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Elkészültek a Fürdőszálló újjászületésének tervei

A közös tervezés és régióban, divatos szóval élve:
desztinációban gondolkodás volt a visszatérő eleme
a turizmus világnapján, szeptember 27-én megrendezett Félegyházi Turisztikai Találkozónak. A nagy
érdeklődés mellett megtartott színvonalas programon Csányi József polgármester a kiskunfélegyházi
Fürdőszálló és környezetének felújítására vonatkozó tervekről is szót ejtett. Egyfajta figyelemfelkeltés
volt ez a nagyszabású projekt iránt, aminek részleteit a közeljövőben tervezik a széles nyilvánossággal megismertetni.

Egy impozáns
elképzelés
– Van turisztikai potenciál a városban és
a környező településekben. Ezt bizonyítja
az a fejlesztési csomag is, amit a választókörzet 24 települése Lezsák Sándor országgyűlési képviselő összefogása mellett
készített elő, körvonalazva a következő
fejlesztési ciklus fejlődésének irányait.
A kisebb-nagyobb projektek – összesen

mintegy 100 milliárd forint értékben –
minden egyes települést érintenek, és
egymást erősítve egy olyan jövőképet
vetítenek előre, ami új fejezetet nyithat
térségünk turisztikai lehetőségeiben is.
Reményeink szerint ezeknek a fejünkben
és a tervezőasztalon már körvonalazódott
fejlesztéseknek 2024-től a megvalósítása
is előtérbe kerülhet – fogalmazott Csányi
József.
Folytatás a 8. oldalon!

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Új üzletet építene a Bankfaluban az Integrál Zrt.
Húsz napirendi pontot tárgyalt
meg szeptemberi ülésén a
félegyházi képviselő-testület.
Elsőként a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (GYIÖK)
tagjai tettek esküt és vették
át megbízólevelüket Csányi József polgármestertől. Közöttük
Papp Vivien (Constantinum)
diákpolgármester.
A grémium döntése alapján
Kiskunfélegyháza csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2023. évi pályázati fordulójához,
és erre 4 millió forint előirányzatot
biztosított.
Mint ismert, öt év kihagyás után
2015-ben döntött arról a képviselő-testület, hogy ismét csatlakozik a Bursa Hungarica többszintű
támogatási rendszerhez, amely a
felsőoktatásban már tanuló vagy
a továbbiakban tanulni kívánó,
szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához kíván hozzájárulni. Ennek pénzügyi fedezetét
három forrás adja: a települési és
a megyei önkormányzatok, továbbá az intézményi támogatás. A pályázatot a helyi önkormányzat írja
ki minden évben, majd az elbírálás és a havi összeg pályázónkénti
megállapítása is helyben történik.
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a megítélt ösztöndíj összegét, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma pedig
megduplázza azt.
Az önkormányzatok számára az
ösztöndíj pályázati rendszerében
való részvétel önkéntes. Kiskunfélegyháza 2016 óta minden évben
4 millió forint költségvetési keretösszeget nyújtott e célra, ami-

A polgármester kihangsúlyozta
ezek mellett, hogy még mindig
stabil az önkormányzat gazdálkodása. Körülbelül 300 millió forint
általános tartalékkal rendelkezik
a város, de – aláhúzta – év végéig
bizonyosan számítani kell még további pluszkiadásokra, ami ezt az
összeget csökkenteni fogja. Várhatóan ugyanis további intézmények
energiaszámláját kell kipótolnia az
önkormányzatnak a következő hónapokban is. Ennek a helyzetnek a
rendezése most a legégetőbb – fogalmazott a városvezető.

Új üzlet
a Bankfaluban
vel évente 71-93 felsőoktatásban
résztvevő, szociálisan rászoruló
kiskunfélegyházi fiatal továbbtanulását tudta már eddig is segíteni. A
2021/2022. tanév második félévében, és a 2022/2023. tanév első
félévében az ösztöndíjban részesített pályázók közül 4 fő 11 800, 72
fő pedig 4900 forint összegű önkormányzati támogatásban részesült 10 hónapon, azaz két egymást
követő féléven keresztül.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2023. évi fordulójához történő
csatlakozásról megszületett döntés értelmében október 3-áig kellett kiírni a települési önkormányzatoknál az „A” típusú pályázatot
a jelenlegi felsőoktatási hallgatók
számára, valamint a „B” típusú
pályázatot, a felsőoktatási tanulmányokat 2023. szeptemberében
megkezdők számára. A pályázatok benyújtásának határideje:

2022. november 3., mely pályázatokat 2022. december 5-éig kell
elbírálni.

Átvállalt
többletköltségek
Megérkeztek az első, immár megemelt díjat tartalmazó közüzemi
számlák az önkormányzathoz. Erről Csányi József polgármester
számolt be a képviselő-testületnek. Mint mondta, ahhoz, hogy a
szociális otthonok és a bölcsődék
fűtése továbbá áram szolgáltatása biztosított legyen, valamint,
hogy a közvilágítást változatlan
módon tudja az önkormányzat
működtetni, már most 132 millió
forintot kell hozzátennie az önkormányzatnak. A gyermekétkeztetés
többletköltségeinek a felét ugyancsak átvállalja a város december
31-éig. Ehhez a testület mintegy
32 millió forintot szavazott meg.

Időseit köszöntötte a város
Kedves műsorokkal köszöntötték a szépkorúakat az Idősek
világnapja alkalmából a Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény Nádasdy és a Tóth Kálmán utcai, valamint
a Csanyi úti egységeiben. A szeptember 30-i eseményen az
intézmények dolgozói, néhány lakója, a Dózsa György Általános Iskola tanulói, illetve Kis-Fekete Vilmos, a Kiskunfélegyházi
Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója zenés és
prózai művekkel ajándékozták meg a hallgatóságot. A lakókat
Balla László alpolgármester és Magyariné Tóth Erika intézményvezető üdvözölte.
Balla László beszédében annak
fontosságáról beszélt, hogy felismerjük, mi mindent köszön-

hetünk szüleinknek, nagyszüleinknek. – Munkánkat az elődök
eredményeire építve végezzük.

