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

Kiskunfélegyháza ünnepi pompába öltözött a karácsony fogadásá-
ra, az adventi várakozás idejére. November 25-én megérkezett és 
helyére került a város karácsonyfája – amit ezúttal a Bankfaluból, 
a Tegez utcából ajánlottak fel – és a díszek, fények is rákerültek.

A könyvtár melletti kis szökőkutat 
egy hatméteres adventi koszorú 
öleli körbe, ami a Heni Virágsza-
lon dolgozóinak közreműködésével 

készült el. A Kossuth utcára 4,5 
méteres világító fénycsokor került 
Tóth Pál jóvoltából. A Darvas Ál-
talános Iskola gondnoka szabadi-

dejében készítette el az ünnepváró 
főutca méltó díszét.

Hozzon az ünnep örömöt és bé-
kességet az életünkbe! A várakozás 
heteit hassa át az elcsendesülés, 
amikor megpihen test és lélek, és 
a szokottnál többet lehetünk együtt 
szeretteinkkel! Végezze el ki-ki az 
elmúlt év számadását, s vegyük 

tervbe – immár bölcsebben és ta-
pasztaltabban – jövőbeli céljainkat!

Ünnepi fények ragyogják be Kis-
kunfélegyházát. Aki teheti, sétáljon 
egyet sötétedés után, és csodálja 
meg azt a szépséget, ami körül-
vesz minket! Szeretetteljes adventi 
napokat, békességet és egészséget 
kívánunk mindenkinek!

Ünnepi pompában Félegyháza

Fotó: Fantoly M
árton
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Oktatási intézmény lesz az egykori óvodából
16 napirendi pontot tárgyalt meg november 25-i ülésén a fél-
egyházi képviselő-testület. Mielőtt a városatyák megkezdték a 
munkát, Kis-Szeniczey Kálmán napirend előtti felszólalásában a 
koronavírus-járvány negyedik hullámában is helytálló egészség-
ügyi dolgozóknak mondott köszönetet, és egyben jobbulást és 
kitartást kívánt mindazoknak, akik a betegséggel küzdenek. Kö-
zöttük a covid pozitív képviselőtársaknak.

Kollégium  
vagy óvoda lesz

A képviselő-testület határozott 
arról, hogy a dr. Holló Lajos utca 
11. szám alatti ingatlant értéke-
síti a Miasszonyunkról Nevezett 
Kalocsai Iskolanővérek Társulata 
részére, csaknem 70 millió forin-
tos bruttó vételáron. A benyújtott 
pályázat szerint a vevő az ingatlan 
megvásárlását követően nevelési 
intézményt kíván ott építeni, ami 
a kiskunfélegyházi Constantinum 
Katolikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Technikum, Kollégium 
használatában lesz. Az intézmény-
ben jelenleg minden maximális ki-
használtságú, ugyanakkor további 
igény merült fel a kollégium bőví-

tésére. Így ennek megfelelően vagy 
új kollégiumot terveznek az ingat-
lanon építeni, vagy a Constantinum 
Intézmény meglévő kollégiumát 
bővítik a jelenlegi óvoda helyén, és 
a megvásárolt ingatlanon építenek 
új óvodát. Így tehát a pályázó ter-
vei szerint mindenképpen nevelési 
intézmény lesz itt, ami egyébként 
eredetileg is volt. Az új épületet a 
városi főépítész előzetes vélemé-
nyezése alapján valósítanák meg.

Kotrógépet  
vásárolnak

A Félegyházi Városfenntartó Non-
profit Kft. kezdeményezésére egy 
mini kotrógép beszerzéséről is ha-
tároztak a képviselők. A bruttó 8,9 

millió forintos munkagép a teme-
tő- és parkfenntartási feladatokat 
fogja szolgálni.

Új ügyvezető

Tíz év vezetői beosztás után de-
cember 31-i hatállyal felmentését 
kéri a Honvéd pálya fenntartásáért 
felelős Félegyházi Térségi Sport-
iskola Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
Katona Andor. A képviselő-tes-
tület döntése szerint feladatait 
– 2023. február 12-ig, határozott 
időtartamra – Kordás Roland, a 
sportcsarnokot és az uszodát üze-
meltető Félegyházi Szabadidő és 
Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője 
látja el, külön díjazás nélkül. Így az 
intézmények tevékenysége még in-
kább összehangolható lesz.

Óvodai ügyelet

A képviselő-testület döntése értel-
mében december 27-étől decem-
ber 31-éig zárva lesznek Kiskun-
félegyházán az óvodák. Ügyeleti 

ellátást a Nagyszőlő úti Óvodában 
vehetnek igénybe az érintettek.

200 csomag  
a rászorulóknak

Egy helyi vállalkozó felajánlásának 
köszönhetően 200, a város terü-
letén élő, rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő 
család kap 5000 forint értékű élel-
miszercsomagot karácsony előtt, 
amit az önkormányzat dolgozói 
állítanak össze számukra.

Mindenkinek jár  
a jutalom

A szociális ágazatban dolgozók 
pluszjuttatásával kapcsolatban 
Horváth Tamás képviselő kérdé-
sére Csányi József polgármester 
elmondta, hogy a 120 ezer forin-
tot minden dolgozó megkapja (aki 
nem 8 órában dolgozik, az a foglal-
koztatás arányában). A szükséges 
összeget a Kapocs és a Szivárvány 
intézmények forrásait kiegészítve 
teremtette meg az önkormányzat.

Petőfi 200

Végezetül Horváth Tamás képvi-
selő a Petőfi Sándor születésének 
közelgő 200. évfordulójára terve-
zett programokról érdeklődött. A 
választ Rosta Ferenc alpolgár-
mester adta meg, aki beszámolt 
arról, hogy Kiskunfélegyháza ki-
lenc nagyobb projekttel kapcsoló-
dik a megyei rendszerben megva-
lósuló eseménysorozathoz. Ehhez 
a tervek szerint mintegy 80 millió 
forintra számíthat a város. Emel-
lett saját programokat is szervez 
Félegyháza. Mindezt a már meg-
alakult 10 fős Petőfi Bizottság 
fogja össze, a különböző intézmé-
nyek képviselőivel megerősítve. A 
munkát már megkezdték, azonban 
a részletek még kidolgozásra vár-
nak. Szívesen veszik azonban új 
partnerek együttműködését és öt-
leteit is, s amint lehet, a nyilvános-
ság elé tárják a terveket – mondta 
el a kulturális ügyekért felelős al-
polgármester. T. T.

Tájékoztató a polgármesteri hivatalban tartandó igazgatási 
szünet időtartamáról, az az idő alatt történő ügyfélfogadás-
ról, valamint a december 24-i pihenőnap miatti ügyfélfogadási 
rend változásáról. 

Az önkormányzat december 27-
én, hétfőtől 31-én, péntekig tart 

igazgatási szünetet, amely idő 
alatt az ügyfélfogadás szünetel.

A december 24-i pihenőnapot 
érintő munkarendváltozás:

December 10., péntek: mun-
kanap, ügyfélfogadás 8 és 12 óra 
között

December 11., szombat: szün-
nap, nincs ügyfélfogadás

December 24., péntek: pihenő-
nap,  nincs ügyfélfogadás

Földkifüggesztési ügyek intézé-
sére december 28-án, kedden 8 
és 10 óra között lesz lehetőség az 
I. emelet 53-as irodában.

Szíves megértésüket 
köszönjük!

Dr. Faragó Zsolt
jegyző

Igazgatási szünet a városházán
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Együtt ünnepelt a város
Hatalmas érdeklődés kísérte az első ad-
venti gyertyagyújtást november 27-én, 
szombaton.

A megjelenteket Keresztes Tünde, az ön-
kormányzat kulturális referense Aranyosi 
Ervin: Karácsonyi kívánságom című versével 
köszöntötte:
„Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
együtt kell dobbanni az emberek szívének.
Szóljon idén arról minden mese, ének:
– varázslata van a szív szeretetének.
Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,
minden ember legyen örömmel megáldott,
mosollyal vidíts fel, szóval, öleléssel,
tiszta érzésekkel, mit szívedbe vésel.
Teremts egy szeretőbb, élhetőbb világot,
amilyet az ember eddig még nem látott.
Megfagyott szíveket tölts meg szeretettel,
legyen a világon boldog minden ember!”

Csányi József polgármester adventi köszöntő-
jében mindenkit emlékeztetett arra, hogy meg-
próbáltatásokkal, kihívásokkal teli időszakon 

vagyunk túl. Beszélt arról, hogy nagyon sok ba-
rátunkat, rokonunkat, szerettünket vesztettük 
el a vírus miatt, s eközben talán megtanultuk 
jobban tisztelni, szeretni a másikat.

A polgármester köszönetet mondott minda-
zoknak, akik közreműködtek a város feldíszí-
tésében. Közöttük a 
munkák oroszlánré-
szét vállaló Keresztes 
Tündének és Lan-
tos Szabolcsnak, a 
szívmelengetőn szép 
adventi koszorút meg-
alkotó Franca Hen-
riettának és Nor-
bertnek, valamint a 
Darvas iskola gondno-
kának, Tóth Pálnak, 
aki elkészítette az 
országzászló melletti 
világító fényfát.

Csányi József örö-
mét fejezte ki, amiért 

ilyen nagy számban megjelentek a városlakók, 
ugyanis – mint mondta – a tavalyi gyertyagyúj-
tások nagyon magányosak voltak. Azt kívánta, 
hogy az advent szóljon mindenkinek a szeretet-
ről, az összetartásról és a közös ünneplésről. 
Egyben békés, boldog ünnepeket kívánt min-
denkinek, szeretteik körében.

