a második világháborús emlékmű mellett.
Az avatáskor Hideg István egyesületi elnök elmondta, hogy ezzel
a közös kegyeleti emlékhellyel
azok előtt a katonák előtt hajtanak főt, akik hazatértek, és az idő
előrehaladtával természetes módon hunytak el. A Petőfi Sándor
Bajtársi Egyesület a kopjafa felett
védnökséget vállal, és minden év
november 2-án, halottak napja
alkalmával koszorút és mécsest
helyez el itt a bajtársak emlékére. Erre az alkalomra szeretettel

várják az érintett hozzátartozókat is. Továbbá – mondta el az elnök – minden olyan alkalommal,
amikor az egyesület gyászjelentést kap bajtársak elhunytáról, a
kopjafára a fekete gyászszalagot
felkötik és a temetés időpontjáig fent tartják. A kopjafa készítője Ambrus Aladár budapesti
fafaragó mester, anyaga kocsányos tölgy. Az emléktábla készítője: Bozóki István kőfaragó,
Kiskunfélegyháza.
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Mindannyiunknak fáj, hogy eltávoztál
Polner Tibor emlékére
(1944-2021)
„Tudom, hogy durva és illetlen
a szó, mely bármily céllal is azok
után kullog, akik mögött az élet
kapuja bezárult. (…) De úgy érzem, hogy néhány szóval adósod
vagyok…”
Alázat és jó barátság. Igen, ez a
két szó jut rólad az eszünkbe.
Pályád kezdetén a fülöpjakabi
Szűcs Iskolában, majd Váchartyánban tanítottál. Későbbiekben
Őrbottyánban vállaltad el a kultúrház igazgatói posztját. Mindig
is szerettél volna Félegyházára
visszakerülni, de erre csak 1972
februárjában volt lehetőséged
testnevelő tanári állásban a 608as számú Ipari Szakmunkásképző

Intézetben. Ebben az iskolában
olyan szakmai lehetőségek nyíltak
meg számodra, amelyekről addig
álmodni sem mertél. Előző munkahelyeiden már egy üres tornateremnek is örültél volna, itt pedig
egy szinte mindennel felszerelt
sportcsarnok várt reád. Az iskola
adta lehetőségeket igyekeztél maximálisan kihasználni, ebben az
iskola vezetése mindenben támogatott. Ennek eredményeképpen
számos versenyt, sporteseményt
rendeztél, amellyel hozzájárultál
a város sportéletéhez. Télen iskolai sítáborokat is szerveztél, ahol
nemcsak táborvezető, hanem egyben oktató is voltál.
Szakmai elismerésként értékelhető, hogy Bács-Kiskun megyében
szakfelügyelőnek kértek fel, ebben

a pozícióban sok éven át sikeresen
tevékenykedhettél. Kiemelkedő oktató-nevelő munkádat 2004-ben
az oktatási miniszter Pedagógus
Szolgálati Emlékéremmel ismerte
el.
Elmondható, hogy következetesen vittél végig mindent, amit eldöntöttél. Ma is halljuk emlékezetes szavaid: „Lehetetlenség nincs,
csak tehetetlenség.”
2021. július végén kerültél kórházba. Állapotod eleinte javult,
majd váratlanul rosszabbodott.
Augusztus 3-án szíved megszűnt
dobogni, és itt hagytál bennünket.
Nagy CSUCSU! Te minden, a
608-ban, majd később a Kossuthban tanító kollégának a barátja
voltál szereteteddel, vidámságoddal, jókedveddel.

Száz családnak gyűjtenek
Fotó: archív

A tavalyi adománygyűjtés sikerén felbuzdulva idén is megszervezi az önkormányzat, a Torony ABC és A Béke Egy Mosollyal
Kezdődik Alapítvány közös karácsonyi akcióját. Most, némiképp
kibővítve, tartós élelmiszerek mellett bútorokat, ruhaneműket,
gyermekjátékokat is várnak a felajánlóktól – tudtuk meg az önkormányzat ifjúsági referensétől.
Bajzák Andrea elmondta, hogy
a Torony ABC-ben már megtalálhatják azt a jótékonysági kosarat,
ahová elhelyezhetik tartósélelmiszer-adományaikat. Ezeket karácsony előtt eljuttatják annak a
körülbelül 100 családnak, akik
számára ez az idei ünnepen is
nagy segítséget jelenthet. Ide
várnak például lisztet, konzerveket, tésztákat, cukrot, édességet,
befőtteket.

Az akció másik helyszíne a bíróság melletti központi konyha udvarán található raktárhelyiség, ahová a
feleslegessé vált, de kifogástalan állapotú bútorokat, ruhaneműket, gyerekjátékokat folyamatosan várják,
előzetes egyeztetést követően. Az
igényfelmérés szerint nagy szükség
lenne mosógépre, centrifugára, gáztűzhelyre, kályhára, ágyakra. Várnak
heverőket, ágyneműket, paplant,
párnát, női- és férfiruhákat, baba-

kocsit, valamint a kutyamenhelynek
párna- és paplanhuzatokat. A hajléktalanszállóra is gyűjtenek kabátokat,
sapkákat. A szervezők kérik, hogy a
ruhaneműket tisztított állapotban
juttassák el a gyűjtőhelyre.
Az adományok kiszállításában
a polgármesteri hivatal Szociális
és Közfoglalkoztatási Osztály valamennyi munkatársa, a KAPOCS
Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény, a Mezei Őrszolgálat munkatársai vesznek részt idén is.
További információt kérhetnek
a 76/562-003-as, vagy a 76/562000 szám 203-as mellékén Bajzák
Andrea ifjúsági referenstől, ugyanitt a rászorulók is jelezhetik kéréseiket, igényeiket. 
Z. A.

Kedves Tibor/Tanár Úr/Tibi Bácsi/Nagy Csucsu! Szeretettel emlékezünk rád!
Búcsúznak tőled: barátaid, a volt
kollégák, sportbarátok és egykori
tanítványaid.

Kátai-Urbán Attila

Elhunyt
dr. Szabó
Mária

2021. október 3-án elhunyt
Édesanyám,
dr.
Szabó Mária fül-orr-gégész, egykori városi főorvos, tisztifőorvos, megyei
tisztifőorvos-helyettes.
Szeretném kérni azokat, akik ismerték és
szerették
Édesanyámat,
osszák meg velem, Anyukámmal kapcsolatos emlékeiket.
E-mail-címem:
pallagimaripe@gmail.com
Köszönettel:
Pallagi Mária
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A parkolási gondok csak
együttműködéssel enyhíthetők
Lakossági fórumot tartott Szamosi Endre, a 4. számú választókörzet önkormányzati képviselője november 11-én, csütörtökön
a Batthyány iskolában. A képviselő Csányi József polgármestert,
dr. Faragó Zsolt jegyzőt, Juhász László városüzemeltetési osztályvezetőt és Sipos Róbertet, a városüzemeltetési és közterület-felügyeleti csoport előadóját hívta vendégül, hogy megválaszolják a fórumra érkező lakók szakterületüket érintő kérdéseit.
Szamosi Endre rendkívüli részletességgel, alapossággal foglalta
össze az elmúlt időszak eseményeit, fejlesztéseit, teendőit körzetében. Felidézte többek között
a Kossuth utca megújulásának
állomásait és jelentőségét, beszélt
a városháza portáljainak megújulásáról, a polgármesteri hivataltól
a Batthyány utcáig terjedő szakaszon a járda- és útburkolat felújításáról, a főutcai platánfák megmentéséért tett erőfeszítésekről,
utcaburkolatok kihelyezéséről, a
belvárosi játszóterek szépítésével
kapcsolatos törekvésekről és intézkedésekről, világításrendszerek
korszerűsítéséről, a Korona utcai
patika előtti feljáró akadálymentesítéséről, a környék vízelvezető árkainak és csöveinek tisztításáról.
Kihangsúlyozta, hogy hivatali idejében újították fel a Móra Ferenc
Művelődési Központ homlokzatát,
az OTP fiók előtt zebrát festettek
fel, a Venezia udvarban megszépült
a játszótér, a Széchenyi és a Wesselényi utcák kereszteződésében
új trafóházat telepítettek. A képvi-

selő örömmel számolt be arról is,
hogy amióta a Zrínyi és Kisfaludy
utca kereszteződésében kihelyeztek egy közlekedési tükröt, nem
történt baleset ezen a szakaszon.
Jövőbeli terveiről elmondta, hogy
– ahol ezt az adottság lehetővé teszi – új parkolók kialakítását és felfestését szorgalmazza. Támogatja
továbbá a Holló László Emlékház
homlokzatának rendbetételét és a
Szent István-szobor áthelyezését
jelenlegi helyéről a templom előtti zöld felületre. Mint mondta, az
önkormányzat munkatársai mindig
készségesen segítenek, ha a körzet megoldandó ügyeivel keresi fel
a hivatalt.
Csányi József tájékoztatta a
jelenlévőket a városban jelenleg
folyamatban lévő fejlesztésekről,
nyertes pályázatokról. Beszélt
arról a turisztikai pályázatról is,
amely a Fürdőszálló rekonstrukciójával és a strandfelújítással
kapcsolatos átfogó koncepció, illetve a Mezőgazdasági Áruháztól
Városföldig terjedő kerékpárút
építésének terveztetését teszi le-