A mi életünk is akkor tekinthető
értékesnek, ha az idő előrehaladtával saját utódainknak értékesebb világot, példát tudunk
átadni. Önök sokat segítenek
nekünk tapasztalataik átadásával, véleményük, bölcsességük
megosztásával – fogalmazott az
alpolgármester.
– Az idős nagyszülők a bátorítással, biztatással, vigasztalással, elismeréssel a fiatalok lelki
egészségének
megteremtését
szolgálják. Tehát, önök nagyon

Egy 2025 négyzetméter alapterületű, önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről is határozott a
képviselő-testület a Bankfaluban,
amit az Integrál Élelmiszeripari és
Kereskedelmi Zrt. vásárol meg 8
millió forint + áfa összegért, hogy
üzletet építtessen rajta. A társaság
egy korszerű, vásárlóbarát, nagy
eladóterű és széles választékkal
rendelkező élelmiszer és vegyiáru
kiskereskedelmi üzlettel kíván ily
módon a városrészben megjelenni. A tervezett épület alapterülete
kevéssel marad el a 300 négyzetmétertől, ebből az eladótér nettó
alapterülete mintegy 170 négyzetméter lesz. A telek fennmaradó
részén külön behajtóval valósulna
meg a személygépkocsi parkoló,
illetve az áruszállító tehergépjárművek közlekedési útvonala.
A pályázó a kereskedelmi egység
üzemeltetéséhez 8 fő alkalmazott
foglalkoztatását tervezi – derül ki
az előterjesztésből.
T. T.
fontos szerepet töltenek be az
unokáik életében. A szeretetnek
van a legnagyobb kötőképessége
és teherbíró ereje. Ez az az erő,
amit kaptunk mi a nagyszüleinktől. Feladatunk ezért cserébe,
a méltó élet megteremtése, támaszt nyújtani, vigyázni, segíteni önöket, hogy örömteli életet
élhessenek. Érezniük kell, hogy
nem hagyjuk magukra önöket, hiszen fontos részei az életünknek.
Tiszteletünk magába foglalja az
elfogadásunkat, szeretetünket
és annak kifejezését – mondta
el ünnepi köszöntőjében Magyariné Tóth Erika intézményvezető,
majd egy szál virággal felköszön-
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Feltétel nélkül szeretni

Ünnepséget szervezett az idősek világnapja alkalmából Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Nyugdíjas Klubok Egyesülete és a helyszínt is adó Móra Ferenc Művelődési
Központ szeptember 30-án, pénteken. A zsúfolásig megtelt színházteremben a megjelenteket Kovács-Csonka Szilvia, a művelődési központ igazgatója köszöntötte, majd a
himnusz és a polgármester köszöntője következett.

Körkérdés – Visszatekintve
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben
október 1-jét az idősek világnapjának nyilvánította. Azóta
ebben a hónapban nagyobb
figyelmet kapnak a szépkorúak, akiknek az intézmények,
önkormányzatok ünnepségekkel, összejövetelekkel, programokkal kedveskednek. Ebből
az alkalomból kérdeztük a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Csanyi
úti telephelyének lakóit, milyen élményeik vannak szüleikről, nagyszüleikről, valamint
hogyan élik meg idős korukat.
Molnár István (85): –
Nagyon korán
elvesztettem
a szüleimet,
n e ve l ő s z ü lőkhöz kerültem. Ott nem
volt jó életem. A nagyszüleimet
nem ismertem. Nehéz gyerekkorom volt, már fiatalon el kellett
mennem dolgozni. Az egész életem tevékenyen telt, négy éve költöztünk be a feleségemmel az intézménybe. Nagyon szeretünk itt
lakni. Sajnos a fiunk meghalt, így

már csak egymásnak vagyunk a
nejemmel. Egy kétágyas szobában
élünk csendben, boldogságban. A
betegségek engem sem kíméltek,
de a koromhoz képest meg vagyok
elégedve az állapotommal.
Molnár Istvánné Franciska (84): –
A szüleimmel
és a testvéreimmel nőttem fel. Az
édesapám
nem engedte, hogy továbbtanuljak az általános iskola után. Tizenévesen elmentem dolgozni,
mert nem tudott a család támogatni. A nagyszüleim távol éltek,
nem volt szoros a viszonyunk. Mikor megismertem a férjemet, onnan kezdve jobb lett az életem.
Sok nehézséget gördített elénk a
sors, de együtt mindent átvészeltünk. Amikor megszületett a fiunk
én otthon maradtam vele, meg a
tanyánkon szükséges munkákat
végeztem el. A szüleim nem tudták kivenni a részüket a nagyszülői létből, így csak egymásra számíthattunk a férjemmel. Ma már
szépen, csendben élünk, sokat
beszélgetünk.
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Csányi József beszédében bölcsnek, tapasztalnak és a feltétlen szeretetet átadójaként jellemezte a megjelent vendégeket. – A feltétel nélküli szeretet legjobban akkor jön el számunkra,
amikor még egész kis gyermekek vagyunk. Az
önök korosztálya az, ami feltétel nélkül megbocsátja minden bűnünket. Ha rosszak vagyunk,
akkor is szeretnek bennünket, ha jók, akkor is
szeretnek bennünket, és ha valami csínytevés
történik, akkor is mindig a nagymama, nagypapa a legnagyobb cinkostársa egy kisgyermeknek.
Magam is megtapasztaltam ezeket az élményeket és mindig szeretettel gondolok vissza nagyszüleimre, akik feltétel nélkül szerettek, feltétel
nélkül viselték a csínytevéseket. Amikor egy-egy
találkozón lehetőség van arra, hogy önökkel,
Félegyháza régebb óta fiatal nemzedékével találkozom, akkor ezek a kedves emlékek villannak
fel és mindig arra tudok gondolni, hogy majd
egyszer én is ebbe a korosztályba lépek, akkor
mennyi csínytevést fogok elkövetni az unokáimmal – mondta a polgármester.
Mindenkit emlékeztetett arra, hogy mennyire
fontos, hogy ebben a rohanó világban legalább
évente egyszer találkozzanak, beszélgessenek
és emlékeket elevenítsenek fel. Bízik benne,
hogy a jövőben sok lehetőség lesz arra, hogy
együtt ünnepeljenek.
A beszéd után Leblanc Győző operaénekes,
színész műsora következett.
Z. A.

Hepp Gyuláné
Irénke
(86): – A lányom révén
kerültem Fél
egyházára. A
férjem
néhány évvel
ezelőtt meghalt, de csak néhány
hónapja élek itt bent. Nagy szeretettel gondolok vissza a gyermekkoromra. A nagymamám aktívan
részt vett az életünkben, a nagyapámat nem ismertem, mert az
Isonzónál odaveszett a világháború alatt. A nagymamám volt a példaképem, mert egyedül maradt az
öt gyerekével, akikből egyet el is
veszített egy betegség folytán. Nagyon erős asszony volt, nem ismert lehetetlent. A gyermekkoromat meghatározta a jelenléte,
elvitt templomba, megtanított
imádkozni. Az édesanyámtól receptek maradtak rám, amikből a
lányom néha szokott sütni. Nagyon
boldoggá tesz, amikor az unokákkal, dédunokákkal együtt lehetek.
Gyakran olvasok, de már csak magazinokat, folyóiratokat, mert a
szemem gyorsan elfárad. Igyekszem frissen tartani az agyamat
rejtvényekkel, amiből a kedvenc, a
sudoku. Az intézmény programjain is részt veszek, de leginkább itt,
bent a szobában tévét nézek.