Juhász István, Kiskunfélegyháza díszpol-
gára a száz évvel ezelőtt e napon született 
Pilinszky Jánost idézte: „A jó ajándék ön-
magunkból egy darab”. Ünnepi köszöntőjében 
egyebek mellett a szeretet és a barátság fon-
tosságát emelte ki.

A műsor további részében a Kiskunfélegy-
házi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola 
rézfúvós együttese varázsolt ünnepi hangula-
tot. Közreműködtek: Kőfalvi Dorottya, Ádám 
Dominik – eufónium, Farkas Bence, Keserű 
Benedek, Kőfalvi Benedek, Vaczláv Gergő, 
Andrási Ádám, Benedek Péter – harsona, 
Endre Dávid – tuba, zongorán közreműködött 
Pocskai Roland. Felkészítő tanár: Benedek 
Péter.

A folytatásban Juhász István meggyújtotta 
a város adventi koszorúján az első gyertyát, 
majd a műsor zárásaként a Bűvös éj című dalt 
hallgathatták meg az ünneplők. A dalt előadta 
Antal Bianka, Hegedűs Dorka, Réczi Anna 
és Tarjányi Hanna. Felkészítő tanáruk Nagyné 
Mészáros Erika volt.

A meghitt hangulatú műsor alatt és után a 
szervezők forralt borral, meleg teával, kaláccsal 
és szaloncukorral kínálták a megjelenteket.

Bár az időjárás nem kedvezett a téli 
sportoknak az első adventi hétvé-
gén, a frissen felállított jégpálya nem 
maradt üresen. A tervek szerint egé-
szen január 10-éig várja a korisokat, 

de ha az érdeklődés megmarad és 
az időjárás is lehetővé teszi, akkor 
még egy héttel meghosszabbítja mű-
ködését az üzemeltető Félegyházi 
Szabadidő és Sport Nonprofit Kft.

Csúszkálni 
szabad!

Adventi keresztállítás
A Jobbik Kiskunfélegyházi Szervezete szeretettel hív minden-
kit december 5-én, vasárnap 11 órára az adventi keresztállí-
tásra. A Petőfi-szobor előtti téren tartandó ünnepségen fel-
szólal Kollár László önkormányzati képviselő. Közreműködik 
Kiss Ákos Jenő és Toldi Níla énekkel, valamint Sövény Tibor 
verssel. Tekerőlanton Nagy Tünde játszik. 

13 éve szervezik meg a rendez-
vényt továbbra is azzal a céllal, 
hogy felhívják a figyelmet arra, 
hogy családtagjaink szerete-
tét nem a Black Friday napon 
vásárolt termékekkel kell meg-
szerezni. Egy kis odafigyelés, 
egy ölelés többet jelent, mint 

az anyagiak. Várva a Megváltó 
születését, álljunk meg egy pil-
lanatra, mélyüljünk el család-
tagjaink szeretetében és saját 
belsőnkben!

Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak advent második 
vasárnapján.
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In memoriam Pálfy Gusztáv (1942-2021)
Ismét elment egy nagy 
művészünk. Bár nem 
volt városunk lakója, de 
sok szállal kötődött Fél-
egyházához. Ezért is a 
miénk, meg a születése 
jogán is, meg a sok vá-
rosunkban található al-
kotása miatt is, meg a 
halál okán is, merthogy 
beteg szervezete itt 
adta fel a küzdelmet. 

Az egyébként Kecskeméten 
élt szobrászművész 1969 
óta mintegy 100 egyéni és 
csoportos tárlaton mutatta 
be a kisplasztika iránti kivételes 
érzékét.

Szobrai az élet alapjelenségei-
vel foglalkoznak. Az esendő em-
ber heroikus, ám folyton elbukó 
küzdelme a külvilággal, önmagá-
val, s a kérlelhetetlenül rohanó 
idővel. Bár az elvontabb stílus jel-
lemezte alkotásait, a realizmus-
tól sohasem szakadt el teljesen. 

Gyönyörűen kidolgozott formái 
szemet, lelket nyugtató világot 
varázsoltak a néző elé. 

Kiskunfélegyházán köztéri 
szobrai közül Kossuth és Petőfi 
mellszobra, Széchenyit ábrázoló 
domborművei, a Kórus és a Vi-
lágunk című alkotása jól ismert, 
mégis a legszeretetreméltóbb, 
leginkább közkedvelt műve a Biz-

tonságban, vagy ahogyan jobban 
ismerik a „Pingvines szobor”, 
mely a Platán Utcai Általános Is-
kola parkjában áll. 

Szobrászként az igazi értékek 
megőrzését, továbbvitelét tar-
totta első számú feladatának. 
Művészként ez az értékmegőr-
zés motiválta. Vallotta, hogy sok 
szobra egy-egy fontos, lényegre 

fókuszáló tőmondat, máskor egy 
elragadtatott sóhaj, vagy egy fáj-
dalmas kiáltás. 

A XX. század kiemelkedő, vi-
lághírű angol szobrászával érzett 
lelki rokonságot. Henry Moore 
szavaival: „Minden művészet arra 
való, hogy segítsen az emberek-
nek több örömöt és érdekességet 
találni az életükben és ráébresz-
sze őket, milyen csodálatos világ-
ban élünk.”

Pálfy Gusztáv a XX. század 
végi és a XXI. század eleji ma-
gyar szobrászatának egyik legje-
lentősebb egyénisége volt. Szü-
lővárosa a jövő évben kívánta 
köszönteni egy életműkiállítással 
80. születésnapján. A Sors úgy in-
tézte, hogy emlékkiállítás legyen. 
Szülővárosa „Pro Urbe Kiskun-
félegyháza”, és Petőfi Emlékérem 
kitüntetéssel ismerte el a Magyar 
Arany Érdemkereszt és Munká-
csy-díjas szobrászát. 

Nyugodj békében Guszti 
barátunk!

Dr. Tarjányi József  
és Rosta Ferenc 

Online fórumot tartott  
a Veled a Városunkért Egyesület

Lakossági fórumot tartottak november 24-én, szerdán 18 órakor 
a Veled a Városunkért Egyesület önkormányzati képviselői. Né-
meti Hajnalka, Kollár László, Kis-Szeniczey Kálmán és Horváth 
Tamás a járványhelyzetre tekintettel online formában számoltak 
be az idén végzett munkájukról, és várták az érdeklődő lakosok 
bejelentkezését is. A lehetőséggel azonban – vélhetően a szo-
katlan forma miatt is – kevesen éltek.

Kollár László többek között a 
csapadékvízszikkasztó-árkok 
és a külterületi utak rendszeres 
karbantartásának fontosságát 
hangsúlyozta, és a javaslatára 
elindított orvosképző ösztöndíj 
esetleges kiterjesztését, illetve 
vonzóbbá tételét szorgalmaz-
ta. Horváth Tamás a lakótelepen 
megszüntetett orvosi rendelő 

mielőbbi pótlását, a Molnártelepi 
bekötőút felújítását és a meglévő 
kerékpárutak felújítását, illetve 
újak építését sürgette. 

Szólt a szociális bérlakások ál-
lagmegóvásának a fontosságáról, 
és minimálbér megemelése miatt 
a jövő évi költségvetés megalkotá-
sának nehézségeiről is. A február 
1. óta egészségügyi okok miatt 

lemondott Nagy Lajos helyét be-
töltő Németi Hajnalka a rászoruló 
családok számára szervezett gyűj-
tésben való részvételét kiemelve 
elmondta, hogy tartós élelmisze-
reket, tisztálkodási szereket vár-
nak a felajánlóktól, ő maga pedig 
december havi illetményét e célra 
ajánlja föl. 

Kis-Szeniczey Kálmán főleg 
„zöldkérdésekben” hallatta hang-
ját az elmúlt időszakban is. A kép-
viselő a zöldfelület-gazdálkodás-
sal, hulladékszállítással, szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
folyamatos lakossági panaszok 
kapcsán hosszú távon azt javasol-
ja, hogy a város maga oldja meg az 

elszállítást. Ehhez azonban – tette 
hozzá – pályázati forrásokat kell 
szerezni. A kedvezőtlen közlekedé-
si jelenségek kezelése érdekében 
többek között forgalomszámlálást 
és zajszintmérést szorgalmazott  
a képviselő például a Kossuth ut-
cán és a Bercsényi utcán. A fórum 
végén Horváth Tamás tolmácsolta 
a képviselőcsoport köszönetét és 
háláját a félegyházi egészségügy-
ben és szociális szférában dolgo-
zóknak a járványban tanúsított 
áldozatos munkájukért.

Hirdetés

Építésztervező 
rövid határidővel 
fennmaradási- és 

építési engedélyezési 
tervdokumentációk 
készítését vállalja.

Tel.: 70-677-4485
Mari Szilvia okleveles 

építészmérnök

Fotó: archív
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Kiskunfélegyházát belengte az adventi hangulat a napokban: 
felállították a város karácsonyfáját, a főtér és a Kossuth utca 
fényárba borult, és nem utolsó sorban november 26-án megnyi-
totta kapuit az Adventi kézműves vásár a Móra Ferenc Művelő-
dési Központban. Körkérdés rovatunkban a vásár hangulatáról, 
ajándékvásárlási szokásokról kérdeztük a betérő vendégeket. 