hetővé. A Vasas-pálya újjáépítése
kapcsán elmondta, hogy 2016 óta
ötször módosították a pályázatot,
de a mai napig nincs konkrét döntés. Mivel az eredeti költségszámítás óta az árak rendkívüli módon
megnövekedtek, tavaly aktualizálták azt, azonban az elmúlt egy év
változásai már azt is felülírták. A
polgármester a leendő móravárosi bölcsődéről, az óvodákat és
bölcsődéket érintő korszerűsítési
tervekről, a Molnártelepi út felújításához szükséges teendők állásáról, a polgármesteri hivatal teljeskörű felújításának terveire elnyert
pályázatról, a Vásártér körül és
a piac környékén létesülő parkolókról, valamint a Venezia udvar
szépítésére vonatkozó tervekről is
szólt.
A megjelent lakók többek között a körzet számos utcájában
tapasztalható parkolási nehézségek megoldásának, a járda- és
útburkolatok rendbehozatalának
és a burkolati jelek felfestésének
szükségességét vetették fel. Ez
utóbbi igény például a Lónyai és a
Bercsényi utcákban merült fel. Arról is beszámoltak, hogy egyes helyeken már a lakók komfortérzete
látja kárát a városszerte elszaporodott galambpopulációnak. Több
konkrét helyen kérték a fák növekedése okozta károk, mint például
a burkolati egyenletlenségek kijaví-

tását, és köztéri kukák kihelyezését is. A zöldhulladék elszállítását
érintő anomáliák – csakúgy, mint
a többi lakossági fórumon – itt is
felmerültek.
Csányi József polgármester a
felvetődött kérdésekre adott válaszában kitért arra, hogy galambok
túlszaporodásának megoldására
és az épületekről való elűzésére
keresik az egyszerre humánus és
eredményes megoldást. A parkolási nehézségek kapcsán a városvezető leszögezte: azokban a városrészekben, ahol a tervezéskor
nem vették figyelembe, hogy a társasházak mellett kellő számú parkolóra is szükség lesz az ott lakók
járműveinek, utólag ezt a hiányt
már nem lehet pótolni. Ezért megoldást csak a tudatos járműhasználat hozhat. Ebben kéri a lakók,
szülők segítségét is: akinek van rá
lehetősége, ne gépkocsival hordja
a gyermekét az oktatási intézményekbe. A zöldhulladékkal kapcsolatban felmerült kérdések kapcsán
a polgármester emlékeztetett
arra, hogy a hulladékszállítás már
nem önkormányzati hatáskör, hanem állami feladat. Kihangsúlyozta, hogy a szolgáltató a háztartási, a szelektív és a zöldhulladék
elszállítását egyaránt igyekszik
megoldani, azonban az évek óta
változatlan díj mellett ennek színvonalas ellátása nem lehetséges.
Természetesen a háztartási és a
szelektív hulladék elsőbbséget élvez, a zöldhulladék visszaszorítása
pedig csak a lakosság közreműködésével lehetséges, amiben sokat
segíthetne például a komposztálás
széleskörű elterjedése.
V. B.
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Járdákról és kerékpárutakról
érdeklődtek a lakók
Lakossági fórumot tartott dr.
Réczi László, az 1. számú választókörzet
önkormányzati
képviselője november 8-án,
hétfőn a Platán iskolában.
Meghívott vendégként jelen
volt dr. Faragó Zsolt jegyző és
Juhász László, a városüzemeltetési osztály vezetője. Csányi
József polgármester más elfoglaltsága miatt nem tudott
részt venni az eseményen.
Dr. Réczi László felvezető tájékoztatójában a körzetet érintő
fejlesztési terveket foglalta össze.
Mint elmondta, ezek közül a legjelentősebb a Csanyi út és a Szilfa utca sarkán létesülő bölcsőde
építése lesz, de kijavítják például
a Honvéd Sportteleptől a Tavasz
utca irányába a garázssor előtti
aszfaltréteget, és – tankerületi forrásból – megújul a Platán Utcai Általános Iskola tetőszerkezete is. A
képviselő kiemelte: ismét igénybe
lehet venni az önkormányzati járdafelújítási és -építési támogatást,
amelynek összege folyóméterenként 4500 forintra emelkedett.
Dr. Faragó Zsolt a pandémia
gazdasági hatásait és az elmúlt
időszak legfontosabb önkormányzati feladatait foglalta össze. Mint
mondta, Kiskunfélegyháza két
nehéz éven van túl, amikor milliárdos költségvetési kiesést kellett
kezelni. Ilyen körülmények között
kiemelkedően fontos eredménynek
tekinthető, hogy a városnak nem
kellett hitelfelvételhez folyamodnia, miközben a több mint 700

önkormányzati dolgozót bércsökkentés nélkül sikerült megtartani.
Mostanra stabilizálódott a város
költségvetése, köszönhetően többek között annak az 530 millió forintos pénzügyi kompenzációnak,
amit a kormány folyósított a nyáron működési támogatásként és az
adóbevételek is jól alakultak.
A körzetet érintő fejlesztéseket
dr. Réczi László foglalta össze. Ennek kapcsán szó esett a 24 gyermeket befogadó bölcsődéről – ami
a tervek szerint jövő szeptemberben már fogadja a gyerekeket –,
a Szentesi út és Csanyi út közötti
szakaszon tervezett kerékpárútról, a Móraváros utcáiban található burkolati hibák kijavításáról és
a Magyar Birkózó Szövetség által
elnyert támogatásból a Honvéd
Sporttelep területén megvalósuló
birkózócsarnokról is. Dr. Faragó
Zsolt jegyző a városi beruházások

közül egyebek mellett a Vásártér
mellett tervezett 80 férőhelyes
parkolót, a Deák Ferenc utca – térkövezéssel, világításfejlesztéssel,
új utcai bútorokkal együtt értendő
– komplett felújítását, a Korona
utca teljes újjáépítését, a nagyposta mellett megépülő parkolót,
a Pázmány Péter utca rendbetételére és az önkormányzati fenntartású intézmények épületeinek
állapotjavítására vonatkozó elképzelést emelte ki. Szóba kerültek
továbbá a Fürdőszálló rekonstrukciójára és a strandfelújításra, továbbá a Mezőgazdasági Áruházat
Városfölddel összekötő kerékpárút
tervei, továbbá a városháza épületének átfogó rekonstrukciójára
vonatkozó szándék.
A megjelent lakók többek között
a gyalogos és kerékpáros közlekedést érintő igényeket vetettek fel,
járdafelújítások, világítás-korsze-
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rűsítések szükségességéről tettek
említést és a fakivágás, zöldhulladék-elszállítás
témakörében
érdeklődtek.
A jegyző a felmerült kérdésekre
adott válaszában kitért arra, hogy
járdaépítésre felmerülő igényt a
körzeti képviselőnek kell jelezni,
aki továbbítja azt az önkormányzati hivatalhoz. A szükséges tervek
elkészítését követően a rendelkezésre álló források függvényében
kerülhet sor a megvalósításra. A
fakivágással kapcsolatban elhangzott, hogy a közterületen lévő fa
kivágására engedélyt kell kérni,
ami illetékmentes. A kérelmet a
városüzemeltetési osztályon kell
benyújtani, ahol indokolt esetben,
pótlási kötelezettség előírása mellett kiadják az engedélyt. A jegyző tisztázta azt is, hogy hol kinek
a feladata a zöldfelület rendben
tartása. Mint elmondta, az érvényes rendelkezés értelmében a
város egész területén az a szabály,
hogy a legközelebbi járdáig vagy
úttestig a társasház vagy magánház tulajdonosa köteles a zöldet
rendbe tenni, beleértve a nyírást,
a zöldhulladék összegyűjtését és
a csapadékvíz-elvezető árkok tisztán tartását is. Felhívta a figyelmet
arra is, hogy a városfenntartó céggel le lehet szerződni a zöldfelület
fenntartására, térítési díj ellenében. A zöldhulladék elszállításával
kapcsolatban felhívta a figyelmet
arra is, hogy a szolgáltató kizárólag azt szállítja el, amit lebomló
zsákban helyeznek ki a lakók.
Számos felmerült igény túlmutatott az önkormányzati hatáskörön.
Ezekben az ügyekben a jegyző arra
tett ígéretet, hogy az önkormányzat levélben kéri az illetékes szervek segítségét a megoldáshoz, a
válaszról pedig tájékoztatni fogja
az érintetteket.

Önkormányzati támogatás járdaépítésre
Kiskunfélegyháza város képviselő-testülete ebben az évben
is nyújtott lakossági járdajavításokra felhasználható pénzügyi
keretet. Ennek felhasználását a választókörzet önkormányzati képviselőjének javaslatát figyelembe véve a polgármesteri
hivatal városüzemeltetési osztálya koordinálja. A részletekről
Sipos Róbert, a városüzemeltetési osztály főtanácsosa beszélt.
– Ki veheti igénybe és mire
nyújtható a támogatás?
– A támogatást a lakosság veheti igénybe, a lakóingatlanok
előtti, közterületi járdaszakaszok
megépítésére, vagy teljes felújítására. A járdák készülhetnek
betonból, de elsősorban a tér-

köves burkolatok alkalmazását
részesítjük előnyben. Szeretnénk
felhívni a lakosság figyelmét arra
a gyakran előforduló problémára,
hogy a járda jelentős megemelése
esetén a víz a szomszédok irányába folyhat, amely érdeksérelmet okoz, így ez mindenképpen

kerülendő. Csak abban az esetben
tudunk támogatást nyújtani, ha a
járda megvalósítása megfelel az
előírásoknak. Az építés műszaki
követelményeiről a hivatal városüzemeltetési osztályán tudunk
részletes felvilágosítást adni.
– Milyen módon kérelmezhető a pénzügyi segítség, illetve
mi az elszámolás menete?
– Először az építés szándékáról, a támogatás igényéről a
körzet önkormányzati képviselőjét kell tájékoztatni. A vele való
egyeztetés után, a felület hossza