Kordás István (98): – A
gyerekkorom
nagy
szegénységben
telt. A szüleim erejükön
felül próbáltak jobb életet teremteni nekem
és a testvéreimnek. Szerencsére
a felnőtt életem már könnyebb
volt. Nem voltunk gazdagok, de
mindenünk megvolt. Már nagyon
élvezem a nyugdíjas éveimet. Kilencven éves koromig nem is gondoltam arra, hogy mi lesz velem,
ha kiesek a forgalomból. 1985ben mentem nyugdíjba, akkor
vettem két telket. Ott éltem, volt
negyven gyümölcsfám, azok állandó odafigyelést igényeltek. Mikor már éreztem, hogy nehezebben
viselem
a
koromat,
gondoskodtam róla, hogy bekerüljek ide, az intézetbe. Nagyon
szeretek itt élni. Régebben sakkoztunk, közösen főztünk a lakótársakkal, de már egyre kevesebben vagyunk a régi társaságból.
Szerencsére, nagy és összetartó
családom van, unokákkal, dédunokákkal. Meg is szoktak látogatni, de én is szívesen elmegyek a
családi összejövetelekre. Még jól
viselem magam, szívesen járok ki
a piacra. 
V. B.
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Kutatók éjszakája
Látványos kísérletekkel, logikai játékokkal, szárazjeges foglalkozásokkal és régészeti érdekességekkel várták az érdeklődőket
szeptember 30-án, a Móra Ferenc Gimnáziumban. A Kutatók Éjszakán az iskola tanulói és tanárai segítettek eligazodni a tudomány útvesztőiben, sőt, olyan híres tudósok is megelevenedtek,
mint Marie Curie, a radioaktivitás kutatója és Alan Turing, az
Enigma kódfeltörője.
Kiváló családi program évről-évre
a Kutatók Éjszakája, amelyen minden korosztály megismerkedhet a
különböző tudományterületekkel
és a tudományos kutatás új eredményeivel. A gimnázium földszinti
termeiben az iskola diákjai mutattak be egyszerű, de érdekes kémiai
és fizikai kísérleteket. A fizikaszertár legérdekesebb darabjait és ezek
modern párjait is megtekinthették
a látogatók, sőt, az iskola diákjai
nemcsak elmagyarázták működésüket, hanem be is mutatták.
Nagy népszerűségnek örvendtek a
látványos szárazjeges kísérletek,
amelyekkel a szilárd szén-dioxid
tulajdonságait szemléltették.

A biológia iránt érdeklődők testünk csodáit is megismerhették,
így például a csontozatot, a belső
szerveket és egy mikroszkóp segítségével az emberi sejteket. Az is
kiderült, hogy életünk során átlagosan 60 kg bőr hámlik le rólunk,
és hogy a testben lévő 100.000
kilométernyi ér elég lenne ahhoz, hogy a Földet 2,5-szer körbe
tekerjük.
Az iskola Tudós Klubjának tagjai idén is híres kutatók bőrébe
bújtak, így a látogatók Dian Fossey etológussal, a gorillák védelmezőjével, Marie Curie fizikussal, a radioaktivitás kutatójával,
Alan Turing matematikussal, az

Enigma kódfeltörőjével és Dorothy Hopkins biofizikussal is
találkozhattak.
A logikai szobában a gondolkodásé volt a főszerep. A látogatók
különböző logikai feladványokat,
társasjátékokat próbálhattak ki,
például a közismert Rubik kockát,
sőt, a legügyesebbek az ördöglakatok rejtélyét is megfejthették.
Az iskola volt tanítványa, Szabóné Lantos Andrea, a Kalocsai Viski Károly Múzeum főmuzeológusa

a régészet rejtelmeibe vezette be
az érdeklődőket az apostagi rotunda feltárásáról szóló előadásában.
Számos érdekességet tartogatott kicsiknek és nagyoknak egyaránt az őrző-védő kutyák gyakorlati bemutatója, csakúgy, mint a
sötétedés utáni látványos kémiai
kísérletek. Az est zárórendezvényén a gimnázium tanulói mindent
megmutattak, ami fénylik, durran,
ég vagy szikrázik.

G. E.

Mezgé Piknik
nyolcadszor
Remek kezdése volt az idei Mezgé Pikniknek: újdonságként futóversennyel színesítették a lovas, gasztro- és családi eseményt
az iskola Csongrádi úti tangazdaságában. A mezőny 9 órakor rajtolt, ahol a maximum teljesíthető táv 3,9 kilométer volt. Nagy népszerűségnek örvendett a programelem, több mint száz, mozgást
kedvelő döntött úgy, hogy a tangazdaság futóversenyén indítja a
szombati napját.
Mindezek után vette kezdetét a megnyitó, ahol
Rózsa Pál igazgató köszöntötte a megjelenteket, köztük Csányi József polgármestert is.
Elmondta, hogy az új elemek mellett természetesen a hagyományos programok is várták
a látogatókat egészen 16 óráig.
Csányi József polgármester beszédében kiemelte, hogy milyen jó érzéssel tölti el, amikor
azt látja, hogy a rendezvény egyre népszerűbb,
a parkolók megteltek és sok ember megjelent.
Úgy véli, a város mezőgazdasági jellegéből adódóan kiváló dolog az, hogy van egy iskolánk, ami
felkészíti az itt élőket, lehetőséget kínál számukra, hogy olyan oktatásban részesüljenek,
ahol a magyar mezőgazdaságnak a javából kivehetik a részüket. Ezen a rendezvényen pedig
a fiatalok kedvet kaphatnak, hogy megtekintsék,
hogy milyen lehetőségek állnak előttük. Ahogy
fogalmazott: öröm látni, hogy családok, barátok és szakemberek is megjelennek itt, hiszen

aki traktorral érkezett
ma ide, az bizonyosan
szakember. Megmutatja
azt a járművet, ami esetleg egy kisgyermeknek
elültetheti a bogarat a
fülében.
Hozzátette: úgy véli,
magyarként
szeretjük
a hasunkat, ennek értelmében áldozhatunk
a gasztronómiának, hiszen kiváló étkekkel találkozhatunk az iskolának köszönhetően itt is
és a mintaboltban is. Beszéde végén jó szórakozást kívánt a megjelenteknek.
A megnyitó után a rajzverseny és a futóverseny eredményhirdetése következett, majd körülbelül 40 traktor indult el a városba rendőri
felvezetéssel, hirdetve a rendezvényt és a me-