Berze No-
émi (41): 
– Nagyon 
szeretem az 
adventi vásá-
rokat a han-
gulat miatt, 
de ritkán vá-
sárolok eze-

ken a helyeken. Inkább beszédbe 
elegyedek az árusokkal, akik ha 

adnak névjegykártyát, felkeresem 
a webáruházukat, és ott veszem 
meg a kézműves meglepetéseket 
a családtagjaimnak. Én magam 
is nagyon szeretek ilyen egyedileg 
készített termékeket kapni.

Hegedűs Johanna (17): – 
Anyukámmal szoktam ilyen he-
lyekre járni, de csak kinézzük a 
dolgokat, ötletek gyűjtünk, hogy 
mi magunk mit is tudnánk a látot-

takból meg-
valósítani. A 
barátnőim-
mel mindig 
k é z m ű v e s 
d o l g o k a t 
adunk egy-
m á s n a k , 

azonban a családom férfi tagjai-
nak inkább boltban megvásárol-
ható ajándékokkal kedveskedem. 

Dékány Adrienn (48): – Éven-
te egyszer kifejezetten élvezem 

ezeket a típu-
sú vásárokat, 
ahol néha ve-
szek egy-két 
apróságot is, 
mint például: 
szappanokat, 
gyertyákat , 

vagy mézeskalács figurákat. Sze-
retem a vásárok hangulatát és én 
is örülök, ha valami különleges-
séggel lepnek meg. 

Baranyi Do-
rottya (18): – 
A családunk-
ban általában 
k ö n y v e k e t 
s z o k t u n k 
ajándékozni 
egymásnak, 

de ha a barátaimról van szó, 
szívesen keresek a kézműves 
vásárokban meglepetéseket szá-
mukra. Néptáncolok, így a baráta-
imnak is ilyen témában igyekszem 
ajándékokat keresni. Minden év-
ben örömmel járok karácsonyi 
vásárokba, mert elvarázsol a 
hangulatuk. 

Körkérdés – Adventi vásár

Előfordulhat fennakadás a szemétszállításban
A Kiskunfélegyházán hulladékszállítást végző FBH-NP Non-
profit Kft. az alábbi közleményt juttatta el az önkormányzathoz 
a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.

Magyarországot is elérte a ko-
ronavírus-járvány negyedik hul-
láma, folyamatosan növekszik a 
fertőzéssel járó agresszív meg-
betegedések száma, amely már a 
cég hulladékszállítást végző mun-
katársai körében is fellelhető. A 
fokozódó járványhelyzetre való 
tekintettel számolni kell a köz-

szolgáltatási tevékenységükben 
résztvevők létszámának csökke-
nésével, amely magával hordozza 
a szolgáltatás ellátásában törté-
nő kisebb-nagyobb mértékű fen-
nakadások veszélyét.

A koronavírus miatti rendkívüli 
helyzet ellenére a vállalat minden 
szükséges óvintézkedést meg-

tesz és törekszik arra, hogy köte-
lezettségeinek határidőben és a 
megszokott módon tegyen eleget, 
ezáltal, hogy a hulladék elszállí-
tása folyamatos legyen. Abban a 
nem kívánt esetben, ha a megbe-
tegedések következtében a ren-
delkezésre álló dolgozói létszám 
kritikusan alacsony mértéket ér el, 
a szolgáltatás megszokott rendjé-
ben fennakadások, időbeli csúszá-
sok jelentkezhetnek. Ez esetben a 
fokozatosság és az arányosság kö-

vetelményeinek betartásával a cég 
átmenti intézkedéseket foganato-
síthat (gyűjtőjáratokat szervezhet 
át, elrendelheti egyes szolgálta-
tások ideiglenes szüneteltetését) 
a közegészségügyi veszéllyel járó 
kommunális hulladék elszállítását 
végző dolgozók egészségét szem 
előtt tartva.

Amennyiben elrendelik a csök-
kentett szolgáltatást, arról a tár-
saság az önkormányzatot és a 
lakosságot is értesíti.

Megnyílt az adventi kézműves kiállítás és vásár
Megnyitott november 26-án, pénteken 
az adventi kézműves kiállítás és vásár a 
Móra Ferenc Művelődési Központban.

Az esemény tavaly a járványhelyzet miatt el-
maradt, így a látogatók is fokozott érdeklő-
déssel várták az idei kiállítást. A kézműves 
termékek karácsonyi ajándéknak is kiválóak. 
Kézzel varrott párnák, kopogtatók, karácsonyi 
asztaldíszek, mézeskalács figurák, gyertyák, 
viaszból készült tárgyak közül válogathatunk, 
de megtalálhatók kerámia ajándék- és hasz-
nálati tárgyak, táskák, bőráruk sokasága, kéz-
műves szappanok és nemezfigurák is.

A portékák látványán túl a Móra Ferenc Mű-
velődési Központ munkatársai is segítettek 
meghitt karácsonyi hangulatot teremteni a 
látogatóknak kellemes zenével, valamint va-
rázslatos ünnepi dekorációval és fényekkel.

Az adventi kézműves kiállítás és vásár de-
cember 20-áig látogatható, hétköznapokon 
10-től 20 óráig, szombaton 9 és 12, valamint 
15 és 20 óra között, vasárnaponként pedig 
(bronz-, ezüst- és arany-) 9 és 12 óra között.
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Kreatív ajándékok 
Sokan döntenek úgy, hogy kézzel készített ajándékokat adnak 
idén karácsonykor is. Számukra ideális választás lehet a kézzel 
fűzött gyöngysor, aminek az elkészítésébe otthon is bátran bele 
lehet vágni – tudtuk meg Samu Mónika népi ékszerkészítőtől. 

Mint mesélte, korábban ő is sok 
ilyen ajándékot készített. Aztán 
egy ponton túl fontos lett számára, 
hogy ismerje az autentikus mintá-
kat, motívumokat. Így kezdődött a 
komolyabb része a gyöngyfűzés-
nek. Ma úgy próbálja gyöngysora-
it, nyakláncait megalkotni, hogy a 
hagyományos motívumok mellett 
a modern vonal is jelen legyen. A 
hangsúly mégis a hagyományon 
van – mondja, hiszen erről szól 
maga a gyöngyfűzés is. Mónika kül-
detésének érzi, hogy a nyakláncai 
hordozzák a múltat. Viszont a népi 
motívumok a modernnel keverve 
széles teret adnak a kiegészítők 
világában, harmonikus összhangot 
teremtve akár farmerhoz, akár es-
télyi ruhához viselik azokat. 

Annak, aki otthon kezd gyöngyöt 
fűzni, a népi ékszerkészítő minde-
nekelőtt az alapanyag gondos ki-
választására hívja fel a figyelmet. 
Ritkán lehet minőségi gyöngyök-
höz jutni – mondja –, ő is hosszas 
kutatás eredményeként talált rá 
arra a nagykereskedésre, ahonnan 
beszerzi a szükséges kellékeket. 
Szerinte lényeges, hogy üveggyön-
gyökkel dolgozzunk, mert a rossz 
minőségű műanyag gyöngyökkel 
nem biztos, hogy kijön a forma. 
Akkor pedig elmarad a sikerél-
mény. Az üveggyöngyök szép egy-
formák, könnyebb velük a munka.

Nyakláncairól elárulta, hogy egy 
összetettebb darabban hat-hét 
munkaóra van, de az is előfordul, 
hogy húsznál is több órát foglal-

kozik egy alkotással. Azt mond-
ja, izgalmas és összetett dolog a 
nyaklánckészítés, de az is előfor-
dul, hogy a fáradozás ellenére nem 
elégedett a végeredménnyel. Ilyen-
kor lebontja és újrakezdi. Máskor 
meg sokáig sehogy sem mutat a 
megtervezett forma, aztán mégis 
lenyűgöző lesz a végeredmény.

Mónika tizenévesen, egy nép-
tánctáborban tanulta meg a 
gyöngyfűzést, ami már akkor na-
gyon megtetszett neki, de aktívan 
hat éve műveli ezt a tevékenységet. 
Elmondása szerint kikapcsolja, 
nagyon szereti csinálni. Egy fájó 
orvosi diagnózis után vetette bele 
magát intenzíven a munkába, akkor 
éjjel-nappal fűzött, hogy elterelje 
a gondolatait. A diagnózis később 
tévesnek bizonyult, a gyöngyfűzés 
viszont megmaradt. Ma már ruti-

nosan, de változatlanul nagy lel-
kesedéssel és alázattal végzi. A 
Hagyományok Házában tanult, ott 
csiszolta szépérzékét. Mosolyogva 
emlékszik vissza arra, hogy régeb-
ben sokkal élénkebb, harsányabb 
színkombinációkat használt, amit 
ma már soha nem alkalmazna. 
Ilyen például a kék és narancssárga 
párosítása. Úgy érzi, hogy mostanra 
színhasználata is átgondoltabb, ele-
gánsabb. Nagyon élvezi a munkáját, 
az igazi kihívást számára a nagyobb 
nyakláncok jelentik, amihez már 
komoly tudás szükséges. Több száz 

nyaklánc elkészítésén keresztül ju-
tott el odáig, hogy ma már biztosan 
tudja miből milyen minta készíthető 
és végül hogyan áll össze a harmo-
nikus kép.

Azt meséli, hogy az érdeklődők 
közül nem lehet első látásra meg-
mondani, hogy ki a gyöngyszerető 
és ki nem az. Gyakran azokból lesz 
vásárló, akikről nem is gondolta 
volna, hogy vonzódnak ezekhez 
a hagyományos darabokhoz. De 
talán éppen ez a kiszámíthatat-
lanság teszi olyan széppé és izgal-
massá a pillanatot, amikor nyak-
lánc és viselője egymásra találnak 
– mondja. 