alapján megállapítható a támogatási összeg, amely október 20-át
követően megépült járdák esetében 4500 forint folyóméterenként. Betonjárda és térkőburkolat
esetén is azonos költségtérítést
alkalmazunk. Erről az összegről
számlát kell benyújtani hivatalunkhoz, amelyet követően a helyszínen ellenőrizzük a megvalósítást, és intézkedünk a kifizetésről.
A részletes szabályokról szintén
osztályunkon, vagy városunk honlapján elérhető tájékoztatóból informálódhatnak. 
V. B.
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Bemutatkozik a gazdasági bizottság új tagja
Novembertől új tagja van a
félegyházi képviselő-testület
gazdasági bizottságának. Fejes Judit Piroska a szeptember
30-i hatállyal lemondott Gulyás István külső, nem képviselő tag tisztségét tölti be. A
korábbi önkormányzati dolgozó
és kormányhivatali tisztviselő
a szeptemberi testületi ülésen
esküdött fel Kiskunfélegyháza
szolgálatára.
– A dolgos aktív évek után
tevékeny nyugdíjas éveit tölti.
Milyen út vezetett a bizottsági
tagságig?
– Édesanyánk révén egy tősgyökeres félegyházi a családba születtünk bele bátyámmal, Sándorral. A Móra Ferenc Gimnáziumban
érettségiztem, később könyvelő és
emeltszintű gyermek- és ifjúságvédő képesítést szereztem. Több
évig tevékenykedtem pénzügyi
területen, mint bérszámfejtő és
könyvelő, majd az élet a szociális
szféra felé sodort. 20 évig dolgoztam a közszolgálatban: 1999 áprilisában kezdtem az önkormányzat szociális osztályán – akkori

népjóléti osztályon – majd a járási
kormányhivatalban is ugyanezt a
munkát folytattam. Nagyon szerettem, mert emberekkel foglalkozhattam, és lehetőségem volt segíteni másoknak. Két éve nyugdíjas
vagyok, de az utcán még mindig
üdvözölnek egykori ügyfeleim és
elmondják, hogy hiányzom. Ez
örömmel tölt el. Persze a legbüszkébb 36 éves fiamra és az ötéves
unokámra vagyok. Ők töltik ki az
életemet. 30 éve egyedül élek, ami
nem volt mindig egyszerű, de a
barátaimra számíthattam. Sza-

badidőmben sokat és örömmel
olvasok, hűséges tagja vagyok a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárnak.
Cukorbetegségem miatt rendszeresen főzök, és tapasztalataimat
szívesen osztom meg másokkal
is. Édesapámat hirtelen veszítettük el. Hiánya feldolgozásában a
református egyház segített. A hit
azóta is fontos szerepet tölt be az
életemben, igyekszem Istennek
tetsző életet élni.
– Mit szeretne elérni a
gazdasági bizottság külsős
tagjaként?

– Rendkívül nagyra értékelem
a jelenlegi városvezetés, a képviselők és a polgármesteri hivatal
dolgozóinak munkáját. Nagy szerepük van abban, hogy sokat fejlődött
és szépült az elmúlt időszakban a
város. Nagy örömömre szolgál támogatni ezt a folyamatot azért is,
mert szeretném, hogy az unokám
büszke legyen a szülővárosára. Én
ezért kész vagyok tenni. Nagyon
megtisztelő számomra, hogy a
gazdasági bizottság tagjaként is
lehetőségem nyílik a városomért
dolgozni…
– Milyen benyomásokat szerzett az első gazdasági bizottsági ülésen, amin részt vett?
– Úgy látom, hogy a bizottság
számára az egyik legnagyobb kihívás, hogy a rendelkezésre álló forrásokból mindenhová jusson elegendő. A pénzügyi és költségvetési
csoporttal, valamint a vagyongazdálkodási osztállyal nagyon jó az
együttműködés, ami megkönnyíti
a munkát és a lehető legjobb döntések meghozatalát. Öröm ilyen
profi és együttműködő légkörben
dolgozni.

Képzések a segédmotortól a vitorlás hajóig
A pandémia miatt egy év csúszással, október 26-án adta át a
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a 2020. évi
kitüntető díjait. 24 megyei cégvezető, vállalkozás, illetve szervezet vehetett át elismerést, közöttük Az Év Felnőttképző Intézménye díjat – a SÜVEGES Kft. képviseletében – a félegyházi
Süveges Sándor ügyvezető. A cégvezetővel az idáig vezető útról
beszélgettünk.
– Hogyan foglalná néhány mondatba az elismerés mögött álló
szakmai pályafutást?
– 1990-ben kezdtem járművezető képzéssel foglalkozni. Egyszemélyes vállalkozásként, és csak
személygépkocsi
kategóriában,
egy Ladával. 1995-től a tanulói igényeknek megfelelően folyamatosan bővült a képzési palettám tehergépkocsi, nehézpótkocsi, majd
autóbusz kategóriákban. 2004-ben
kft.-vé alakultunk és azóta valamennyi járműkategóriában, illetve
szakmai képzésekben és vizsgáztatásban is részt veszünk. Több
szakképző centrummal ápolunk sikeres partneri kapcsolatot. A munkaügyi központok által szervezett
képzési programok rendszeres
képzői vagyunk. A segédmotortól a
vitorlás hajóig, a targoncától az úthengerig, az intezménytakarítótól
az aranykalászos gazdáig széles

palettán végzünk képzést és vizsgáztatást. 2006 óta járművezetői
vizsgabiztosként, valamint szakmai vizsgákon vizsgabizottsági
tagként is közreműködöm.
– A félegyháziak körében ismert zenei kötődése is.
– Gyermekkorom óta érdeklődtem a zene iránt. 2002-ben szereztem művésztanári diplomát a Szegedi Tudományegyetem klarinét
tanszakán, majd a kiskunfélegyházi és tiszakécskei zeneiskolában
tanítottam az elmúlt évtizedekben
a cégvezetés mellett. Alapító tagja
vagyok a Kiskunfélegyházi Koncert
Fúvószenekarnak. Életem e része
a versenyszférában való részvétel
mellett szinte felüdülést jelent.
– Vagyis a tanítás minden téren meghatározó az életében.
– Felnőttek és gyerekek tanítása
örömteli tevékenység számomra,
amit soha nem éltem meg mun-

kának. Szerencsés vagyok, mert
mindig azzal foglakozhattam, amit
igazán szeretek. Mai napig szívesen helyettesítem kollégáimat az
oktatásban, ha a helyzet úgy hozza. Büszke vagyok, hogy családi
vállalkozásban feleségem, Betti, és
lányaim, Dóra és Tímea is velem
tartanak. 11 éves fiam, Sándor, 6
éves kora óta zongorázik, 7 évesen
már szaxofonon játszott. Unokáim
Zsófi és Fanni 5 és 3 évesek.
– Hogyan képzeli el a vállalkozás jövőjét?
– A jövőre mindig új kihívásként
tekintek, hiszen a szakképzés környezete állandó változáson megy
keresztül. Iskolánk működésére az
innováció és a megújulásra való

törekvés jellemző. Eszközeink,
járműparkunk,
szimulátoraink,
valamint ügyfélszolgálati irodáink,
saját rutinpályánk mind ezt képviselik. Az országban azon kevesek
között vagyunk, akik rendelkezünk saját rutinpályával, modern
technikát képviselő oktatójárművekkel és munkagépekkel folyik a
képzés több mint 30 géptípusban.
2021-ben a környezettudatosság
jegyében az országban elsőként
a csúcstechnikát képviselő Teslát
vontunk be oktatójárműveink sorába. Úgy gondolom, hogy Az Év
Felnőttképző Intézménye-díj méltó
igazolása ennek a szemléletnek és
a több mint 30 év felnőttképzésben eltöltött munkának.
s. r.

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2021. november 19.

7

Kitüntették a szociális ágazatban dolgozókat
A köz szolgálatában eltöltött
25 éves munkájáért oklevelet
kapott:
Feketéné Szabó Edit, Juhászné Rapcsák Mária és Kállai Anna, a Szivárvány intézmény gondozói,
Nikolics Olivérné, a Szivárvány intézmény takarítónője,
Üveges Péter, a Szivárvány
intézmény húsfeldolgozója, és
Kerekes Ágnes, a Darvas-téri
bölcsőde kisgyermeknevelője.

Elismerésben részesítették a szociális ágazatban dolgozókat
november 11-én. A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési
Központ dísztermében tartott ünnepségen Csányi József polgármester és dr. Ónodi Izabella képviselő adta át az okleveleket azoknak, akik az egész életüket mások megsegítésére
tették fel.
– Ez a munka nemcsak fizikailag,
hanem szellemileg is nagyon megterhelő. Ezek a hétköznapi hősök
fáradhatatlan munkát végeznek a
rászorulókért, a hátrányos helyzetűekért, akik legyenek gyermekek, felnőttek, vagy idősek. Az
ágazatban dolgozóknak hatalmas
türelemre, empátiára, szeretetre
van szükségük ahhoz, hogy kiválóan végezzék a munkájukat.
Ezek a nehézségek az elmúlt két
évben még bonyolultabbá váltak.
Nem volt egyszerű a családokkal
megértetni, hogy nem látogathatják meg az ellátottat, hogy a
szociális intézményben lakó nem
mehet ki az otthonból, és még
sorolhatnánk a korlátozásokat.
Mondhatnánk, hogy részben túl
vagyunk ezen a nehéz időszakon,
de körbenézve, és látva a maszkokat, rájövünk, hogy újabb kihívások előtt állunk. Azt hiszem,

nem lehet elégszer elmondani,
hogy köszönjük önöknek azt az
áldozatos munkát, amit nap mint
nap végeznek, amiért hálával tartozunk minden szakdolgozónak.
Ezért – Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata nevében – képviselőtársaimmal úgy döntöttünk,
hogy a szociális ágazatban dolgozó kollégákat szeretnénk megjutalmazni 120 ezer forint egyszeri
támogatással, kifejezve hálánkat
és gondoskodásunkat – hangozott
el Csányi József beszédében.
A Művelődési és Szociális Bizottság – élve az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott lehetőségével
– dicséretben részesítette a munkájukat kiemelkedő elhivatottsággal, önzetlen odaadással végzőket.
Az okleveleket dr. Ónodi Izabella, a
bizottság elnöke adta át.