zőgazdaság fontosságát. Ebédre szürkemarhapörkölt készült a helyszínen, de volt kutyaszépségverseny, magyar kutyafajták bemutatója,
mezőgazdasági gépkiállítás és bemutató, bálalabirintus, állatsimogató, íjászat, lovagoltatás,
gasztropiac kóstolóval, kézműves standok és
számos tartalmas program.
Z. A.
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Bár apróságok még hátravannak és a több ezer új növényt
is csak október végén ültetjük
majd el, megnyitottuk az új
központi parkolót a posta és a
piac mellett. Ezzel párhuzamosan megnyílt a Pázmány utca
is, így visszaállt a régi forgalmi
rend a környéken. A Petőfi és
az Oskola utca közötti átjárási
lehetőség megszűnt, a ruhapiac így visszaköltözhetett a régi
helyére.
Egy olyan hatéves munka zárul
le ezzel rövidesen, amellyel reményeink szerint évtizedekre megoldódik a központi parkolás a város
legforgalmasabb területén. Az új
parkoló – hasonlóan a többihez –
az első két órában ingyenes lesz az
Önök részére. Az érintett területeken több tucat fát és több ezer más
növényt ültetünk, öntözésüket a
Zöld város hálózatához csatoljuk.
Az értékeik biztonságáról éjjel is
látó 4K kamerák és új közvilágítás
gondoskodik. Az új parkoló falait
ízléses városi fotókkal díszítettük.
Az Oskola utcában két hét múlva
elindul az új parkoló és az Ótemplom között a járda és a zöldfelület
újjáépítése. A járdát úgy terveztük,
hogy azon az árusok kényelmesen
be tudják húzni az árujukat a piac
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Már használható a város legnagyobb közterületi parkolója

területére, így az a legtöbb helyen
2 méter széles lesz.
Kívánom, hogy használják egész-

Szüreti mulatság

séggel az új felületeket, de kérem,
hogy az új forgalmi rend miatt közlekedjenek óvatosan az első hetek-

ben a környéken. Kollégáim nevében is köszönöm a türelmüket!
Csányi József polgármester

Széchenyi nap a Platánban

Két év után újra bálozhattak a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskolába járó növendékek szülei, barátai. A szeptember
30-i esemény ezúttal is nagyon jó hangulatban, hangos nevetésekkel tűzdelve zajlott. A vendégek a székelykáposztából vagy
a töltött húsból álló menükből választhattak, amit Oláh Sándor
lemezlovas jóvoltából le is táncolhattak az éjjel során.
A mulatság a Gyermekeinkért Alapítvány szervezésében valósult
meg, aminek bevételét a diákokra
fordítják minden évben. Ebből az
összegből fedezik például a jutalomkönyveket a kiváló sportolói,
vagy tanulmányi eredménnyel végző tanulóknak.

Az intézmény dolgozói és a szülők közösen részt vettek a megvalósításban, aminek végkifejlete
igazán jól sikerült. Az alapítvány
tagjai számos családtól és vállalkozótól kaptak tombolatárgyakat,
felajánlásokat, amiért igazán hálásak. 
V. B.

Szeptember 21-én tartották
meg a hagyományos Széchenyi-napi ünnepélyt a Platán Utcai Általános Iskolában. Reggel
színvonalas műsorral idézték
fel Gróf Széchenyi István életét
és munkásságát, majd megkoszorúzták az aulában lévő Széchenyi domborművet.
Az ünnepélyen – mint minden évben – most is részt vettek a Móra
Ferenc Gimnázium vezetői és diákképviselői is, mivel városunkban ez a két intézmény ápolja a
„legnagyobb magyar” kultuszát.

Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel Balla László és Rosta
Ferenc alpolgármesterek is, akik
a hagyományoknak megfelelően
szintén koszorút helyeztek el az
emlékfalnál.
Délután a kicsi elsősök „csibeavató” rendezvényére került
sor, ahol ünnepélyesen is platános kiscsibéknek avatták fel
őket. A felsős tanulók számára a
szokott módon akadályversenyt
szerveztek a pedagógusok, ahol
szellemi és fizikai kihívásokat kellett teljesíteni az osztályok 8 fős
csapatainak.
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Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért kitüntető címet adományozott
a félegyházi képviselő-testület Andrási
Endre János középiskolai tanárnak példaértékű szakmai felkészültsége, hivatástudata elismeréseként. A pedagógus tavaly
ősszel, az intézmény 150 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepségen a
Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két
Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium
Örökös Oktatója Életműdíjat is átvehette.
Beszélgetésünkkor e szép életút összegzésére tettünk kísérletet.
– Hogyan teltek a diákévei?
– Pálmonostorán nevelkedtem, a szüleim
fodrászok voltak. Apukám szerette volna, ha
én is hajszobrász leszek. Mivel jó tanuló voltam, édesanyám biztatott, hogy szerezzek diplomát. Általános iskola után a PG-be jelentkeztem, ahol nagyszerű tanáraim voltak. Közülük
kiemelném Illésy Istvánt, aki magyar nyelv és
irodalmat tanított nekünk. Amikor bejött hozzánk órát tartani, előfordult, hogy nem tudtuk,
idéz valakitől, vagy a saját gondolatait fogalmazza meg. Ittuk minden szavát. Egy végtelenül intelligens ember volt, akihez szerettünk
volna hasonlítani, felnőni. Megszerettette velünk az olvasást és a verseket. Az ő hatására
magyar-német szakra akartam jelentkezni, de
végül máshogy döntöttem.
– Miért gondolta meg mégis magát, és választotta a fizika valamint a gépek világát?
– Abban az időben nagy túljelentkezés volt
a humán szakokra és a későbbi elhelyezkedés
szempontjából is reálisabbnak tűnt a műszaki pálya. S mivel kedveltem a matematikát és
fizikát is, nem okozott gondot a váltás. Tanulmányaim közben éreztem, hogy ez nem az én
utam, de hallgattam a nagyapámra, aki arra
tanított, hogy „Amit elkezdtél fiam, azt fejezd
is be!” Elvégeztem Kecskeméten a műszaki
főiskolát, ahol gépész üzemmérnök oklevelet
szereztem.
– Hol tanított először?
– A diploma után 1972-ben a szakmunkásképzőben helyezkedtem el, ahol műszaki tanár-
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Az irodalmár fizikus:
Andrási Endre János

ként kezdtem a pályám. Az ott töltött évek alatt
megszereztem a pedagógiai szakképesítést is.
Először Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolán, majd ezt követően az ELTE-n végeztem a fizika szakot. 1985-ben visszatértem tanárként szeretett iskolámba, a PG-be. Volt olyan
szerencsém, hogy azoknak a kollégái lehettem,
akik engem is tanítottak. Befogadtak, elfogadtak, ez nagy megtiszteltetés volt számomra. Hatalmas lendülettel fogtam bele a fizika tantárgy
tanításába. Fontos volt számomra, hogy ne csak
oktassak, hanem neveljek is. Ez a tantárgy nem a
gyerekek kedvence, de igyekeztem olyan kézzelfogható példákkal, szemléltetésekkel megértetni
velük a tananyagot, amiket a hétköznapi életben
is tudnak hasznosítani. A fizika összefüggései,
törvényei mindenhol jelen vannak életünkben.

Ha így közelítjük meg a tantárgyat, máris érdekesebb. Ma is azt mondom a diákoknak, hogy aki
ismeri a fizika alaptörvényeit, az érti az őt körülvevő világot. Erre mindig felcsillan a szemük és
máris könnyebb a közös munka.
– Mivel kapcsolódik ki egy nehezebb nap
után?
– Szeretek túrázni, élvezem a szabadban
töltött időt, otthonomban szívesen kertészkedem. Szoros kapcsolatban maradtam az
irodalommal, kikapcsol az olvasás. József
Attila, Arany János, Szerb Antal, Wass Albert művei a kedvenceim. Ellazít a zenehallgatás is, főként a klasszikusok. A legkedvesebb
számomra mégis a családdal, az unokákkal
töltött idő. Ha együtt lehetünk, az mindennél
többet jelent számomra.
V. B.