Mónika távolabbi tervei között 
szerepelnek kiállítások, és gyerek, 
valamint felnőtt foglalkozásokat is 
szeretne tartani. Szerinte nagyon 
fontos, hogy a kicsiknek legyen 
lehetősége gyöngyöt fűzni, ugyan-
is ez a tevékenység bámulatosan 
fejleszti a finommotorikát. Saját 
gyermekén tapasztalja ennek jóté-
kony hatását.

Samu Mónika népi ékszerkészí-
tő munkái megtekinthetők a Móra 
Ferenc Művelődési Központban 
megrendezett adventi kézműves 
kiállításon és vásáron, december 
20-áig. Z. A. 

Adventi női kör
Adventi női kör volt a Móra Ferenc Művelődési Köz-
pontban, november 27-én, szombaton. A 4 éve meg-
született foglalkozás hamar nagy népszerűségre tett 
szert a kiskunfélegyházi lányok, nők, asszonyok, 
nagymamák körében. Bodor Marianntól, a délután 
szervezőjétől megtudtuk, hogy idén is 20 érdeklő-
dővel szervezték meg a hagyományosan advent első 
vasárnapját megelőző eseményt. Egy évben három-
szor szerveznek hasonlót: tavasszal, ősszel és az 
adventi időszakot megelőzően. A szabály az, hogy 
itt csak hölgyek vehetnek részt és a szépsége a do-
lognak, hogy több generáció, sokszor anyák-lányaik, 
lányok-nagymamáik is részt vesznek ezeken az ösz-
szejöveteleken. Az alkotás közben teáznak, beszél-
getnek, kellemes zenét hallgatnak és sok esetben 
tapasztalatot cserélnek.
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Életmódja a túrázás
A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat legutóbbi vendé-
ge Radics Tamás geológus, túravezető volt, aki Az Erdélyi-szi-
gethegység legszebb túrái címmel tartott előadást. Az előa-
dás során bemutatta a sziklás hegység turistaútvonalait, és 
számos képpel illusztrálva tette vonzóvá ezt a tájegységet. A 
geológust Bense Zoltán, a sorozat házigazdája mutatta be a 
közönségnek.

– Egy gimis szerelmi bal-
hét követően fordultam a 
sarkvidékről és magas-
hegyekről szóló könyvek 
irányába, majd a Velen-
cei-hegység nyújtotta ala-
pokon elindulva, szépen 
lassan feltornáztam ma-
gam a magashegységek 
világába. Értem ezt úgy, 
hogy igyekszem életmód-
szerűen a hegyek között 
lenni és ehhez igazítani a hét-
köznapjaimat. Debreceni szék-
hellyel elsősorban Erdély felé 
veszem az irányt, ahol szerintem 
minden megtalálható kicsiben, 
ami a világban van – mondta el 
magáról.

Kedvenc terepe a Kárpátok 
vonulata. Útjai során többek közt 
járt a Pireneusokban, a Balká-

non, az Alpokban, a Kaukázus-
ban, a Pamír-, és a Tien-san- 
hegységekben és még számos 
helyen is. Hisz abban és vallja, 
hogy a kaland által átitatott él-
mények és emlékek, amelyek 
a kirándulások és az utazások 
alkalmával adódnak, a leg-
fontosabb motiváló erők közé 
tartoznak.

Fotó: M
TI – Kozák Albert 

A nagy természetjáróra 
emlékeztek
Az esős idő ellenére a Kis-
kun Természetbarát SE lel-
kes tagjai megemlékezést 
tartottak Rockenbauer Pál 
emléktáblájánál a móra-
városi pihenőparkban. A 
november 26-i eseményre 
Meizl Ferenc, a Platán Ut-
cai Általános Iskola nyugal-
mazott igazgatója is meg-
hívást kapott, aki sajnos 
nem tudott jelen lenni; így 
emlékező sorait az egye-
sület elnöke, Fekete Márta 
olvasta fel.

Rockenbauer Pál természet-
járó, televíziós szerkesztő, a 
magyar televíziós természetfil-
mezés egyik megteremtője 34 
évvel ezelőtt éppen ezen a napon 
fejezte be földi „vándorútját”. Me-
izl Ferenc visszaemlékezéséből 
kiderül, hogy Kiskunfélegyházán, a 
pihenőparkban 1988-ban ültettek 
először egy vadgesztenye cseme-
tét az emlékére, azonban a fácska 
kiszáradt. 2009-ben helyezték el 

azt az emléktáblát, amelynek tö-
vében a neves világutazó tisztelői 
minden évben mécseseket gyújta-
nak. A megemlékezésen a Kiskun 
Természetbarát SE tagjai idén is 
elhelyezték gyertyáikat, valamint 
koszorúval tisztelegtek Rocken-
bauer Pál emléke előtt.

Komposztáló, mint kerti dizájn? 
A kert igazán szép elemei soha nem öncélúak. A természetben egyébként sincs ön-
célúság, ott mindennek funkciója – sőt, leginkább több funkciója – feladata, szerepe 
van. Minden a nagy rendszer része, és feladata ellátása során a többi elemmel kap-
csolatban válik igazán széppé. 

Ha eljutunk arra a felelős és bátor döntésre, 
hogy kertünket komposztálóhely kialakításá-
val szeretnénk teljesebbé tenni, akkor már 
nem szükséges rosszként, hanem kertünk 
hangulatosabbá tételének vagány lehetősé-
geként fogunk komposztálónkra tekinteni. 
A megoldásoknak pedig se szeri, se száma, 
mert ahány kert, annyi komposztáló.

Az adventi készülődést szeretnénk néhány 
kedves komposztálóötlettel színesíteni, kicsit 

reménykedve abban, hogy lesznek néhányan, 
akik kedvet kapnak hozzá. Aztán majd a ka-
rácsonyi várakozás vágyai közt megszületik a 
szívükben az elhatározás is: induljunk neki! És 
mi ez, ha nem ajándék?!

Az advent várakozás, azonban soha nem 
tétlen merengés, de nem is nyüzsgő keresgé-
lés. Inkább a szív csendes megnyílása és rá-
csodálkozása az ajándékra.

Nagy Ágnes városi főkertész

Népies hangulatban, természetes anyagokat felhasználva 
készíthetünk vessző, vagy ágfonatos komposztálót. Igazán 
szép, igényes megoldás és nem baj, ha nem tökéletes vagy 

szabályos, mivel báját a kézi munka esetlegessége adja. 
Bármilyen alakban és formában készíthető

Ezek a durván hasított fakarók csupán csigavonalban 
egymásra vannak rakva, és az elemek egymást tartják. 

Rusztikus és mégis könnyed megoldás. Akár durván meg-
munkált rönkökből, oszlopokból is elkészíthető

Amikor a komposztálónak lelke van. Kerítés helyett egy-
szerű dróthálóból készült „tető”, amire tűzbabot futtatott 

az ötletes gazda. Természetesen a kivitelezés számos 
módon továbbfejleszthető

Raklapokból összerakott, finom eleganciával őszies 
színekre festett komposztáló kerítés. A „legrendesebb” 

kertben is megállja a helyét
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Fókuszban az iskolai bántalmazás
„Érték-mérték 2” címmel, szín-
házi nevelési foglalkozásnak 
adott helyet a Móra Ferenc Mű-
velődési Központ november 18-
án és 19-én. A Kreatív Mozaik 
Alapítvány, Főszerepben a bűn-
megelőzés elnevezésű projekt-
je a Belügyminisztérium és a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
támogatásával valósult meg. 
Az előadás az általános iskolás 
korosztály felső tagozatos ta-
nulóit szólította meg, a témája 
a bullying, vagyis a bántalma-
zás, a kiközösítés volt.

– Sajnos a téma nagyon aktuá-
lis és jellemző probléma ennél 
a korosztálynál – tudtuk meg dr. 
Horváth-Rekedt Gréta címzetes 
rendőr főhadnagytól, a Kiskunfél-
egyházi Rendőrkapitányság bűn-
megelőzési előadójától, a prog-
ram megálmodójától és szakmai 
vezetőjétől, aki hozzátette: - A 
pandémia sajnos tovább súlyosbí-
totta a helyzetet.

A főhadnagy asszony elmond-
ta, hogy 2019-ben alkottak meg 
civil kollégáival alsós diákoknak 
egy tanítási dráma műfajú foglal-
kozást, „Érték-mérték 1” címmel, 
ami a bántalmazásról, kiközösí-
tésről mutatott meg egy élőképet 
a kisdiákoknak, amit testközelből 
láthattak, érzékelhettek. A foglal-
kozásvezetők a gyerekekkel a meg-
beszélések során az áldozat és a 
bántalmazó szerepét vizsgálták és 
azt, hogy milyen kapcsolatban van 
az osztályközösség ezekkel a sze-
mélyekkel és a szerepkörökkel. A 
program óriási sikert aratott.

Folytatást is terveztek, látva, 
hogy mennyire működőek és atti-
tűdformálóak a foglalkozások. A 

pedagógusok javaslatait figyelem-
be véve a kreatív csapat új köntöst 
tervezett a meglehetősen nehéz és 
fájdalmas témakörnek és a felső 
tagozatosok számára készítette 
elő az új projektet.  Így jött létre 
egy utópisztikus világba elveze-
tő, „Érték-mérték 2” címet viselő 
színházi nevelési foglalkozás, ami-
ben már sokkal több a színház, 
így még inkább élményekkel, ér-
zelmekkel teli, ebből következően 
még érdekesebb az idősebb álta-
lános iskolás korosztály számára. 
Míg az első programban a résztve-
vők gumicukrokkal játszottak, itt 
egy elképzelt jövőutazáson keresz-
tül navigálják a foglalkozásvezetők 
a diákokat és minden eszközzel 
azon vannak, hogy bevonják őket 
a történetbe. Az első előadást a 
Nyitott Kör Egyesület segítette, a 
jelenlegit Manyasz Erika, Boros 
Ádám remek párosa rendezte és 
írta. A programban részt vevők 
névsora: Patyiné Gulyás Réka, 
Barna-Pap Bianka, Manyasz Eri-
ka és Marschalek Eszter.