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
dolgozói közül bizottsági elismerő oklevélben részesült:
Zakar Sándorné varrónő,
Sárkány Mátyás karbantartó, gépkocsivezető,
Orbán Bernadett készletkezelő raktáros,
Fazekas Istvánné konyhai kisegítő,
Boda Jánosné tanyagondnok,
Száricsné Tarjányi Krisztina pénzügyi csoportvezető,
Mészárosné Buri Andrea mentálhigiénés csoportvezető,
Nikolics Olivérné takarítónő,
Szabó Andrea pénzügyi ügyintéző.

A Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény dolgozói közül bizottsági elismerő
oklevélben részesültek:
Bányai Arnold Tibor segítő
munkatárs,
Halláné Jánosi Edina szakmai
vezető helyettes,
Nagy Zoltán családsegítő és
tanácsadó,
Szűcs Henriett családsegítő,
Andrási Szilárd Miklós
családgondozó,
Fekete Attila Gáborné
technikai munkatárs,
Kalmár-Nagy Márta Nikolett
kisgyermeknevelő,
Szabó Anett kisgyermeknevelő,
Kis Ferenc Józsefné bölcsődei
dajka,
Vízhányó Orsolya konyhai
kisegítő,
Dr. Tóthné Fekete Barbara
kisgyermeknevelő,
Nyilasné Lőrincz Rita
kisgyermeknevelő,
Hideg Zoltánné konyhai
kisegítő, Nagyné Tóth Karolina
bölcsődei dajka.
A bizottság – a pandémia ideje
alatt kiemelkedő munkavégzéséért és helytállásáért – kitüntetésben részesítette a Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény mentálhigiénés csoportját: Mészárosné Buri
Andrea mentálhigiénés csoportvezetőt, a Nádasdy utcai Idősek
Otthona ápoló, gondozó és takarító
munkatársait, Varga Zoltánnét, a
gondozási egység vezetőjét, illetve a Csanyi úti Idősek Otthonának
ápoló, gondozó munkatársait, és
Mráz Mónika gondozási egységvezetőt.
V. B.

A köz szolgálatában eltöltött
30 éves munkájáért oklevelet
kapott:
Rabi Ferencné, a Szivárvány
intézmény nyugdíjas konyhai kisegítő munkatársa,
Szondiné Kovács Erzsébet,
Polyákné Tóth Erzsébet Tünde
és Varga Zoltánné, a Szivárvány
intézmény ápolói,
Gürtler Józsefné, a Szivárvány intézmény mosodai
dolgozója,
Görög Györgyi, a Szivárvány intézmény volt gondozója, és Huszárné Szabó Mária, a Darvas-téri bölcsőde
kisgyermeknevelője.
A köz szolgálatában eltöltött
40 éves munkájáért oklevelet
kapott:
Pelyváné Karsai Erika, a Szivárvány intézmény nyugdíjas terápiás munkatársa,
Jaksa Imre Béláné, a Szivárvány intézmény ápolója,
Gálig Erzsébet, a Szivárvány
intézmény volt vezetője, nyugdíjas szociális munkatársa,
Jéga Zsolt, a Szivárvány intézmény villanyszerelője,
Kerekes Ferencné, a Dankó
Pista utcai Bölcsőde kisgyermeknevelője, és Gácsi Franciska, a Darvas-téri bölcsőde
kisgyermeknevelője.
Hirdetés

Építésztervező
rövid határidővel
fennmaradási- és
építési engedélyezési
tervdokumentációk
készítését vállalja.
Tel.: 70-677-4485
Mari Szilvia okleveles
építészmérnök
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Félegyházinak érzem magam
A Félegyházáról indultak helytörténeti
beszélgetéssorozat legutóbbi vendége
prof. dr. Vas Bence gitárművész, tanszékvezető egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar művészeti
és tudományos dékánhelyettese volt a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A vendéggel dr. Tarjányi József, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület tiszteletbeli
tagja beszélgetett. Lapunk félegyházi
kötődéséről, élményeiről kérdezte az
előadóművészt, egyetemi oktatót.
– Ebben a városban születtél, itt cseperedtél fel, a zenével is itt találkoztál. Mit
jelentett, jelent neked Kiskunfélegyháza?
– A szüleim itt élnek, és nagyon sok barátom is. Ezért én soha nem éreztem azt, hogy
elszakadtam volna Félegyházától. Mindig hazajöttem, rendszeresen látogatom szüleimet
és barátaimat. Egyik lábam most itt van, a
másik Pécsett, és egy kicsit Budapesten. A
bátyámék Szegeden élnek, ez a négyszög számomra meghatározó. Nem érzem azt, hogy a
gyökereimet elvesztettem volna, félegyházinak
érzem ma is magam.

– Van olyan korábbi élményed a városról, ami midig
felidőződik?
– Sok van. Életem egyik legszebb
időszaka a Móra Ferenc Gimnáziumban töltött évek voltak. De vannak emlékeim még a bölcsődéből
is. Ahogy öregszik az ember, egyre
jobban látja, hogy honnan indult.
– Édesapáddal jártam először
Erdélyben, a hetvenes években.
Ő rajongója annak a tájnak,
mint ahogy én is azzá váltam.
Erdély szokott szerepelni úti
céljaid között?
– Édesapám ma is rajong Erdélyért. Volt időszak, amikor nagyon
sokat mentem én is. Az utóbbi időben – amióta korosodnak a szüleim – már kevésbé vágnak neki
hosszú utazásnak. Így én szoktam
elvinni őket nyaralni, többek között Erdélybe is. Az egyetem most
kihelyezett festészet-szobrászat
szakot indít Sepsziszentgyörgyön,
ez ügyben sokat járunk arrafelé.
Mindenesetre Félegyháza a szívem
csücske. Gyönyörűen megújult ez a
város.

s. r.

Túl az Óperencián Az anyanyelvápoló

Idén is meghirdette rajzpályázatát
a „ClubNetCet” Internetes Ismeretterjesztő Egyesület, amelynek
témája: „Kalandozások a Földön
térben és időben”, azaz kirándulások, vágyak, álmok messzi tájakon,
az ott élő emberek között. Az alkotásokban megjelenhettek hírességekhez köthető országok, városok;
megélt, tanult, elképzelt vagy mesékből, mondákból ismert elemek,
történelmi események, legendás
földrajzi helyszínek, letűnt-eltűnt
világok, emlékezetes vagy tervezett látogatások távolabb élő rokonoknál, családtagoknál.
A Batthyány Lajos Általános Iskolai tanulói közül első helyezett

Szedlacsek Tünde és Fodor Petra Dorka lett. Második helyezést
ért el Csuka Nadin, míg harmadikok Rádi Luca és Varga Judit
lettek.
A kiállításon jelenlévők Közönségdíjjal jutalmazták Pozsár Ákos
rajzát.
A versenyben a Kiskunfélegyházi
Batthyány Lajos Általános Iskola
kimagasló részvételéért és a színvonalas számítógépes alkotásokért „Serlegdíjban” részesült.
A legtöbb szavazatot kapott alkotások közül 12 kép bekerül a klub
2022. évi „Értékes naptárába”.
Iskolai koordinátor: Szederkényi Barbara tanárnő.

Széphalom-emlékplakettet érdemelt ki Cseklye Balázs, a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium 10/A osztályos tanulója
a Sátoraljaújhelyen októberben megrendezett 49. Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny Kárpát-medencei döntőjén.
A résztvevő 93 magyar, kárpátaljai és felvidéki középiskolás diák először írásban adott
számot arról, mennyire ismeri
a magyar nyelv szófajait, mondatrészeit, a közmondásokat,
a nyelvi illemet és a hivatalos
levelezés stilisztikai, formai
követelményeit. Balázs az 54
gimnáziumi versenyző között 3.
helyen végzett az írásbeli fordulóban. Másnap, a szóbeli megmérettetésen a versenyzőknek
három perc alatt kellett bizonyítaniuk szövegszerkesztő és

előadókészségüket a helyszínen
megismert témák egyikéből.
A díjátadón a 26 legjobb versenyző kapta meg az első helyezéssel járó emlékplakettet. Ez a
díj, amit egy tanuló csak egyszer
nyerhet el életében, azt jelenti,
hogy tulajdonosa a Kárpát-medence legjobb középiskolás korú
nyelvhasználói között van, és az
anyanyelv iránt érzett szeretete
tudatos nyelvhasználóvá, nyelvápolóvá teszi őt.
Cseklye Balázs felkészítő tanára Kapusné Iván Orsolya volt.
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Márton-napi
családi
délután
Márton-napi családi délutánt
tartottak a kiskunfélegyházi
Móra Ferenc Művelődési Központban november 6-án, szombaton. A délután folyamán a
Bábkalács Bábszínház: A szomorú kisasszony című bábelőadását izgulhatták végig a gyerekek,
a papírszínház pódiumán mókás
történetek elevenedtek meg, de
az alkotás örömét is megízlelhették a kicsik. Az egyik teremben libák, egy másik színhelyen

lámpások, őszi díszek, dekorációk készültek a szorgos kezek alatt. Az eseményt Lovászi

Edina és zenekarának: Abszurd,
bravúr, celeb című koncertje zárta. A bohókás muzsikusok Laik

Eszter verseit dolgozták fel. Az
előadás fő segítője Pali, a kíváncsi bábocska volt.

300 írás – 250 év

Őszi hangulatok
A Félegyházi Népdalkör adott ingyenes műsort november 12-én,
pénteken a Móra Ferenc Művelődési Központban Őszi hangulatok
címmel. A repertoárban többek

között felcsendültek félegyházi
népdalok, nóták, vidám dalok és
katonadalok. Az előadást vendégfellépők is színesítették: a Félegyházi citeraduó és Kiss Ákos Jenő.