Szűts Tamás,
a hetvenkedő
70kedek címmel Szűts Tamás szobrászművész kiállításának megnyitója volt szeptember 23-án, pénteken a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban.
A megjelenteket Abonyi Szilvia, a könyvtár igazgatója köszöntötte, aki elmondta, hogy az alkotó szeptember 10-én ünnepelte hetvenedik születésnapját, természetesen a kerek évszám adta a kiállítás címének ötletét is.
Laczkóné dr. Szabó Klára nyugalmazott pedagógus, városunk díszpolgára
részletesen ismertette az alkotó műveit, életútját, művészetének állomásait.
A hetvenéves szobrászművész beszédében vallott az érzéseiről, egyebek mellett háláját fejezte ki párjának, Fülöp Piroskának, aki – ahogy férje felelevenítette – az alkotás kissé zűrzavaros folyamatában is kitartott mellette. Az
est folyamán Tóth Gyula nyugalmazott pedagógus zenei műsorát élvezhette
a közönség. 
Z. A.
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Balázs Árpád zeneszerzőt ünnepelte a város

Meglepetésünnepségen avatták
fel október 2-án a művészeti iskola új homlokzatát, amelyre az
intézmény névadójának, Balázs
Árpád zeneszerzőnek is felkerült
a neve. A rendezvényen Csányi
József polgármester elmondta:
a város kulturális élete alapjaiban újult meg az elmúlt időszakban. A művészeti iskolával
a jövő nemzedékének képzési
helyszínét teremtették meg, és
egy olyan zenei centrumot hoztak
létre, amely nemcsak nevében,
hanem szellemiségében és szakmai színvonalában is Balázs Árpád nagyságát hirdeti. Hozzátette: a zeneszerző munkásságának
sokat köszönhet a város, hiszen
több műve is félegyházi együtteseknek íródott, így például a Félegyházi fanfár, amely az avatóünnepségen is elhangzott.

Fotó: Kőházi Gergő

Ünnepi koncerttel köszöntötték Kiskunfélegyháza dísz
polgárát, Balázs Árpád zeneszerzőt 85. születésnapja
alkalmából, október 2-án. Immár a művészeti iskola homlokzata is jól láthatóan hirdeti,
Balázs Árpád a névadó.

Este a Szent István Templomban is köszöntötték a 85 éves zeneszerzőt. A zenevilágnapi hangversenyen a Kiskunfélegyházi
Ifjúsági Fúvószenekar, a Kiskun-

félegyházi Zenebarátok Kórusa és
a fennállásának 35. évfordulóját
ünneplő Kiskunfélegyházi Koncert
Fúvószenekar lépett fel. Az esten
több Balázs Árpád szerzemény is

Félegyházi együttesek sikere

Három félegyházi együttest is díjaztak Lakiteleken, azon a Petőfi
zenei tehetségkutató versenyen, amelyet a Nemzeti Művelődési
Intézet hirdetett meg. A Láma Dalai első, a Direct zenekar harmadik helyezett, a Remedy együttes pedig közönségdíjas lett.
A csapatok értékes díjakat és fellépési lehetőségeket nyertek.
A Nemzeti Művelődési Intézet
első alkalommal rendezte meg

szeptember 24-én a Petőfi zenei
tehetségkutató versenyt. A prog-

ram kapcsolódott a Petőfi200 emlékévhez, valamint a Kultúrházak
éjjel-nappal programsorozathoz
is. A zenekarok a funkytól a blueson át a rockzenéig számos műfajt
jelenítettek meg, több előadó
Petőfi-versek megzenésített feldolgozásaival készült. A rendez-

felcsendült, így például a Magyar
rondó, a Régi magyar táncok Gömörből és a Szülőföldemen című
darabok.
G. E.
vényre 13 zenekar érkezett, akik
szakmai zsűri előtt mérettették
meg magukat szerzeményeikkel.
A zsűri tagjai voltak: Szedlacsek
Emília, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója, a fiatal
tehetségek elkötelezett pártfogója; Sülyi Péter, az Omega zenekar dalszövegírója, dramaturg,
közösségfejlesztő és Jantyik
Zsolt, a debreceni PG csoport
énekese, Artisjus- és Emerton-díjas szövegíró, zeneszerző, közművelődési szakember.
A legjobban szereplők értékes
díjakat és fellépési lehetőségeket
nyertek. A tehetségkutató verseny első helyezettje, A Láma Dalai 600 ezer forintos díjat tudhat
magáénak.
A harmadik helyezett Direct
együttes 200 ezer forint támogatást nyert.
A közönségdíjas Remedy zenekar szintén 200 ezer forintos nyereményt vihetett haza. A csapatok emellett turnélehetőséget is
kaptak, amelynek szervezését a
Nemzeti Művelődési Intézet végzi
a Petőfi Klubok egész Kárpát-medencére kiterjedő hálózatában.

Folytatás az 1. oldalról!
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Elkészültek a Fürdőszálló újjászületésének tervei

Kiskunfélegyháza – fejtette ki a
polgármester – egy igen impozáns
tervvel: a Fürdőszálló és környékének átfogó újragondolásával
kapcsolódik az említett térségi
koncepcióhoz.
– Elsősorban a Fürdőszállóra és
a félegyházi élményfürdőre koncentrálva próbáltunk meg olyan
turisztikai attrakciót létrehozni,
ami vonzóvá teheti városunkat
és a környező településeket egyaránt. A megálmodott fejlesztések egyik irányelve a fenntarthatóság. A teljes koncepció érinti a
Fürdőszállót, mögötte a fürdőt, a
környező zöldfelületeket. Új elemként egy rendezvényház és egy
44 szobás sportszálló is helyet
kapna a komplexumban. Előbbi
250 főig konferenciáknak, esküvőknek és egyéb rendezvényeknek
adna helyet, a szállórész pedig a
sportcsarnokhoz kapcsolódó eseményekre érkező csapatok, cégek,
vállalkozások és az önkormányzat
vendégeinek elszállásolásában juthatna szerephez. A fejlesztés kapcsán vizes élményelemekkel bővülne a strand, a vendégek kényelmét
fekhelyek, nyugágyak tennék komfortosabbá, teljesen megújulna az
uszodarész, és 100 négyzetméte-

selt szervezet, közösség mivel és
milyen módon tud hozzájárulni a
közös célhoz. Ez pedig nem más,
mint hogy Kiskunfélegyházát és
térségét jegyezzék közkedvelt,
vonzó turisztikai célpontként Magyarország térképén.