Az elmúlt két év járványügyi 
korlátozásai nem tették lehető-
vé, hogy az előadásokat Grétá-
ék annyiszor mutathassák be a 
diákoknak, ahányszor előzőleg 
tervezték, de idén talán sikerül 
bepótolni a lemaradást. Ebben 
nagy segítséget kapnak a kiskun-
félegyházi Móra Ferenc Művelő-
dési Központtól, ami helyet ad az 
előadásoknak. 

A bullying jelenségéről dr. Hor-
váth-Rekedt Gréta elmondta, hogy 
tapasztalatai szerint az online vi-
lágból visszatért diákoknál talán 
súlyosabb mértékben kerül elő a 
bántás, a közöny. Nem voltak ez 
idő alatt társas kapcsolataik, az 
otthonlét, a magány súlyos bélye-
get nyomott a gyerekek fejlődésére 
és személyiségére. Ezért is fon-
tosak – talán fokozottabban is – 
ezek a programok. Hozzátette: ha 

megtanulják a gyerekek azt, hogy 
a közösségnek a bántalmazott 
mellé kell állnia, és nem szem-
lélődőként a bántalmazó mellé, 
akkor a bántalmazó szerep meg-
szűnhet létezni, hiszen aki ilyet 
csinál, azért teszi,, hogy a többiek 
„szórakozhassanak” rajta, hogy 
figyelmet kapjon. Ha viszont nin-
csenek szemlélődők, csatlósok, 
akkor okafogyottá válik az elkövető 
viselkedése.

Manyasz Erika rendező elmond-
ta, nagyon fontos az ilyen program 
kapcsán, milyen válaszok szület-
hetnek adott kérdésre, amit fel-
vet a darab. Muszáj, hogy elvigye 
a diákokat a történet, így tudnak 
bevonódni. Az történet alkotása 
során modellezték a helyzeteket, 
és kérdéseket, majd válaszokat 
kerestek. Hozzátette: nyilván nem 
oldódik meg a probléma varázsü-
tésre, nem történnek csodák egy-
egy előadás után, de ha elkezdődik 
a párbeszéd, ha elindul valami eb-
ben az irányban, akkor már elérték 
a célt.

Barna-Pap Bianka, a darab 
főszereplője szerint az egyik leg-
fontosabb ezekben a történetek-
ben, hogy életszagúak. Évek óta 
dolgozik dr. Horváth-Rekedt Gré-
tával, a közös munkából adódó 
tapasztalatait most már saját éle-
tében, saját tanulmányai során is 
kamatoztatja.  Úgy gondolja, hogy 
a kortárs segítés csodája abban 
rejlik, hogy sok esetben majdnem 
azonos korosztály is tud egymás 
számára valami pluszt adni.

A Móra gimi végzősei 
is megkapták  
a kék szalagot 
A Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok adott 
otthont a Móra Ferenc Gimnázium végzős diákjai 
szalagavatójának november 26-án, pénteken. 
Négy végzős osztály diákjai kapták meg a sza-
lagot, ami a felnőtté válás szimbóluma. A ren-
dezvény az emlékek felidézésével folytatódott, 
majd pedig a 11. évfolyam táncos produkciója 
szórakoztatta a jelenlévőket. Az est fénypontja 
szokás szerint a bécsi keringő volt.
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Leszállt egy angyal...

A Magyar Érdemrend tisztikereszt-
jével kitüntetett, Prima Primissa- és 
Magyar Örökség-díjas Petrás Má-
ria, valamint Petrás Alina kerami-
kus művészek adventi kiállítása nyílt 
meg a Petőfi Sándor Városi Könyv-
tárban, november 25-én. A kiállító 
művészek (anya és lánya) adventi 
énekkel köszöntötték a látogatókat 
és egy karácsonyi dallal búcsúztak. 
A kiállítás megnyitóján a művészek 
életútját, munkásságát Rosta Fe-
renc kultúráért felelős alpolgármes-
ter ismertette és ajánlotta a tárlatot 
a művészetkedvelők figyelmébe.

– Az édesanya népdalénekesként 
a Muzsikás együttessel bejárta 
már a világot, hirdetve a magyar, 
pontosabban a csángó dalkultúra 
erejét. Ha pátoszosan akarom ma-
gam kifejezni, akkor azt is mond-
hatnám, hogy leszállt egy angyal 

Félegyházára. Egy csángó angyal. 
Aki már 16 évvel ezelőtt itt járt, 
ugyanis Petrás Mária furcsának 
tűnő, máz nélküli, érdes samott-
ból megformált alkotásaival akkor 
találkozott először Kiskunfélegy-
háza művészetszerető közönsége. 
És most, szinte napra pontosan 
megint itt van műveivel, hogy az 
előttünk álló adventi időszakot 
szívmelengetővé tegye számunkra. 
Íme az angyal, aki nemcsak a kiál-
lított műveket színesítette, hanem 
elhozta a művész leányát, Petrás 
Alinát is – mondta a kiállítás meg-
nyitón Rosta Ferenc, aki anya és 
lánya kiállítását így foglalta ösz-
sze: – Művészetük teljes képet ad 
a konkrét valóságtól a spirituális 
lebegésig. Átfogják az egész csán-
góságot, a múltat, a jelent, de ta-
lán a jövőt is.

Közgés siker
A dr. Kalotay Kálmán országos gyorsíró-, gépíró és szöveg-
szerkesztő valamint beszédíró emlékversenyen vettek részt 
a félegyházi közgé 12/C osztályos tanulói: Sipos-Szabó Aman-
da, Mile Réka, Hunyadi Kitti és Székely Nikolett. A tehetsé-
ges diákok szép eredményekkel tértek haza: 

Szövegszerkesztés – ta-
nulói I. kategória (11-12. 
osztály): Székely Nikolett 
országos 3. helyezés, 
Hunyadi Kitti országos 
7. helyezés, Mile Réka 
országos 11. helyezés, 
Sipos-Szabó Amanda 
országos 17. helyezés. 

Gépírás – tanulói I. ka-
tegória (11-12. osztály): 
Sipos-Szabó Amanda 
országos 6. helyezés.

Összetett bajnokság – 
tanulói I. kategória (11-
12. osztály): Sipos-Sza-
bó Amanda országos 4. 
helyezés.

Kiváló gépíró
Kun Szabolcs, a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Ta-
nítási Nyelvű Technikum és Kollégium 9. osztályos tanulója a 
Budapesten rendezett dr. Kalotay Kálmán Bajnoki Gyorsíró-, 
Gépíró- és Szövegszerkesztő versenyt gépírásból, beszé-
dírásból megnyerte, és összetett versenyben is győzött tanu-
ló III. kategóriában. 

Gépírásból papírlapról másolás 
volt a feladat 30 percig, ez idő 
alatt minimum 7500 leütést el 
kellett érnie mindenkinek, leg-
feljebb 3 ezrelék hibával. Sza-
bolcs mintegy 9800 leütést tel-
jesített 1 ezreléknyi eltéréssel. 
Beszédírásból is jeleskedett: e 
versenyszámban korcsoportjá-
tól 2000 leütésnyi hanganyag 
legépelése volt az elvárás 10 
perc alatt (jó helyesírási meg-

oldásokkal); A fiatal diák 3842 
leütést írt, ami az első helyhez 
bőven elegendő volt, így ő lett 
az ország legjobb beszédíró 
tanulója.

Szabi már a szakma legnívó-
sabb eseményére, a 2022 au-
gusztusára tervezett hollandiai 
világbajnokságra készül, amit 
Maastrichtban tartanak majd – 
tájékoztatta lapunkat Csenkiné 
Bihal Mária felkészítő tanár.

Virtuális erőmű a Platánban

Ismét elnyerte az Energiahatékony Iskola 2021 címet a Virtuális 
Erőmű Program (VEP) 10. jubileumi Parlamenti díjátadóján a Kis-
kunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola.

Az országban összesen 5 iskola ve-
hette át ezt a kitüntető elismerést. 
Az intézmény már büszkén viseli 
az Ökoiskola, az Örökös Boldogis-
kola, a Madárbarát iskola, a Kivá-
lóan Akkreditált Tehetségpont, a 
Fogyasztói tudatosságra nevelő is-
kola kitüntető címeket is. A Platán 
iskola közössége kiemelt figyelmet 
fordít a környezettudatos, energia-

hatékony és fenntartható nevelés-
re. A természet értékeinek megőr-
zésében a tantestület, a diákok és 
a szülők egyaránt elkötelezettek, 
együttműködésük példaértékű. 
Mivel e folyamatok elkötelezett és 
aktív koordinátora Szunyi Anikó 
intézményvezető-helyettes, így ő 
vette át a megtisztelő elismerést a 
Parlamentben.
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Születésnap az otthonban
90. születésnapján – a vírushelyzet miatt zárt ajtók mögött – kö-
szöntötték a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intéz-
ményben Buki Istvánné Lajos Veronikát, aki 1931. november 22-
én született Kiskunfélegyházán.