A 13 éve elhunyt Fekete János
kiskunfélegyházi helytörténész
írásaiból megjelent könyvet mutatták be november 4-én a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárban. A
Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület kiadásában megjelent
kötetet Kapus Béláné egyesületi elnök, a kiadvány szerkesztője,
valamint dr. Luchmann Zsuzsanna irodalomtörténész, a
könyv lektora mutatta be. A benne megjelent mintegy 300 írás
felöleli a város több mint 250
éves történéseinek legfontosabb
eseményeit.

– Fekete János színes honismereti kaleidoszkópja – ahogy
egykor ő használta a szót – valóban örömforrás: a felfedezés
örömét és izgalmát adja az érdeklődőnek szűkebb és tágabb
környezete múltjáról. Forgatásával a figyelmes olvasó alapos
ismeretekre tehet szert életteréről, annak maradandó vagy
emlékezésre érdemes értékeiről,
ami mindenképpen erősítheti a
hozzá való kötődés, a közösségéhez való tartozás érzését –
mondta el a könyv bemutatóján
dr. Luchmann Zsuzsanna.

Disznótor
a Közelszőlőben
Közösen szervezett disznótort a Közelszőlőben a
Huszka József Hagyományőrző és Sportegyesület a
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikummal és
a Királyi Szakácsokkal, november 13-án, szombaton.
A szérűskertbe sok felnőtt és fiatal látogatott ki.
Nem volt az érdeklődés véletlen,
hiszen a böllérek kínálták a fogópálinkát, a forralt bort, a sült
hagymás vért, a toros reggelit, az
orjalevest és a hurkákat éppúgy,
mint a töltött káposztát és a sült
malacot.
A rendezvénnyel kapcsolatosan Kollár László főszervező
elmondta, hogy egy igazi vidéki
disznótor hagyományát szerették
volna megidézni. A délelőtt folyamán végigsütötték-főzték azt

a termékkínálatot,
ami
megtalálható
egy falusi disznóvágáson. A reggel
természetesen azzal indult, hogy leszúrták a malacot.
Ezt követően sült
hagymás vérrel kínálták az érkező vendégeket. A nap folyamán
sült pecsenyét, fehér és véres
hurkát, kolbászt, pirított májat,
hagyományos töltött káposztát,

gerinccsontból készült orjalevest
sok zöldséggel, csigatésztával,
és ropogósra sült malacot is lehetett fogyasztani, mellé pedig
szomjoltónak forró teát és forralt

bort kínáltak. A délelőtt folyamán
a vendégek az íjászatot is kipróbálhatták, illetve a Pálmonostori
Lovas Klub lovagoltatással színesítette a rendezvényt.
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Komposztáláskor a természetben zajló nagyon összetett,
szabad szemmel nem látható
folyamatokat másolunk le, de
az érdemi „munkát” a természet
élőlényei végzik a beléjük kódolt
rend szerint.
A folyamat lényege az, hogy a
különböző növényi részek és maradványok oxigén, víz és parányi
talajlakó élőlények jelenlétében
egy olyan korhadási folyamaton
mennek keresztül, amelynek végeredménye a talaj szerkezetét,
tápanyagtartalmát javító, humusz
ban gazdag anyag keletkezése.
A mi részünk ebben csak annyi,
hogy nem hulladékként akarunk
megszabadulni ezektől a növényi
részektől, hanem összegyűjtjük
őket, és helyet adunk a folyamat
végbemeneteléhez.
Néhány praktikus szabály:
– Nem kell zárt, műanyag komposztáló edény, abban inkább rothadási
folyamatok mennek végbe. Helyette
inkább egy kissé elkülönített, árnyas,
szellős, nem burkolt helyen célszerű
komposztáló helyet kialakítani.
– A természetben keletkező anyagokat (gallyakat, fűnyesedéket, lombot,
konyhai zöldet) a rendelkezésre állás
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ben indul meg először, hiszen azt
a talajban lakó élőlények végzik.
A legalsó, már finom morzsalékossá alakult részt televénynek
hívjuk. Felette helyezkedik el az
ún. korhany, ami még durva szerkezetű, de már korhadásnak indult
növényi részekből áll. A legfelül
található úgynevezett avarszint
csak akkor indul korhadásnak, ha
rá egy újabb adag komposztálásra
ráhordott növényi réteg kerül. Általánosságban elmondhatjuk, hogy
egy nagyjából 60 cm vastagságra
felhalmozott komposztálandó zöld
anyagból végül mintegy 2 cm vastag komposzt keletkezik. A kertben
egyébként a félkész komposzt is
felhasználható a legkülönbözőbb
növényágyakba mulcsként rakva.
A város közterületein most már
második éve nem keletkezik zöldhulladék, mivel minden növényi
részt vagy a zöldfelületeken mulcsanyagként elterítjük, – ezáltal
helyben komposztáljuk –, vagy a
mezőgazdasági szakiskolával ös�szefogva, a tangazdaság területén
komposztáljuk és használjuk fel
közösen. Idén megkezdődött a városi intézmények komposztáló helyeinek kialakítása is.

Hogyan komposztáljunk?

sorrendjében hordjuk be, és így, rétegezve terítsük szét a talajon, ne túl
lazán hagyva.
– A gallyakat érdemes durván széttördelni. A korhadó gallyakon megtelepedő gombák fontos résztvevői a
folyamatnak. A fűnyesedéket kissé
lazítsuk meg, mert az a fűnyíráskor
tömörödik, az őszi lomb pedig kissé
megtaposva szétteríthető.
– A nyári nagy melegben időnként
meg lehet néhányszor locsolni a komposzthalmot, de kellően árnyékos –

csapadéktól nem elzárt – helyen még
ez sem feltétlenül szükséges.
A fentiek szerint rétegezett növényi anyagok általában 1 év alatt
elkomposztálódnak. A folyamathoz szén és nitrogén különböző
arányú, de együttes jelenléte szükséges, ezt azonban a természet
biztosítja, amennyiben zöldet (fű)
és száraz, vagy fás növényi részt
(lomb, gally) is teszünk a komposztálóba. A komposztálódás a
legalsó – talajjal érintkező – réteg-

Egy kupicával a hosszú életért
Fotó: Fantoly Márton

Kiskunfélegyháza város nevében Balla László alpolgármester
köszöntötte otthonában a 90 éves Tóth Imréné Mezei Juliannát,
november 3-án. A szépkorú hölgy családja körében, jó egészségben és vidáman fogadta a köszöntő szavakat, az oklevelet,
a virágcsokrot.
Julika néni derűsen mesélt életéről, ami nem is volt mindig an�nyira könnyű. Sokat beszélt kedvenc fekete macskájáról: – Jobb,
mint egy kutya! Hűségesen követ
mindenhová és elkerget minden
kutyát-macskát a környékből, ha
lemegyünk a térre egy kicsit –
mondta. De azt is elmesélte, hogy

egyszer leesett a tetőről, amikor
egy galambot akart megfogni. Mikor kék és fekete foltokkal a testén ezt megúszta úgy fogalmazott:
– Ha most nem lesz bajom, akkor
legalább 100 évig élek.
Tóth Imréné Mezei Julianna
1931. november 1-jén, Jászszentlászlón született. Hatan voltak

testvérek, Ő ötödikként érkezett
a családba. Szülei földműveléssel
foglalkoztak és mivel elég szegényesen éltek, így már gyerekkorában szolgálnia kellett, jószágokra
vigyázni. Iskolába Ilonaszállásra
járt. Otthon is besegített a munkába, lovakkal művelte a földet,
és szüleivel a megtermelt árut a
félegyházi piacra lovas kocsival
vitték értékesíteni. 1952-ben ment
férjhez Tóth Imréhez, akik tízen
voltak testvérek. Házasságkötés
után rövid ideig szülőknél laktak,
majd béreltek Petőfiszálláson egy

tanyát, oda költöztek, férje eközben Budapestre járt dolgozni az
akkoriban sokak számára ismert
szeszgyárba. Julika néni ez idő
tájt jószágokat nevelt és művelte a
kertjüket. Később földet vettek és
építettek egy tanyát. Ide született
1955-ben lányuk. 1963-ban beköltöztek Félegyházára, ekkor már
férje a vágóhídon dolgozott, majd
később ő is. Először a zsírcsomagolóban, majd a konyhán. 10 évet
töltött a Háziipari Szövetkezetnél, innen ment nyugdíjba 1986ban. Nyugdíjas éveiben is aktívan
dolgozott, tevékenykedett. Néha
eljárt libákat kopasztani, sokáig
bedolgozott a Háziiparnak, varrta
a szebbnél szebb kalocsai riseliős
terítőket. A kellemes társaságot
a mai napig kedveli, szép időben
a lakása melletti parkban beszélget ismerőseivel, újságot olvas. Jó
egészségének titka, hogy minden
reggel megiszik egy kupica házi
pálinkát.
28 éve él özvegyen, lánya Julika
és párja Feri a napi bevásárlást
és lakása körüli teendőket intézi.
Két unokája született, az idősebbik Nándi, aki feleségével, Szilvivel
és a kisebbik Melinda, aki férjével,
Zsoltival rendszeresen látogatják.
Szerettei és három dédunokája
Dávid (16), Zsombi (4) és Zéti (8
hónapos) körében ünnepelték meg
90. születésnapját.