Gyógyulás
gyógyvízzel

res szaunavilág is épülne – árulta
el a polgármester. Mint mondta,
a további részletekről hamarosan
nyilvános fórumon számol be.

A házigazda
A kiskunfélegyházi Tourinform
irodavezetője, Olasz Anita a
program
házigazdájaként
és
előadóként is jelen volt. Elmondta
egyebek mellett, hogy a 10 éves
félegyházi Tourinform – az egységes arculattal és több mint 100
taggal rendelkező hálózat részeként – a Magyar Turisztikai Ügynökség egyik irodája. Magyaror-

szág turizmusát képviselve az ide
érkezőknek Kiskunfélegyháza és
régióját, az innen más tájakra készülőknek a közelebbi és távolabbi
vidékek értékeit ajánlják.
Többek között a Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenes kiadványaival segítik a különböző hazai
turisztikai célpontok népszerűsítését. Az iroda fő szolgáltatása az
információk begyűjtése és továbbadása. A térséget érintően ezekről
adatszolgáltatási kötelezettségük
van a Nemzeti Turisztikai Adatbázis felé. Ezért is kérik a településeket, intézményeket, szervezeteket
partnerségre a rendezvényekkel,
szolgáltatásokkal kapcsolatos folyamatos tájékoztatás terén. Mindezeken túl foglalkoznak a testvérvárosi kapcsolatokkal is.
A félegyházi Tourinform iroda munkájának színvonalát jelzi,
hogy a legutóbbi minőségbiztosítás szerinti értékelésen 95 százalékot értek el. De kiváló referenciájuk lehet a mostani, turizmus
világnapja alkalmából megrendezett esemény is. A városháza
dísztermében megjelent népes
hallgatóság előtt 20 előadó foglalta össze, hogy az általa képvi-

Egyebek mellett a városi kórház
gyógyászati részlegének értékeit ismertette dr. Körtvélyessy
András főigazgató-helyettes. Mint
fogalmazott, a jelenleg Magyarországon elérhető fizikoterápiás és
balneoterápiás kezelések itt a betegek rendelkezésére állnak, és rövidesen – hévízi mintára – fizetős
szobák is elérhetőek lesznek.
A főigazgató-helyettes elmondta, hogy a 2507 méterről felszínre
hozott magas metakovasav-tartalommal rendelkező hidrogénkarbonátos gyógyvíz alkalmas
mozgásszervi, kardiológiai és nőgyógyászati panaszok enyhítésére.
A gyógyvíz szűretlenül, mindenféle
kezeléstől és idegen anyagtól mentesen kerül a fürdő medencéibe.
A hűtés – 51 fokról 36 illetve 38
fokra – nem hideg víz hozzáadásával, hanem egy speciális hőcserélő
rendszer segítségével történik. A
gyógyfürdőegység fürdőgyógyászat, fizikoterápia és gyógytornarészlegekből áll. A gyógyvizes
medence mellett többek között
súlyfürdő, víz alatti csoportos
torna, masszázs, iszapkezelés, víz
alatti vízsugármasszázs, szénsavkád-kezelés, gyógyúszás, tornatermi csoportos és egyéni gyógy
torna, fizikoterápiás kezelések
szolgálják a betegek gyógyulását.
A kezelések orvosi beutalóval vehetők igénybe.
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2,5 hektáron 7 medence

Dr. Körtvélyessy András kitért
arra is, hogy a jövőben szeretnének szerepet vállalni a sportrehabilitációban, de azoknak az
egészségügyi turizmust érintő
lehetőségeknek a feltárására is
nyitottak, amelyek a leendő Fürdőszálló-beruházás és a kórház gyógyászati részlegének lehetséges
kapcsolódásaiban rejlenek.

A Félegyházi Termál Parkfürdőt
vezető Kelemen József arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy
Félegyházán régre tekint vissza a
saját fürdő igénye. Már 1900-ban
létesült strand a téglagyári tavaknál, 1926-ban pedig megépült a
Fürdőszálló, fürdési és szállási
lehetőséget kínálva a városba érkező turistáknak. A strand 1960ban létesült a Fürdőszálló és a
kórház közötti ligetes területen,
majd 1982-ben épült meg a fedett

A szélmalomtól
a börtönmúzeumig
A leggyakoribb hívószavak a Kiskunfélegyházára ellátogató turisták körében a szélmalom, a börtönmúzeum, Petőfi Sándor, Móra
Ferenc, valamint a kun, jászkun,
kiskun örökség – osztotta meg
tapasztalatait Mészáros Márta,
a Kiskun Múzeum igazgatója a jelenlévőkkel. A három múzeumos
intézmény – ahogy ő fogalmazott –
a Kiskun Múzeum mellett a Petőfi
Sándor emlékházat és a Móra Ferenc emlékházat foglalja magában,
összesen 22 kiállítással.
Emellett
tárlatvezetésekkel,
rendezvényekkel és múzeumpedagógiával is színesítik a múzeum
szolgáltatásainak körét, és a helyi

kérdésekre megtanulták a helyes
válaszokat, legyen szó a városi
fürdő gyógyvizének összetételéről,
a városban fellelhető fagyizókról,
kávézókról, vagy akár szálláshelyekről… Remélem – mondta –
hogy ez fordítva is igaz, és a Kiskun
Múzeumot jó szívvel ajánlják vendégeiknek a félegyházi szolgáltatók, szállásadók, magánemberek.

Szakemberek,
versenyképes tudással
Dr. Bánki-Horváth Mihály, a
KÖZGÉ szakképzési centrum

Olvasni
mindig öröm

gyermekcsoportok mellett speciális kínálatuk van a kiránduló osztályoknak. A Félegyházára érkező
turisták városi sétákon vehetnek
részt a múzeum munkatársainak
kíséretében, vagy akár önállóan
fedezhetik fel a látnivalókat, a Mesél a város applikáció segítségével.
Hogy mindezekről a lehetőségekről
minél szélesebb körben értesüljenek az érdeklődők, nagyon sok
kitelepülésen vannak jelen a Kiskun Múzeum szakemberei, ezzel is
öregbítve Félegyháza hírnevét.
Mészáros Márta elárulta azt is,
hogy a leggyakrabban felmerülő
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képviseletében az intézményben
folyó turizmusképzés céljairól számolt be. Ez pedig nem kevesebb
– mondta el – mint hogy a négy
évvel ezelőtt indított képzést az
iskola pénzügyi gazdálkodási és
logisztikai képzéseihez hasonlóan
Magyarország 10 legjobb képzése
közé minősítsék.
– Olyan szakembereket szeretnénk adni a szakmának ezen a
területen, akik érzékenyek Félegyháza értékeire, világnyelveket beszélnek, és járatosak a program-,
a sport-, kulturális és a gyógyturizmusban egyaránt – foglalta össze.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár
sokszínűségét Abonyi Szilvia
igazgató mutatta be a klasszikus
könyvtári szolgáltatásokat, kiállításokat, programokat, olvasást
népszerűsítő kezdeményezéseket
is érintve.
Az intézmény – amellett, hogy
családi és baráti programok találkozási pontja – többek között
Kajla, valamint Tájak, korok,
múzeumok pecsételőpontjaként,
zenei és kulturális rendezvények
szervezőjeként turisztikai szerepet is vállal.