Veronika hat elemi elvégzése 
után magángazdálkodásnál kezdett 
dolgozni. Huszonegy éves korában 
rátalált a szerelem, akivel egy év-
vel később össze is házasodtak, és 
négy gyermekük született: három 
leány és egy fiú. A gyermeknevelés 
mellett saját tanyájukat irányította, 
ahol számos állatot neveltek, saját 
kertet gondoztak. A kor előreha-
ladtával búcsút intettek a tanyasi 

életnek, s férjével egy 
kisebb, kényelmesebb 
házba költöztek a vá-
roson belül. Ma kilenc 
unoka és hat dédunoka 
büszke nagymamája. 
Férjével jóban-rossz-
ban kitartottak egymás 
mellett. 2003-ban sze-
retteik körében ünne-
pelték 50. házassági 
évfordulójukat. Négy 
évvel később sajnos 
el kellett búcsúzniuk 
egymástól…

Veronka néni 2020. 
január óta a Szivárvány idősek 
otthona lakója, ahol nagyon jól 
érzi magát. Gyermekei igyekeznek 
minél több időt vele tölteni, és az 
unokák is minden alkalmat meg-
ragadnak, hogy újra találkozzanak, 
beszéljenek vele. Minden családtag 
azt reméli, hogy a gondoskodó, 
dolgos, kitartó asszony, édesanya, 
nagymama, dédnagymama még 
sokáig velük lesz.

Megküzdeni a nehézségekkel
A hosszú élet titka, hogy meg kell küzdenünk minden nehéz-
séggel. Így válaszolt a 90 éves Dobos Kálmánné a körzet ön-
kormányzati képviselője kérdésére. Szamosi Endre a város-
vezetés nevében köszöntötte otthonában a szépkorút, aki 
keresztfia és annak felesége társaságában fogadta. 

Irénke néni 1931-ben született 
Pesterzsébeten. Szülei Erdélyből 
jöttek Magyarországra és kétkezi 
munkával tartották el a családot. 

– Én bejárónőként, cselédként 
találtam munkát a háború után, 
de minden álmom az volt, hogy 
könyvkötő leszek. Végül egy izra-
elitánál találtam munkát, aki is-
kolafüzeteket, könyveket gyártott 
és én ebben segédkeztem neki 
– mesélte.

42 éves volt, amikor megis-
merte későbbi férjét, Kálmánt. 
1979-ben házasodtak össze, kö-
zös gyermekük nem született, 
de férjének az előző házassá-
gából volt egy gyermeke. Férje 
javaslatára költöztek 1991-ben 
Kiskunfélegyházára. Irénke néni 
ma is abban a lakásban él, amit 
akkor vásároltak. Minden mun-
kát maga végez. Főz, mos, va-
sal, takarít, bevásárol. Szereti a 

lépcsőház légkörét, 
mert nagyon kedves 
szomszédjai vannak. 
Befogadta őket a vá-
ros, és ők is nagyon 
megszerették. – Itt, 
a társasházban is 
mindenki ismerő-
söm, naponta talál-
kozunk és minden 
fontos dolgot meg-
beszélünk – mondta 
a szépkorú.

www.geers.hu

Az elhanyagolt hallásveszteség kutatások szerint a depresszió, az Alzheimer-kór és a demencia 
előfordulásában is szerepet játszik. Mentális és fizikai egészségünk megőrzése érdekében fontos, 
hogy a hallásunk rendszeres vizsgálata is rutinná váljon.

A résztvevők száma a szűrővizsgálatokra korlátozott. A szűrések előre kiadott időpont alapján 
történnek.

Időpontra regisztráció a következő ingyenes telefonszámon:  06 80 182 182

Mire számíthat? 
   Fájdalommentes, ingyenes hallásvizsgálat
   Ingyenes véroxigénszint mérés, mely által tájékozódhat a szervezet oxigén-szállító kapacitásáról.*
   Biztonságos, higiénikus környezet, minden ügyfél után fertőtlenítés
   Nincs sorban állás, egyszerre egy ügyféllel foglalkozunk
   Azonnali eredmény
 

Az üzlet közvetlen telefonszáma:

A hallásvizsgálatot végző halláscentrum címe és elérhetősége:

Ön mikor járt utoljára hallásvizsgálaton?

Ingyenes hallásvizsgálat és véroxigénszint mérés
45 év feletti helyi lakosok számára
2021. december 1-20. között
Szánjon 15 percet hallása egészségére!

Kérjük, hogy a vizsgálatra maszkban érkezzen.

*A hallásvizsgálat és a véroxigénszint-mérés csak együtt vehető igénybe. A kapott eredmény tájékoztató jellegű, mely ugyanakkor hasznos mutatóként szolgálhat a jelenlegi koronavírus helyzetben. További információk a 
helyszínen. Amennyiben rendelkezik hallókészülékkel kérjük, annak kiskönyvét hozza magával!

6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 1. Fsz/1.

06 76 887 283
(OTP helyén)
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Egy év kényszerű kihagyás 
után a kiskunfélegyházi advent 
idén gazdag programkínálat-
ban bővelkedik, amit a szer-
vezők az aktuális járványügyi 
szabályok betartása mellett, 
esetlegesen a programválto-
zás jogával élve tartanak meg. 
A rendezvényekre sok szere-
tettel várnak mindenkit.

November 26. – December 31.

Ünnepi adventi vásár a 
Béke-téren

November 26. – December 20.

Adventi kézműves kiállítás és 
vásár a Móra Ferenc Művelődési 
Központ aulájában

Decembertől januárig

Jégpálya a könyvtár mögötti 
parkolóban

December 3., péntek

16.00 Szakmai beszélgetés a 
Borostyán Ház segítő szakembere-
ivel a könyvtárban

17.00 Adventi lélekmelengető
Hogyan készíthetem a lelkem az 

advent igazi melegére? Segítő gon-
dolatok és beszélgetések a Boros-
tyán Ház szakembereivel. Az est 
folyamán, az előadások után lehe-
tőség nyílik konkrét élethelyzetek 
megbeszélésére a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtárban

December 4., szombat

8.00 – 12.00 Mikulásváró csalá-
di szombat délelőtt a Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtárban

Kézműveskedés, találkozás a Mi-
kulással, Öko-sarok piactér

17.00 Advent második gyer-
tyagyújtása a városháza előtt

Rónaszéki Gábor plébános 
köszöntője

A Tiszta Forrás Waldorf Általá-
nos Iskola, Alapfokú Művészeti Is-
kola és Óvoda ünnepi műsora

Az adventi gyertyát Kapus Béla 
díszpolgár gyújtja meg

December 6., hétfő

17.00 – 18.00 Városi Mikulás a 
Béke-téren a karácsonyfánál

Kakaó, kalács, szaloncukor a 
gyermekeknek

December 8., szerda

18.00 Dr. Domján Mihály élő 
online előadása „Krízisek a csa-
ládban ünnepek idején” címmel a 
www.facebook.com/moramuvhaz 
oldalon

December 9., csütörtök

10.00 Léna kalandjai – interaktív 
könyvbemutató a városi könyvtár 
Gyermekbirodalmában

Vendég Takáts Géza, a mese-
könyv írója és kutyája, Léna

18.00 Szekeres Adrienn ad-
venti koncertje a Szent István 
Templomban

Belépési védettségi 
igazolvánnyal!

December 11., 
szombat

8.30 – 11.30 Véradás a Magyar 
Vöröskereszt szervezésében a Pe-
tőfi Sándor Városi Könyvtárban

15.00 – 19.30 Luca Napi Mu-
latság a Móra Ferenc Művelődési 
Központban: Luca búzaültetés, 
kézműves foglalkozások, a Száz-
szorszép Bóbiska című bábelőa-
dás, betlehemes játék, aprók tánca

Belépő: 500 Ft/fő
16.00 Jótékonysági Jogging Plus 

Szilveszteri futás rajzpályázat 
eredményhirdetése a városháza 
aulájában

17.00 Advent harmadik gyer-
tyagyújtása a városháza előtt 

Hatvani Zsófia református lel-
késznő köszöntője, valamint a Kis-
kunfélegyházi Dózsa György Álta-
lános Iskola ünnepi műsora

Az adventi gyertyát dr. Réczi 
László díszpolgár gyújtja meg

18.00 Imitácio Dei – A zene és 
a költészet tükröződésében – Bach 
és Pilinszky fényében

Fellépő művészek: Felber Gab-
riella opera-énekesnő, Dóczy Pé-
ter színművész, Kálvin Balázs 
zongoraművész

Balázs Árpád Alapfokú Művé-
szeti Iskola, Petőfi-tér 8., 1. eme-
leti koncertterem

December 13. hétfő

17.00 A Barátság Énekkar „Vá-
rakozás a szeretet jegyében” című 
adventi zenés műsora a Móra Fe-
renc Művelődési Központban

December 14., kedd

10.00 Betűbölcsi, a városi 
könyvtár baba-mama klubja

Vendég: Jánosi Ágnes gyógype-
dagógus, logopédus, a Dudás Fej-
lesztőház vezetője

A gyermeki fejlődés legfonto-
sabb állomásai, felhívó jelek és fej-
lesztési lehetőségek születés és 3 
éves kor között

December 16., csütörtök

10.00 A karácsonyi játék- és 
könyvgyűjtési felhívásra érkezett 
adományok átadása a könyvtárban  
a Kiskunfélegyházi Polgármesteri 
Hivatal Szociális és Közfoglalkoz-
tatási Osztályának 

December 17., péntek

A Kiskunfélegyházi Batthyhány 
Lajos Általános Iskola adven-
ti hangversenye a Szent István 
Templomban