s. r.
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13 éves a Rádió Smile

13 évvel ezelőtt, 2008. november 15-én, délelőtt 10 órakor indult útjára a Rádió Smile. Sok-sok emlék, tapasztalás, küzdés,
öröm és legfőképpen munka jellemzi az elmúlt éveket, amiről az
ügyvezetővel, Csőszi Viktorral beszélgettünk.
– Mikor és miért fogalmazódott
meg benned egy rádió elindításának gondolata?
– A gondolat még az ezredforduló elején született, amikor egy online, interneten működtetett rádió
kezdte kinőni magát, és a napközbeni zenék mellett tartalommal is
előrukkoltunk. Fiatalok készítettek
műsorokat, fiataloknak. A vis�szajelzések alapján tetszett, amit
csináltunk, de akkor még nem volt
minden háztartásban internetes
hozzáférés. Ekkor érlelődött meg
egy lehetséges kisközösségi rádió elindításának gondolata. Az
akkori ORTT és elnöke, Majtényi
László üdvözölte az ötletet. Velünk együtt úgy gondolták, hogy
egy Kiskunfélegyházához hasonló
iskolavárosban a fiatalok által ké-

szített műsorokkal könnyedén lehet
szólni a hasonló érdeklődési körű
fiatalokhoz. Megkezdődött az ötletelés, majd 2007 nyarán összeült
a leendő stáb. A pályázati anyag
2007. szeptember 3-án készült el.
A következő év első napjaiban érkezett a jó hír: nyert a pályázat. Áprilisban írtuk alá a szerződést, és
bő félévvel később, 2008. november
15-én, szombaton délelőtt 10 órakor a Himnusz csendült fel elsőként
az éterben, majd Lőrincz Virág,
egykori Mórás diák hírblokkjával elindult a Rádió Smile a 89.9 MHz-en.
–
Hogyan
emlékszel
a
kezdetekre?
– Minden kezdet nehéz. Ez is az
volt. Tényleg a semmiből kellett
alkotni. Mivel kisközösségi rádióról beszélünk, akkor – és sok

esetben még most is – a műsorok
készítői nem fizetésért dolgoznak,
hanem a szabadidejüket áldozzák
fel a kedvelt tevékenységre. Ezért
arra törekedtünk, hogy – ha már
fizetést nem is tudtunk az első
években adni – a munkakörnyezet
és a technika megfelelő minőségű
legyen. Az eszközeinket és a lehetőségeinket igyekeztünk magas
szintre emelni. 2008-ban már két
teljesen digitális stúdiót sikerült
kialakítani, így egy időben, párhuzamosan folyhatott az élő műsor
és felvétel is. Ahogy haladtak az
évek, sok munkatárs volt velünk
hosszabb-rövidebb ideig. Voltak,
akik az akkor még működő helyi
kereskedelmi rádióban folytatták,
de dolgozott nálunk megyei rádió
munkatársa is. Élvezték. Mindan�nyian. Voltak persze nehézségek
is. Például amikor visszamenőleg
meg akarták szüntetni az előzőleg
már megszerzett, meghosszabbított engedélyünket. Szerencsére

Körkérdés – Ez a tél sem múlhat el jégpálya nélkül
A félegyházi fiatalok szeretik és igénylik a jégpályát – derül ki
körkérdésünkből. A megkérdezett diákok egyöntetű véleménye
szerint nemcsak a csúszkálás öröme miatt keresik fel szívesen
télről télre, de találkozóhelyként sem utolsó.
Jelinek Levente (14): – Fontos
számomra a sport: már fél éve
Cross
Fitnessre járok,
ami nagyon
jót tesz a
testnek
is,
és a léleknek
is.
Nagyon
örülök, hogy
újra megnyílik a jégpálya, mert
a barátokkal és az iskolával is ki
szoktunk járni. Nagyon jó prog-

ramnak tartom! Nagyon szeretem
a téli sportokat, az apukámmal és
a testvéremmel minden évben járunk síelni.
Kiss-Fekete Lili (15):
–
Nagyon
sajnáltuk a
barátaimmal,
hogy
tavaly nem
volt a városban jégpálya. Örülünk, hogy

újra lesz lehetőségük kijárni korcsolyázni. Idén biztosan nagyon
sokszor igénybe fogjuk venni a
barátaimmal. Egész évben rendszeresen sportolok, az Astra HFC
Kiskunfélegyháza lánycsapatában
játszom.
Tálas Miklós
(18): – Az elmúlt években
a barátaimmal többször
kilátogattam
a jégpályára, de a téli
sportok nem a kedvenceim, inkább a focit részesítem előnyben.
Szeretem a csapatsportokat, mert
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sikerült bebizonyítani az igazunkat
a Fővárosi Bíróságon, majd a Kúriánál is. Küzdöttünk és nyertünk,
aminek eredményeképpen ma is
szólunk.
– Mire vagy a legbüszkébb az
eltelt 13 évben?
– Többek között arra, hogy túléltük az országos nagy kereskedelmi adókat, amik akkor indultak, amikor mi még csak egy éve
üzemeltünk. A környező településeken, sőt, a városban is lecserélődtek körülöttünk a helyi rádiók. Voltak bizonytalan évek, de
ezeken túljutva, körülbelül 2014
őszétől rendeződni látszott a sorsunk. Az ezek utáni hallgatottsági
mérések is minket igazoltak és
igazolnak a mai napig. Büszke vagyok arra, hogy több nagyobb rádió vezetősége is elismeri a munkánkat, összetartunk, sok esetben
és sok területen segítjük egymás
munkáját, ha a helyzet úgy kívánja. Így történhetett meg az is,
hogy egy tavalyi adománygyűjtés
alkalmával a rádiók összefogásának eredményeképpen 12 millió
forintot sikerült összegyűjtenünk
kórházban lévő gyermekek megsegítésére. Úgy gondolom, hogy
hatalmas szükség van ma is a
rádiókra. Jöhetnek ilyen-olyan
internetes tartalmak, podcastok,
vlogok… a rádiókra, és kimondottan a helyi rádiókra mindig szükség lesz! A mi segítségünkkel lesz
meg az elveszett kutyus és tőlünk
kapják a félegyháziak a mindig
aktuális, friss híreket, közlekedési
felhívásokat, tartalmas beszélgetéseket. A rádió társ marad a
mindennapokban, az álmos, dolgos hétköznapokon, a hétvégén,
vagy a piros-betűs ünnepnapokon.
Még internet nélkül is.
összehozza a baráti és családi
társaságokat.
Téglás Tamara (15):
–
Nagyon
örülök, hogy
idén is lesz
Félegyházán jégpálya, mert a
családommal, az osztályommal
és a barátaimmal rendszeresen
ki szoktunk látogatni. A téli szünetben szinte minden nap elmegyünk, és nagyon élvezzük. Nálunk
hagyomány, hogy minden évben a
családdal elutazunk síelni, de idén
a vírus miatt nem biztos, hogy
lesz rá mód. Egyébként mindenféle sportot szívesen űzök, rendszeresen teniszezem is.
V. B.
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Ajándékkészítés kreatívan

Lepje meg a szeretteit karácsonyi, ünnepi kreatív kézműves
ajándékokkal! Ehhez szolgál ötletekkel és megvalósítással Kis
Virág keramikus, aki segít elkészíteni az egyedi alkotásokat fülöpjakabi műhelyében, kerámiából.
Kis Virág keramikus vidéki alkotóműhelyébe nemcsak gyermekeket, hanem felnőtteket is vár. A
foglalkozások alkalmával sokan
felkeresik. Kreatív ajándékkészítésben nagy segítséget nyújt és
ötleteket ad. Az ünnephez közeledvén elsősorban a karácsonyi
témakörhöz kapcsolódóan készít
munkákat.
– Honnan jött az ötlet a kreatív ajándékkészítéshez?
– Mindig azt gondoltam, hogy
a kerámiák készítése valódi élményt nyújt és ezt szerettem volna átadni. Megmutatni azt, hogy
milyen érzés agyagból dolgozni és
olyan dolgokat készíteni, amelyek
utána megmaradnak a szeretteinknek, vagy éppen saját magunk
számára.
– A foglalkozások alkalmával nagyon sok információ elhangzik az agyagról. Mennyire
nehéz vele dolgozni? Milyen tapasztalatokat lehet átadni?
– Az agyag nagyon izgalmas
dolog, mindenféle szinten lehet
vele bánni. Gyerekként a csigabiga gyúrástól kezdve az egyszerű
kis formázásokon át el lehet jutni
magasabb szintre. Ha azt szeretnénk, hogy egy jó minőségi tárgy
kerüljön ki a kezünk közül, akkor
nagyon sok tulajdonságát figye-

lembe kell venni, de ezt csak lépésről-lépésre lehet megtanulni.
– Mennyire fogékonyak az
agyagozásra az emberek?
– Van, aki csak azért jön el, hogy
a gyermeke megismerkedjen az
agyaggal. Felnőttként pedig kikapcsolódást nyújt. Szabadjára lehet
engedni a fantáziánkat, mondhatni kicsit terápiás jelleggel is
működhet. Rengeteg dolgot lehet
az agyagból készíteni pl. ékszereket, vagy akár építészeti elemeket
(egyedi csempe és burkolólapok),
akár saját otthonunkba is. Sokan
örömöt lelnek benne. Néha én se
tudom, hogy épp milyen irányba
menjek el egy munkánál, mert an�nyira sok terület van. A tapasztalataim azt mutatták, hogy amikor
a gyermekeket tanítom korongozni, akkor a szülők is érdeklődnek
a folyamatok iránt, ezért az alkotóműhelyem a felnőttek számára
is nyitva áll. Nálam, itt kint Fülöpjakabon, lehetőség van elmerülni
ebben a művészeti ágban.
– Nagyon sokféle dolgot lehet alkotni agyagból. Aki eljön,
kap ötleteket?
– Többen úgy érkeznek, hogy
már előre kitalálták otthon, hogy
mit szeretnének elkészíteni. Gyűjtögettek hozzá képanyagot, vagy
éppen saját kútfőből szeretnének

valamit. A megvalósításhoz megadom a szakmai segítséget, aki
pedig nem tudja, hogy mit szeretne, annak különböző ötleteket
vetek fel. Mindig van egy téma,
ami köré szervezem az adott napot. Ehhez előkészülök és az eszközöket is az érdeklődők keze alá
adom.
– Milyen alkotásokat lehet
karácsonyra készíteni?
– Évek óta készítek kerámiákat