uszoda és kapta meg mai formáját
és képét a fürdő. Azóta folyamatosak a felújítások, fejlesztések.
2007-ben volt egy komplex átalakítás, amikor a medencék csempeburkolatot, a termálvízzel töltött
medencék vízforgató berendezést
kaptak. 2017-ben újult meg az öltözőszárny és az üzletek, az elmúlt
években pedig a kültéri medencéket korszerűsítették és fejlesztés
folyamatos tendenciaként van jelen az intézmény életében.
Az 1901-ben megfúrt, gyógyvíz minősítésű termálkútból töltik meg a kórház mellett a városi
strand medencéit is. A növekvő
vízigény kielégítésére 2007-ben
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egy másik kutat is fúrtak. Jelenleg
– számolt be a fürdővezető – 2,5
hektáron 7 (4 kül- és 3 beltéri)
medence van. A kültériek szezoná
lisan, a beltériek folyamatosan
várják a fürdőzőket. Ezen kívül
merülőmedencével
kiegészített
szauna és gőzkabin-szolgáltatás is
a látogatók rendelkezésére áll.
A városi fürdő Kelemen József szerint elsődleges turisztikai célpontja a városba érkező
vendégeknek.

Középpontban
a kultúra és a sport
A városi sportcsarnokot négy évvel ezelőtt vette át a Félegyházi
Szabadidő és Sport Nonprofit
Kft. – Azóta arra törekszünk, hogy
milyen tartalommal töltsük meg
a házat, és programjainkat integráljuk a város kulturális életébe
Azt hiszem, lassan rájövünk erre a
tematikára – mondta el Iványi Ferenc, a programiroda igazgatója.
– A sportrendezvények sok embert vonzanak a városba, ezt a közönséget igyekszünk egyéb programokkal is az intézmény falai között
tartani, és másokat is ide vonzani.
Jó kapcsolatot ápolunk a város
intézményeivel, sportszervezetekkel. Többek között e kapcsolatoknak köszönhetően hoztuk létre a
félegyházi olimpikonok, legendás
edzők, legendás testnevelők, valamint büszkeségeink képcsarnokát. Emellett gyűjtjük azokról a
fiatalokról a képeket, akik kilépve a
város kereteiből országos szinten
végzik sporttevékenységüket – emlékeztetett az igazgató.
Hozzátette: a sportcsarnok multifunkcionális, a városi rendezvények jelentős része már a mellette lévő szabadtéren zajlik. Maga
az épület ifjúsági rendezvényeknek, koncerteknek is helyet ad,
és rendszeresek a festmény- és
fotókiállítások. Egyre több orszá-

és inni lehet, de a család legkisebb
tagjai is remekül szórakozhatnak,
animátorok felügyelete mellett. A
szervezőcsapat egyébként rendezvények teljes büfészolgáltatását is
vállalni tudja 10-től 200 főig kitelepüléssel és street food jellegű
étkeztetéssel.

Petőfi kávéja

gos diákolimpiai döntő jön Félegyházára, júniusban az erőemelő
Európa-bajnokságnak adott helyet
a sportcsarnok, de voltak táncos
rendezvények és táncszínházi
előadás is annak a tudatos törekvésnek az eredményeként, ami a
sport és kultúra révén szeretné az
intézményt a félegyházi turizmus
színhelyévé, célpontjává tenni.

Rocktár – Ónodi Árpád
A Nemzetközi Oldalkocsis Találkozóról, mint szívügyéről beszélt
Ónodi Árpád főszervező hozzátéve: ez az esemény vonzza Félegyházára a legmesszebbről az
embereket.
– Többek között Ausztráliából,
Floridából, Szibériából, a Kanári-szigetekről és Norvégiából is
érkezett vendég a rendezvényre. Az
oldalkocsis motorosok közössége
nem érint tömegeket, de annál ös�szetartóbb. Az egész világról útra
indulnak, ha színvonalas körülmények között találkozhatnak egymással. Ezek az emberek sokszor a
családjukkal, akár a háziállataikkal
együtt érkeznek, és ha jól érzik itt
magukat, elviszik a város és a környék jó hírét magukkal. Oda is, ahol
esetleg több ezer hasonló érdeklődésű ember fordul meg. Mert ezek
az emberek járják a világot talál-

kozóról találkozóra, és megosztják
egymással a tapasztalataikat. Például Németországba, ahol a világ
legnagyobb, 30 évre visszatekintő
oldalkocsis találkozóját szervezik
meg rendszeresen 2 ezer motor és
5 ezer ember jelenlétében.
Ez jól szemlélteti, hogy milyen
potenciál van hosszú távon a félegyházi rendezvényben. Amikor
úgy döntöttünk, hogy Félegyházára
hozzuk ezt a programot, egyrészt
az elfogultságunk motivált bennünket, ugyanis mi is űzzük ezt az
életformát a családdal. Ugyanakkor azt is felismertük, hogy ez egy
komoly piaci rés.
A Félegyházi Oldalkocsis Találkozón kiállításokkal, szakmai bemutatókkal várjuk a közönséget,
de a lényeg az együttlét, a közös
élmény. Több házasság is köttetett
már ilyenkor, és lánykérésekben
sem volt hiány. A tapasztalatokat
hasznosítva évek óta dolgozunk
egy nemzetközi crossmotor verseny elindításán is Félegyházán –
számolt be Ónodi Árpád.

Kézműves sör
és street food
A kézműves sörök turizmusban
betöltött elvitathatatlan szerepét
támasztotta alá Balogh Máté, az
Ágyú Kézműves Sörgaléria és az
évek óta sikerrel megrendezett
Sörfesztháza rendezvény képviseletében. Mint elmondta, a sörgaléria nyitvatartása – az igényekhez
igazodva – hétvégére korlátozódik.
Ekkorra időzítik az időszakos kiállításokat is, amelyek a kézműves
sörök, hamburgerek vagy egyéb,
streeat food jellegű ételek kíséretében könnyed, kellemes kikapcsolódást nyújtanak a látogatóknak.
A Sörfesztháza immár hét alkalommal töltötte meg a kulturált,
családi szórakozást kereső sörkedvelő közönséggel a szabadtéri
helyszínt, ahol nemcsak jókat enni