December 18., 
szombat

11.30 Jótékonysági ételosztás a 
Kapocs Hajléktalan Ellátás lakói 
részére

17.00 Advent negyedik gyer-
tyagyújtása a városháza előtt

Hajagos Gyula esperes plébános 
köszöntője

A Kiskunfélegyházi Batthyány 
Lajos Általános Iskola Kicsinyek 
Kórusa és Csengettyű Együttesé-
nek ünnepi műsora

Csondor Kata: Add tovább című 
dalát Kovács-Csonka Szilvia, Ko-
vács Boglárka és Kovács Zsófia 
adja elő

Az adventi gyertyát Laczkóné 
dr. Szabó Klára díszpolgár gyújtja 
meg

A gyertyagyújtás után ingyenes 
süteményosztás a KSzC Kiskunfél-
egyházi Kossuth Lajos Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 
szervezésében

December 18-19., szombat-vasárnap

18.00 A Kiskunfélegyházi Ifjú-
sági Fúvószenekar és a Kiskun-
félegyházi Koncert Fúvószenekar 
hagyományos karácsonyi koncertje 
a Kossuth Lajos szakképző iskola 
tornatermében

December 21., kedd

11.00 A Móra Ferenc Gimnázium 
karácsonyi műsora a Szent István 
Templomban

December 24., péntek

12.00 Jótékonysági karácsonyi 
ételosztás a Jókai utcai parkolóban

December 28., kedd

9.00 – 12.00 Szilveszteri 
ügyeskedő

Szünidei kézműves foglalkozás 
az év utolsó napjára készülődve a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban

December 31., péntek

9.30 Koszorúzási ünnepség a 
Petőfi Sándor Emlékháznál

10.00 Megemlékezés Petőfi Sán-
dor születésének 199. évfordulója 
alkalmából

Dr. Kurucz Ádám Konrád La-
tinovits-díjas versmondó, szí-
nész „Bizony mondom, hogy győz 
most a magyar!” című irodalmi 
délelőttje a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárban

Köszöntőt mond Csányi József 
polgármester

11.00 XXX. Jótékonysági Jog-
ging Plus Szilveszteri futás 
– Rollsped-futam

Zárjuk együtt az évet egy jó cse-
lekedettel! Támogassuk futva az 
óvodás gyermekeket!

Kossuth utca
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Varázslatos Luca-nap

A hagyományokhoz 
kapcsolódóan a Móra 
Ferenc Művelődési 
Központ idén is meg-
rendezi éves Luca-na-
pi mulatságát.

Az adventi készülés időszaká-
ban, december 13-án ünnepeljük 
a Luca-napot, amely során Szent 
Lúcia megtérésére és mártírhalá-
lára emlékezünk. A népi hiedelem 
ezt a napot szorosan összekap-
csolja a gonosz és természet-
feletti erők megjelenésével, így 
számos babona és misztikus 
hagyomány kapcsolódik ehhez az 
ünnephez. Ilyen például a Luca 
székének elkészítése, amelynek 
tetejéről bárki észreveheti a tö-
megben megbúvó boszorkányo-
kat. A Luca-napi gombócfőzés 
már a szerelem misztikumához 
kötődik: a gombócokba férfine-
veket rejtenek, majd amelyik elő-
ször úszik a felszínre, az lesz a 
hajadon jövendőbeli párja. Ezen 
kívül népszerűek voltak az időjá-
rásra és a termésre irányuló jós-
latok is: amíg a Luca-napi búza 
magassága a jövő évi termés 
nagyságát mutatja meg, addig a 
Luca-naptár az ünnep körüli idő-
járásból próbál következtetése-
ket levonni a következő évre. 

E z e k h e z 
a hagyomá-
nyokhoz akar 
hű maradni 
a művelődési 
központ de-

cember 11-én tartandó családi 
délutánja. 15 órától az érdek-
lődők Luca-napi búzát ültethet-
nek, és adventi dekorációkat 
készíthetnek a kézműves foglal-
kozásokon. 16.30-tól Luca-napi 
gombócfőzésre kerül sor, majd 
17.30-kor Majoros Ágnes báb-
művész adja elő Százszorszép 
Bóbiska című bábelőadását, akit 
átokkal sújtottak a lusta harang-
emberkék, de végül elnyeri bol-
dogságát. 18.30-kor karácsonyi 
pásztorjátékot ad elő a Padka-
poros Táncegyüttes, így mutatva 
be az érdeklődőknek a félegy-
házi betlehemi hagyományokat. 
A napot a 19 órakor kezdődő Ap-
rók tánca esemény zárja, ahol jó 
hangulatban táncolhatnak kicsik 
és nagyok Kátai Tibor néptán-
coktató vezetésével. A program 
500 Ft/fő jegyárral látogatha-
tó, amelyek megvásárolhatók a 
program napján a művelődési 
központban. További informá-
ció kérhető a 76/466-843-as 
telefonszámon. 

KULTÚRSAROK

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

Telefon: 76/466-843 
www.mfmk.hu

Karácsonyi könyvajánló
A Félegyházi Közlöny előző szá-
mában a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár a rendezvényeit ajánlotta 
hangolódásként szent karácsony 
közelgő ünnepére. Most olyan gyer-
mekkönyvekre hívják fel a szülők, 
az óvodások, az általános iskolások 
figyelmét, amelyek idén jelentek 
meg és beiratkozott olvasóként köl-
csönözhetőek a bibliotékából.

Marék Veronika meséin gene-
rációk nőttek fel, figurái a mai gye-
rekeket is elvarázsolják. A decem-
berben 84. születésnapját ünneplő 
írónő folytatja Boribon, a kismackó 
kalandjait, aki nagyon várja a kará-
csonyt. Mindenkinek szuper aján-
dékot talált ki, egyedül a legnagyobb 
doboz maradt üresen. Vajon minek 
örülne leginkább Annipanni?

Takács Vik-
tória 2020-ban 
indította el Ha-
g yo m á n y a i n k 
című sorozatát, 
amelynek kötetei 
hazai jeles na-
pokat ismertet-
nek meg a gyerekekkel. Legújabb 
könyvében a kis Simon izgatottan 
készülődik nagypapájával decem-
ber 13-ára, Luca napjára. Miköz-
ben sorra elevenednek meg e nap 
szokásai, a kisfiú azt is megtudja, 
miként derítheti ki, hogy a szom-
széd néni boszorkány-e.

Zágoni Balázs Karácso-
nyi kitérő című könyvének 
főszereplői egy öttagú csa-
lád, akik az idei ünnepet sze-
retnék emlékezetesebbé ten-
ni, mint az elrontott tavalyit. 
A gyerekek és a szülők úgy 
döntenek, hogy most jóval 

hamarabb elkezdenek készülni a 
szentestére, de ahogy az lenni szo-
kott, semmi sem úgy alakul, ahogy 
azt tervezik. Meg lehet menteni a 
karácsonyt? Szebbé lehet tenni az 
ünnepet? Ebből a rövid, kedves, 
tanulságos, szívszorító történetből 
ez is kiderül.

KÖNYVTÁRSAROK

FIFA21 verseny 
a könyvtárban

Egy könyvtárba járó fiatal kezdeményezésére és szervezésében 
rendezték meg a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
Ifjúsági sarkában november 16-17-én délután a Fifa21 konzol-
versenyt, amellyel a diákok e kedvelt részlegét szerették volna 
népszerűsíteni.   

Az előzetes regisztrációt követően 
a 16 jelentkezőből 10 fő érkezett 
meg első nap a kétnapos verseny-
re. Az első fordulóban 5 mérkőzést 
játszottak, a második napon az 
öt továbbjutó játékos mérkőzött 
meg egymással. Végül a verseny a 
harmadik fordulóban dőlt el, és az 
alábbi eredmény született: 

I. helyezett lett Hunyadi Roland 
(Kiskunfélegyháza), 

II. helyezett lett Kovács Zoltán 
Márk (Pálmonostora), 

III. helyezést ért el Joboru Pat-
rik (Kiskunfélegyháza). 

Az eseményt támogatta a KA-

PUALJ ABC élelmiszerüzlet (6100 
Kiskunfélegyháza, Szentesi út 23.), 
amely a MÁRKA támogatásának 
köszönhetően több zsugor üdítő-
vel járult hozzá a programhoz. Az 
üdítőket a fiatalok a helyszínen is 
fogyaszthatták, valamint az első 
három helyezett egy-egy zsugorral 
haza is vihetett. A felajánlott italo-
kat Palásti Tibor, az üzlet tulajdo-
nosa adta át az eredményhirdetést 
követően. 

Az első helyezett az ASTRA 
Hungary Football Club által fel-
ajánlott női futsal dedikált labdá-
ját vihette el. 
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Futóversenyt nyert Kádár Kitti 
 A „Fuss egy napot” versenysorozat keretében Kecskeméten várták a 
jelentkezőket 1-2-3 és 6 órás futásra novemberben. A félegyházi ult-
rafutó, Kádár Kitti 6 órás versenyszámban állt rajthoz, amely során 
68,375 kilométert teljesítve az első helyet szerezte meg a nők között. 
Kitti elmondta, hogy a teljesítésben párja, Kozma Zsolti segítette és 
nagy öröm volt számára, hogy újra a dobogó legtetejére állhatott fel. 

Itthon nyert a KKC 

Magabiztos játékkal szerezte 
meg a győzelmet hazai pályán a 
Kiskunfélegyházi KC felnőtt férfi 
kosárlabdacsapata a DEAC II. 
ellen az NB II. keleti csoportjá-
ban. A tartalékosan felálló DEAC 
II. első vereségét szenvedte el a 

szezon során. Sikerével a KKC 
megerősítette 6. helyét a bajnoki 
táblázaton. 