karácsonyi vásárokra, így nagyjából tudom, hogy mi az, amit
szívesen megvesznek és ajándékoznak az emberek. Népszerűek
a lakásdíszek, szaloncukortartó
tálak, vagy éppen a gyertyatartók,
ajtódíszek, mécsestartók, adventi
koszorúk, alátétek. A karácsonyfadíszek is nagyon szépek tudnak
lenni. Mindenkit arra buzdítok,
hogy az agyagtárgyak aljába írja
bele a nevét és az elkészítés évét,
így a későbbiek során szép emlék
marad. Sokszor tényleg hihetetlenül szép dolgok jönnek ki az emberek kezei közül. Szépek tudnak
lenni a házi áldások, amikhez
szövegsablonokat adok. A háziállatoknak etető és itató tálkákat is
szoktak készíteni, de népszerű az
általam előre legyártott poharak,
tányérok kifestése, díszítése is
ilyenkor.
– Hogyan működik az agyag
kiégetése? Mikorra lesz kész?
– Sokan nem ismerik a folyamatot és már az elkészítés napján
haza szeretnék vinni a tárgyakat.
Nem megy ilyen gyorsan, ugyanis
az agyagnak teljesen ki kell száradnia, ezután egy égetőkemencében fel kell hevíteni ezer fokra
– ez egy nap – majd további egy
nap, amíg lehűl. Ezután kerülhet
rá a máz, majd újra be kell helyezni a kemencébe és ismét ezer fok
fölé kell felmelegíteni. A teljes folyamat hozzávetőlegesen két hétig
tart. Egyszerű hagyományos sütő
nem alkalmas az agyag kiégetésre. Ezért is ajánlatos időben elkészíteni az agyagból az adni kívánt
ajándékokat. 
G. Z.
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Új néptáncegyüttes alakult
A Borvirág Táncegyüttest lelkes fiatalok összefogásával Keserű
Benedek hozta létre. Első hivatalos fellépésük augusztusban, a
Félegyházi Táncgálán volt, amit Keserű Benedek és Gombás Bende szervezett. Az alapítót táncos múltjáról, az együttes alakulásáról és további terveikről faggattuk.
– Régóta táncolsz. Pontosan
mióta?
– Négyéves korom óta táncolok.
A Padkaporos Táncegyüttesben
kezdtem. Ez 17 éve volt, azóta
egy évet sem hagytam ki. Amikor
elmentem továbbtanulni Békéscsabára és Kecskemétre, néptánc
szakra, akkor is visszajártam a
Padkaporosba táncolni. Tizenegyedikes voltam, amikor megkaptam az első csoportomat, az ifjúsági csapatot.
– Honnan jött az ötlet és miért, hogy most egy új tánccsoportot alapíts?
– A legfőbb ok a függetlenedés
volt, és az a szándék, hogy a döntéshozás a mi kezünkben fusson
össze. A szakmai részről éppúgy,
mint a szervezés, a fejlesztés tekintetében. De az anyagi dolgokról
sem szabad megfeledkezni.
– Nyitottak vagytok? Új tagokat is verbuváltok?
– Igen. A saját ifjúsági csoportunkba nehézkes új táncost sze-

rezni, így az új csoportok létrehozásában látjuk a reményt. Jövő
héten indul az óvodás csoport és
terveink szerint novemberben az
alsó és felső tagozatosoké is.
– Úgy tudom, hogy sok szempontból újítani akartok. Mi lenne ennek a lényege?
– Kicsit át akarjuk öltöztetni ezt
a gyönyörű világot egy 21. századi
köntösbe. Örömmel felvesszük a
tájegységekhez illő viseletek is, de
adott fellépésekre inkább a letisztultabb, az együttes logójával ellátott ruhadarabokat preferáljuk.
A tánc mindenkié, ezt szeretnénk
hirdetni, és hogy ez nem feltétlenül egy színpadi produkció, hanem igenis közösségépítő ereje
van.
– A zene marad az autentikus
népzene?
– Ha autentikus néptáncot szeretnének látni természetesen, de
nyitottak vagyunk a táncszínházas vonal felé is, van is már pár
készülőben.

KÖNYVTÁRSAROK
Készülődés karácsonyra
Még egy hét, és vasárnap megygyújtjuk advent első gyertyáját,
amely jelzi az egyházi év kezdetét
és karácsony közeledtét. A Petőfi
Sándor Városi Könyvtár rendezvényeivel hangolódhatunk a kereszténység második legnagyobb
ünnepére, világszerte a szeretet,
az öröm, a békesség és a család
napjára.

November 26-án, pénteken 17
órakor Rosta Ferenc kulturális
alpolgármester nyitja meg a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével
kitüntetett, Prima Primissa- és Magyar Örökség-díjas Petrás Mária,
valamint Petrás Alina keramikus
művészek adventi kiállítását. Anya
és lánya témái, megközelítése különbözik egymástól: Mária figurális,
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KULTÚRSAROK

A díszes advent hangulata

A karácsonyt megelőző adventi időszak mindig a várakozásról
és a ráhangolódásról szól. Azokról az emlékekről és elvárásokról, amelyek fontosak számunkra: a család békéjéről, az elkövetkező ünnepekről és az új évben rejlő lehetőségekről. A Móra
Ferenc Művelődési Központ programjai ezekre az érzésekre
szeretnének hatni a közösség és a művészet segítségével.
Az
évszakokhoz
kapcsolódó kézműves foglalkozások
következő állomása
a november 27-i
Adventi Női Kör.
A hagyományosan advent első
vasárnapja előtt tartott foglalkozás legfőbb célja, hogy lehetőséget nyújtson a hölgyeknek
arra, hogy kreativitásukat és
ügyességüket felhasználva elkészítsék saját adventi koszorújukat és karácsonyi díszeiket. Az
alkotói tér meghittségét a forró
tea, a színes fénysorok, a kellemes zene és a jó társaság hozza
létre. A részvételhez előzetes
bejelentkezés szükséges Bodor
Mariann programszervezőnél, a
76/466-843-as telefonszámon.
Azoknak sem kell szomorkodniuk, akik nagyobb örömöt
találnak mások művészetében,
mint a sajátjukban. A novem-

ber 26-án nyíló és
december
20-áig
tartó Adventi Kézműves Kiállítás idén
is csokorba foglalja
a kiskunfélegyházi
és a környező kistelepüléseken
élő alkotók munkáit. A művelődési központ aulájában többek
között kerámiák, csuhéból és
szalmából készült alkotások,
gyapjútermékek, patchwork és
egyéb textilmunkák, mézeskalácsok és sok más kézzel készült
remekmű várja a látogatókat.
A szíveknek kedves alkotásokat
bárki megvásárolhatja, támogatva ezzel az alkotókat.
Habár a korlátozások miatt
a maszk használata kötelező a
művelődési központ területén,
remélhetőleg, a járvány árnyékát talán feledtetni tudja majd
az adventi koszorúk reményt
adó lángja.

biblikus domborműveiben,
szobraiban
a csángó falvak imái
elevenednek meg, míg
Alinát a magyar mondavilág és jelképek, az
életfa, a tulipán, a nap
motívuma foglalkoztatja. Az esten az alkotók hangjában is
gyönyörködhetünk, hiszen csángó
magyar népdalokat énekelnek.
December 4-én 9 és 12 óra között
családi szombat délelőttre várják a
kicsiket és szüleiket, akik együtt kézműveskedhetnek: papírból harmonikatestű Mikulást, hópehely formájú

ablakdíszt, karácsonyfát
ábrázoló üdvözlőlapot
és egyujjas kesztyűalakú fadíszt készíthetnek.
3/4 11-re rénszarvasok
húzta szánkóján megérkezik Lappföldről a
jóságos, nagyszakállú

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.
Telefon: 76/466-843
www.mfmk.hu

Mikulás is.
Már több mint 10 éve szervez
adománygyűjtést a bibliotéka.
Idén december 10-éig köszönettel
fogadják a játék és könyvfelajánlásokat, amelyeket rászorulóknak
juttatnak el az önkormányzaton
keresztül.
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Hétérmes birkózóünnep

Kiváló szenior úszók
Igazi birkózóünnepnek voltak részesei azok, akik részt vettek a
Kecskeméti Sportiskola Birkózó
Szakosztálya által rendezett Balla
József Emlékversenyen, novemberben. A magas színvonalú eseményre több mint 350 kis birkózó érkezett hat korosztályban az
ország minden részéről, illetve a
határon túlról is. Természetesen a
félegyházi birkózók is részt vettek
a rangos eseményen, méghozzá
sikeresen: 3 arany- és 4 bronzérmet sikerült szerezni. Aranyérmesek: Nagy Hunor: 9 évesen már
számos versenyen ért el sikereket,
ezúttal sem talált legyőzőre a -36
kg-os súlycsoportban. Bárány-Al-

mási Tamás: Az új, 76 kg-os kategóriában remekül mutatkozott be,
többek között legyőzte a ferencvárosiak országos bajnokát is. Czakó
Zoltán mindössze 85 kg-osan a
nehézsúlyúak között próbált szerencsét. Nála 30-40 kg-mal nehezebbeket is legyőzött. Bronzérmesek: László Eszter a 6-7 évesek
és Bene Zsombor a 8-9 évesek
között. Hideg Zita a 46 kg-os fiúk
között remek győzelmek révén feljutott a dobogó harmadik fokára,
ikertestvére, Hideg Balázs négy
győzelemmel és egy vereséggel
pedig a -42 kg-ban lett harmadik.
Bene Ivett ötödik lett az 50 kgosok között.

Megverték az éllovast
Szuperrangadóval zárult a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság őszi szezonja. A második helyezett Kiskunfélegyháza
a ligaelső Kiskőrösi LC-vel találkozott a Kecskeméti Műkertvárosi Sportcentrumban. Az öt
gólt hozó mérkőzést a Félegyháza nyerte meg, így pontban
beérte riválisát. A tavaszi sze-

zont mindkét gárda 27 pontról
folytatja.
Bács-Kiskun Megyei I. 13.
ford., 11. 13.
Kiskunfélegyháza – Kiskőrösi LC 3-2 (3-1)
Gólszerzők: Nagy Viktor 12.
p., Oroszi Dániel 17. p., 45. p.
ill. Nagy Attila 20. p., Dunai Rudolf 65. p.

Az egriek nyerték a rangadót
A mezőberényi HED-LAND Sportcsarnok SE elleni mérkőzést követően újabb rangadó várt a Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola
csapatára a felnőtt férfi NB I. keleti csoportjában. Az együttes játékosai november 14-én Egerben
léptek asztalhoz. A HRT Spedition
Egri AK I. csapata a Félegyházi
ASI-hoz hasonló mérleggel rendelkezett, így a bajnoki dobogós

helyezések szempontjából is fontos találkozóra volt kilátás. Ennek
megfelelően a mérkőzés izgalmasan alakult. A párosok közül
mindkét csapat egyet-egyet nyert
meg. Egyéniben pedig csupán a
végjátékban dőlt el annak sorsa,
hogy melyik együttes nyer ös�szetettben. Ez végül az egrieknek
sikerült, akik 8:6-ra kerekedtek
felül.

November közepén rendezték
meg a XVIII. Hódmezővásárhelyi
Nemzetközi Szenior Úszóversenyt és X. Szenior Úszó Országos Bajnokságot. A Kiskun Vízi
és Szabadidő Sportegyesületet
heten képviselték. A bajnokságon
51 egyesület 333 versenyzője vett
részt, a félegyháziak eredményeik alapján az előkelő 12. helyen
végeztek a megmérettetésen.
Sebők János 12 arany mellett

2 ezüstérmet nyert, ezzel a bajnokság legeredményesebb férfi
versenyzője lett. Urbán Tamás 1
arany- és 3 bronzérmet hozhatott
haza. Gyovai Balázs 1 arany- és
1 bronzérem boldog tulajdonosa
lett. Ónodi László ugyancsak
1 ezüst- és 1 bronzérmet nyert.
Csenki Klára 2 arany-, 1 ezüstés 1 bronzérmet érdemelt ki.
Kalotai Zsuzsanna és Füzesi
Zsófia is 1 bronzérmet nyert.

Véget ért a rajzpályázat
Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is
óvodásoknak
kiírt rajzpályázat előzte
meg a szilveszteri futás
előkészületeit. Ezúttal
is sok gyermeket mozgatott meg a
rajzpályázat,
kereken 100 alkotás érkezett. A
kategóriák legjobb három-három
alkotása felkerül a szilveszteri futásra nyomatott pólókra, mellettük
egy rajzot különdíjban részesítettek. A hivatalos eredményhirdetést
december 11-én, szombaton 16
órakor tartják meg a polgármesteri
hivatal aulájában. A tervek szerint
a legjobb hatvan alkotást kiállítják
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
előtti téren, január 5-éig. A futás
most is jótékony, az ezer forintos
nevezési díjakból és felajánlásokból származó bevételt a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvodák
kapják meg, ahol fejlesztőjátékokat
vásárolnak az összegből. A rajzpályázat legjobb alkotásai kategóriánként: „Én és a barátom” – Ro-

kolya Lilla (5 éves, Kossuthvárosi
Óvoda, Méhecske csoport), Cseri
Borbála (6 éves, Bercsényi Óvoda,
Aprómanó csoport), Réczicza Lívia (6 éves, Kossuthvárosi Óvoda,
Méhecske csoport). „Legkedvesebb mesehősöm” – Rokolya Lilla
(5 éves, Kossuthvárosi Óvoda, Méhecske csoport), Kovács Nilla (6
éves, Bercsényi Óvoda, Aprómanó
csoport), Vörös Csongor (6 éves,
Bercsényi Óvoda, Aprómanó csoport). „A kedvenc állatom” – Ónodi
Péter Martin (6 éves, Móra utcai
óvoda), Szabó Maja (6 éves, Dózsa
Óvoda, Pillangó csoport), Tanács
Rézi (6 éves, Bercsényi Óvoda, Aprómanó csoport). Különdíj: László
Péter (4 éves, Nagyszőlő úti Óvoda, Mókus csoport).
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

Az 1907-es esztendő fordulópontnak tekinthető Kiskunfélegyháza építészetében. Nemcsak új stílusok, a szecesszió
különféle változatai jelentek
meg ekkor, de a politikai helyzet is konszolidálódott, ami a
gazdaság fellendülését eredményezte. A városvezetésben is új
korszak nyílt, a polgármesteri
székbe került agilis jogász, Molnár Béla nagyszabású városfejlesztés alapjait kezdte el lerakni.
A városi közgyűlés még 1905-ben
küldött ki egy bizottságot, amelynek a város rendezési tervének
előkészítése volt a feladata. A bizottság 1905. augusztus 21-én azt
javasolta, hogy a leendő rendezési
terv beszerzésére írjanak ki tervpályázatot. Ennek koncepcióját
Forbáth Imre mérnökkel állíttatták össze 1906-ban. (Forbáth
ekkoriban készítette el a város
térképét is.) A mérnök 1907. február 19-én készült el a pályázati
alapdokumentumokkal. A március
6-án megjelent versenykiírásra öt
pályamű érkezett be, amelyek közül kettőből maradtak fenn tervlapok. Ezek egyikének készítője a
szabadkai mérnök, Balog Lipót
volt, aki Petőfi Kiskunság című
versének fél strófáját választotta
jeligének: „Hova szívem, lelkem /
Mindig mindenhonnan vissza-viszszavágyott, / Újra láttam végre
születésem földét, / A szép Kiskunságot!” Jóllehet, terve a pályázati
előírásoknak nem minden tekin-

2021. november 19.

Egy városrendezési pályaterv

tetben felelt meg, mégis jelentős
kordokumentum arról, milyennek
képzelte el a város jövőjét.
Balog Lipót – Budapest mintájára – átszerkesztette volna
Félegyháza úthálózatát. Körutat
létesített volna, a vasúton túlra,
a nyugati városhatárba munkástelepet, északnyugatra gyárat álmodott meg, északra pedig egy
villanegyedet tervezett. A déli határban vágóhíd, további gyárak,
sertéshizlalda létesült volna. Szá-

Hirdetés

Ezt kérd a Mikulástól!
Felújított PRÉMIUM notebook / PC:
Toshiba SatelliteB651: Core-i7 2640,
4 GB mem, 320 GB HDD,
15,6 colos kijelző, 1 év gar.
Br. ár: 94.990 Ft
Toshiba DynaBook B554: Core-i3 4000,
4 GB mem., 256 GB SSD,
15,6”-os kijelző, W10 Pro 1 év gar. Br. ár: 89.990 Ft
HP 8300 elite desktop PC: Core-i3 3320,
4 GB mem., 500GB HDD, DVD-író,
1 év gar.
Br. ár: 37.990Ft

Új notebook:
Asus X543M: Intel N4020, 4 GB mem.,
256 GB SSD, webcam,
15,6 colos kijelző, 2 év gar.
Br. ár: 159.000 Ft
HP 250 G8: Intel Core-i3, 4 GB mem.,
256 GB SSD, webcam, 15,6 colos kijelző,
3 év gar.
Br. ár: 182.990 Ft
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mos parkot, egy ideiglenes, nyári
színházat, valamint egy a Szent
István-térre néző állandó színházat képzelt el. A tervezetből kitűnik
az úthálózat bővítésének, javításának szándéka is. A pályaműből
két tervlap maradt az utókorra, az
egyik tusrajz a jövendő Kossuth
utcát ábrázolja többemeletes palotabérházakkal, a másik pedig az
Ótemplom előtt elképzelt parkot.
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet két bírálót küldött ki a

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Rácz Ádám (anyja neve: Magyar Noémi), Fábián
Marcell (Szőllősi Henrietta Ildikó),
Bozsik Zalán (Pappert Nóra), Görög Maja (Varga Anita), Mintál Izabella (Gulyás Katalin)
MEGHALTAK: Kiss Ferencné Kállai-Borik Rozália, Dobos Rozália,
Fokti Lászlóné Fazekas Julianna,
Barna-Pap Jánosné Kocsis Mária
– Kiskunfélegyháza, Rózsa József
Sándorné Baski Eleonóra, Alföldi
Zoltán, Adok Józsefné Kürtösi MáKIADJA
A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT.
Felelős kiadó:
Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség
és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 1.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

pályatervek vizsgálatára, Palóczi
Antal egyetemi magántanárt és
Francsek Imre mérnököt, akik
többször is időztek a városban.
Tapasztalataik birtokában 1908ban Balog a harmadik, nem kevés összeggel járó, 500 koronás
díjat kapta meg. Az első díj Wälder Józsefé lett, ám halála és az
első világháború kitörése megakadályozta rendezési tervének
megvalósítását.
Brunner Attila
ria – Kecskemét, Bense Mihályné
Nagy Ilona – Gátér, Rácz Márton
Lászlóné Fábián Erzsébet – Fülöpjakab, Kormosh Tatiana – Lakitelek, Rózsa Sándorné Zoboki Etelka
– Tiszakécske
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Horváth Henrietta – Nagy Tibor, Medveczki Szilvia Éva – Hevér Tamás,
Mészáros Bea – Csonka Szabolcs,
Plesa Adriana – Szilágyi Krisztián,
Rózsa Nikolett – Kósa Tibor, Szeri Krisztina – Tóth Zsolt Pál, Dolicsek Erzsébet – Varga Szabolcs
Pál, Vereb Kinga – Horváth Richárd
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