Férfi NB II. keleti csoport 7. 
ford., 11. 28.

Kiskunfélegyházi KC – 
DEAC II. 91-76 

Érmes helyezések 

Mozgalmasan telt az ősz a Hideg 
László Boksz Egyesület tagjai szá-
mára, akik közül Luczás Milán 
Sándor több versenyen is megmé-
rettette magát. A fiatal tehetség 
elsőként Kiskunhalason ragadott 
kesztyűt nemzetközi versenyen. 
Első mérkőzése nagyon keményre 
sikerült és végül egy 3. helyezéssel 
tért haza. Ezt követően a VI. Eger 
Kupán lépett szorítóba nemzetkö-
zi versenyen. Az első napon döntő 

fölénnyel nyert a 2. menetben. A 
második napon 3:2-es pontozás-
sal szenvedett vereséget, szoros 
mérkőzésen. Az ökölvívónak ez-
úttal sem kellett búsulnia, hiszen 
szépen csillogó ezüstérmet nyert. 
Hideg László felkészítő edzőtől 
megtudtuk, a tervek szerint jövőre 
még több versenyen részt vesznek. 
Egyúttal megköszönte a szponzo-
rok támogatását, akik lehetővé tet-
ték a versenyzést.

Karatebajnokság 
félegyházi sikerekkel 

Törökbálint adott otthont no-
vemberben az IBK Nemzetközi 
Kyokushin Karatebajnokság-
nak, amelyen 57 egyesület 300 
versenyzője lépett tatamira 13 
szövetségből. A félegyházi Kyo-
kushin Kumite Sport Egyesület 
tagjai ezúttal is eredményesen 
szerepeltek. Az ifjú harcosok 
több kategóriában mérettették 
meg magukat. Két arany-, egy 
ezüst- és négy bronzérmet sze-

reztek. Eredmények: Kurucz 
László Botond (küzdelem 1. 
hely, formagyakorlat 2. hely), 
Ágoston Ádám (küzdelem 3. 
hely, formagyakorlat 3. hely), 
Sárói-Szabó Hetti (küzdelem 
3. hely, formagyakorlat 3. hely), 
Gáll Levente (formagyakorlat 
1. hely). Nem értek el dobogós 
helyezést, de helytálltak a ver-
senyen (Vas Ádám, Szikszai 
Réka, Buchholcz-Kis Csenge). 

Négy érem a birkózó OB-n 

Kiváló eredményeket értek el a Kiskunfélegyházi Birkózó SE ifjú-
sági korú versenyzői a Kadet Szabadfogású és Női Országos Baj-
nokságon. Ketten bajnoki címet szereztek, továbbá egy ezüst- és 
bronzéremmel térhettek haza Kaposvárról. 

A férfiak mezőnyében, a -65 kg-os 
súlycsoportban Biblia Róbert a 
nehezebb ágra került, többek kö-
zött a kadet világbajnokság bron-
zérmesével is meg kellett küzdenie 
a döntőbe jutásért, de mindenkit 
legyőzött és a legvégén ő állhatott 
fel a dobogó legmagasabb fokára. 
Robi szászrégeni magyar fiú, négy 
éve a KBSE versenyzője, a Kozma 
István Magyar Birkózó Akadé-
mián tanul. Nevelőedzője: Peres 
Miklós. 

A másik bajnok, Tapodi Rebeka 

az 53 kg-osok között érte el eddigi 
legnagyobb sikerét, miután min-
denkit legyőzve szerezte meg az 
aranyérmet. 

Ezüstérmes lett Tapodi Zsófia 
a 69 kg-osok között, aki serdülő-
korú még, de már az idősebbek 
között is le tudott győzni három 
ellenfelet. 

A 65 kg-osok között Kiss Viktó-
ria nyert bronzérmet két-két győ-
zelemmel és vereséggel. Edzők: 
Ván Jenő, Szabó József, Kele-
men András és Polyák Dániel.
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Kiskunfélegyháza lakói a má-
sodik világháború után sokat 
szenvedtek a jó minőségű, ké-
nyelmes és modern otthonok 
hiányától. A problémák enyhí-
tését a társasházi lakások épí-
tésével remélték megoldani.

1962 őszén fogott össze néhány 
család, hogy a Petőfi, Arany János 
és Bajcsy-Zsilinszky utcák által 
határolt ún. Móczár-féle telken 12 
lakásos, kétemeletes, összesen 
1.700.000 forint költségű társas-
házat építsenek. A jelentkezőknek 
30 ezer forintos tőkével kellett ren-
delkezniük, a lakásárak fennmara-
dó 80 százalékát az OTP nyújtotta 
20, illetve 30 éves hitelre (havonta 
kb. 400 Ft-ot kellett törleszteni). 
Az erkélyes társasházban két- és 
háromszobás lakásokat terveztek, 
ezek induló költsége 136, illetve 
160 ezer forintot tett ki. A költsé-
geket lehetett volna csökkenteni, ha 
a tulajdonosok típustervet vettek 
volna igénybe, és nem fizettek volna 
a tervezésért 17 ezer forintot. A te-
lek ára is magasnak számított (300 
forint négyszögölenként), és ezt 10 
ezer forinttal tovább drágította még 
a csatorna Bajcsy-Zsilinszky iskolá-
ig való kiépítése.

A társasházépítés egyik kigondo-
lója és az ügyek mozgatója Móczár 
Sándor, az Asztalos Szövetkezet 
főkönyvelője volt. A többi leendő la-
kástulajdonos között akadt kisipa-
ri és mezőgazdasági szövetkezeti 
dolgozó, pedagógus, állatorvos. A 
ház építésének munkálatai a te-
reprendezéssel már 1963 tavaszán 

megkezdődtek, nyáron pedig már 
javában folyt az építkezés. A kivite-
lezést a Kecskeméti Épülettatarozó 
Vállalat végezte. A boldog tulajdo-
nosok az elkészült új lakásokat a 
következő év nyarán vehették birto-
kukba. A megvalósult társasház és 
a környék újabb lakások létrehozá-
sát inspirálta. 

1964 őszén a Hazafias Népfront 
és az OTP a Bajcsy-Zsilinszky és az 
Arany János utcák sarkán egy új, 
alápincézett, háromemeletes, la-

postetős, 16 lakásos társasház épí-
tését kezdeményezte. Nyolc lakást 
két és félszobásra, nyolcat pedig 
kétszobásra terveztek. A kivitele-
zésre a Kiskunfélegyházi Építőipari 
Szövetkezetet kérték fel. A követ-
kező évben már el is kezdődött az 
építkezés és 1966 nyarán átadták a 
lakásokat. Az épület mellett hama-
rosan egy másik, ugyanolyan típusú 
társasház „nőtt ki” a földből. Az első 
ház „folytatásaként” ugyanis még 
1966-ban elkezdték építeni a tár-

sasház „tükörképét” a Bajcsy-Zsi-
linszky és a Tanácsköztársaság (ma 
Szent Imre herceg utca) sarkán. Ezt 
az újabb épületet már az év végére 
tető alá hozta a Kiskunfélegyházi 
Építőipari Szövetkezet, így a hideg 
időben folyamatosan tudtak halad-
ni a belső munkálatokkal. 

Az elkészült társasház átadásá-
ra 1967. július 14-én került sor, a 
tulajdonosok szeptember elején 
kapták meg a lakhatási engedélyt.

 Ónodi Márta
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Társasházak – Bajcsy-Zsilinszky utca

MEGHALTAK: Elefánti József Sán-
dorné Cseh Erzsébet (születési éve: 
1964),  Kiss Lászlóné Varga Zsu-
zsanna (1931), Ónodi István (1938), 
Oláh László Józsefné Orosz Viktória 
(1944), Réczi István (1945), Tapodi 
György János (1958), Kovács Lász-
lóné Solymosi Mária (1927), Csordás 
János (1940), Balogh Árpád (1941), 
Birgés Dezsőné Pál Piroska (1938), 
Karsai Tamás (1978), Balog József 
(1940) – Kiskunfélegyháza, Mihály 
Balázsné Illés Ilona (1942) – Nagy-
kőrös, Komonyi István (1929) – Ti-
szakécske, Zöldág Ferencné Radva 
Erzsébet (1946) – Izsák, Sipos Mi-
hályné Szappanos Lídia (1932) – 

Szabadszállás, Szalai Béláné Váradi 
Rozália (1935) – Kiskunmajsa, Károly 
Péterné Hauch Mária (1936) – Helvé-
cia, Rácz Sándor (1942) – Kecskemét
ÚJSZÜLÖTTEK: Fekete Zorka Anna 
(anyja neve: Forgó Judit), Ország 
Olivér (Szunyi Ivett), Sándor Rozália 
(Sándor Lilla), Klinkó Julianna (Boká-
nyi Rita), Farkas Roland (Patyi Esz-
ter), Schönberger Noel Zsolt (Abai 
Bernadett), Kiss Lujza (Hürkecz 
Annamária), Gyémánt Lilla (Cserép 
Andrea), Tóth Hanna (Fabulya Bog-
lárka), Simon Lara Flóra (Lyankus 
Anita), Ganev Zoltán Tódor (Szi-
mandl Enikő), Kis-Czakó Lara (Vas-
vári Krisztina), Piszmán Panka (Hor-
váth Eszter), Süveges Petra (Pöszmet 
Margit)

Anyakönyvi hírek

KIADJA 
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

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

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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