Gyenesné Papdi Annamáriának,
az Anno Kávéház baristájának
köszönheti Kiskunfélegyháza és
a világ a Petőfi-kávé megszületését. E különlegesség önmagában
is elegendőnek bizonyult már ahhoz, hogy a költő gyermekkorának
szeretett városába vonzzon rajongókat. A Petőfi nevét viselő pres�szókávé, az arcképével díszített
capuccino és az általa ihletett alkoholos kávé kizárólag itt, az Anno
Kávéházban fogyasztható.
Az ötletgazda barista azt is elmondta, hogy az alkotófolyamatban nagyon sok segítséget kapott
a Tourinform iroda munkatársaitól. A félegyházi kuriózumot a Petőfi-emlékévhez kötődően vették
fel az itallapra, amit a Szülőföldemen című vers kéziratával és Petőfi
Sándor kávézási szokásairól szóló
tájékoztató szöveggel is elláttak, az
italkülönlegességeket pedig Dobos
Zsuzsanna félegyházi keramikusművész által készített egyedi csészékben szolgálják fel.
A kávézót felkereste már maga
Petőfi Sándor is, hogy megkóstolja
a nevét viselő finomságot. Pontosabban a Petőfi 200 eseménysorozat kapcsán őt megszemélyesítő
Bánföldi Szilárd színművész, aki a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
felkérésére bújik rendre a költőóriás bőrébe és verselve, közösségi
oldalakon posztolva, szelfizve, rendezvényeken feltűnve népszerűsíti
annak költészetét. A látogatásáról
készült, és a közösségi oldalakon
posztolt rövid videó több tízezer
követőhöz vitte el Félegyháza és a
Petőfi-kávé hírét, szerte a világban.

A vadnyugat keleten
A western hagyományokat ápoló Fekete Lovastanya különleges
hangulatával érkezett a turisztikai
eseményre Dévai Csilla, amely –
fogalmazott – a vadnyugatot hozza el keletre, az alföldi rónaságba.
A tanya számos lovas és western
rendezvénynek ad otthont, többek
között az úgynevezett Westend
Fesztnek, aminek neve mostanra
egybeforrt Félegyháza nevével.
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A rekreáció és sport jegyében
egy aktív családi hétvége eltöltésére épp úgy alkalmas a tanya, mint
egy délutáni elvonulásra. Egyelőre
két apartmanban tudják fogadni a
szállóvendégeket, de két éven belül
tervezett western-falu létrehozását követően jelentősen bővülhet
ez a szám.
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település által készített terv, aminek a megvalósítását mindannyiunknak kívánom! – foglalta össze
gondolatait Szabó László, Bugac
polgármestere.

Zarándokok,
vallási turizmus

Színvonalas
szálláshelyek,
különleges sportágak
Az előadók között több szálláshely-, rendezvényház-üzemeltető számolt be tapasztalatairól és
mutatta be vállalkozását, közöttük
Csontosné Retkes Mónika, Hargitai Zsuzsa és Czakóné Bartucz
Katalin. Isán András szálláshely-üzemeltetőként elsősorban
sportolókkal áll kapcsolatban. Ő
a vállalkozása mellett a teqball
sportágat is bemutatta, amely véleménye szerint Félegyházán is
ígéretes jövő előtt áll. A labdarúgás és az asztalitenisz elemeinek
kombinálásával kialakított sportág
– amit egy ívelt asztalon játszanak
– egyébként magyar találmány, és
már 140 országban jelen van.
Patyi Zoltán az erőemelők képviseletében arról számolt be, hogy
a nemrégiben Félegyházán megrendezett Európa-bajnokság után
– amelyre 18 országból érkeztek
a résztvevők – esély van arra,
hogy jövő szeptemberben a világbajnokságot is a városban rendezzék meg. Egy ilyen színvonalú
esemény felhelyezheti Félegyházát
a magyarországi sportturizmus
térképére.

kező, ebédlőhelyiséggel és melegítőkonyhával ellátott szálláshely áll
a csoportok, családok rendelkezésére Félegyházától 10 kilométerre,
félúton Tiszaalpár felé. A nyugodt,
elszigetelt környezet alkalmas elvonulásra, nagyobb rendezvények,
családi és baráti összejövetelek
lebonyolítására. A zenei táborokon
edződött környezetben még soha
senki nem tett panaszt a zaj miatt…
Kis-Fekete Vilmos intézményvezetői minőségében beszélt a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskoláról is, amit
a város egyik nagy kulturális motorjának nevezett. Mint mondta, a
nemrégiben birtokba vett, megújult épületben régi nagy álmuk vált
valóra a nagyszerű akusztikával
rendelkező koncertteremmel. Erre
építve egy olyan koncertbázis létrehozását határozták el, ami Szeged és Budapest között félúton,
Félegyházán szólíthatná meg a
komolyzenét szerető közönséget,
és ami a kulturális turizmus egy
speciális szegmense lehetne a
városban.

Kulturális vonzerő
koncertekkel

Nyitott
műhelyfoglalkozások

Kis-Fekete Vilmos, a Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület
gondozásában álló 30 férőhelyes,
2000 négyzetméteren fekvő Borsi
halmi Művésztelep és Ifjúsági
Szállóban rejlő lehetőségekre hívta fel a jelenlévők figyelmét. Mint
elmondta, az ingatlan rendszeresen otthont ad zenei és művészeti
táboroknak, de Félegyháza iskolái
számára is ideális feltételeket kínál erdei iskolák, táborok lebonyolításához. Az egyesület minden
pályázati lehetőséget megragadott
az elmúlt időszakban, aminek következtében az épületet sikerült
felújítani.
Mára egy hőszigetelt, korszerű
nyílászárókkal és fűtéssel rendel-

A művészet turisztikai vonzerejének lehetőségeivel szeretne jól élni
a Holló László Képzőművész Kör
is. Rátkai Zsuzsa elmondta, hogy
a közösség hagyományos értelemben vett képzőművészeti tevékenységet folytat, főtéri műtermükben
pedig nagy szeretettel fogadnak
minden – helybéli és távolabbról
érkező – vendéget.
Minden csütörtökön ott dolgoznak, bárki bemehet, körülnézhet,
de szívesen támogatják az érdeklődők kezdeti szárnypróbálgatásait is. Külön öröm számukra, ha
fiatalok érkeznek a rajztanulás
szándékával. A nyitott műhelyfoglalkozások, kiállítások a városhatárokon túlról is vonzzák az

érdeklődőket. Legutóbb a libafesztiválon éltek nagyon sokan a festési lehetőséggel.

Térségben
gondolkodva
– 15 éve vagyok Bugac község polgármestere, szorosabb kapcsolatba
2010 óta kerültem a turizmussal.
Akkoriban kezdődött a pétermonostori ásatás, és szerveztük meg
az első Kurultájt. Az egyik és legfontosabb tapasztalat, amit ez idő
alatt szereztem, hogy e téren nem
lehet sikereket egyedül elérni! Óriási eredmény, hogy Lezsák Sándor
vezetésével elkészült a térségi turisztikai attrakció-fejlesztési terv,
ahol a 24 település elképzelései
szerepelnek több mint 100 milliárd
forint értékű projektekben. Ahogy
az is rendkívüli érték, hogy ma
együttgondolkodtunk a turizmusról.
De szintet kell lépni, és megteremtve annak a módját, hogy ezt
a sokszínű attrakciót közösen tudjuk kínálni, desztinációként kell
megjelennünk. Az elmúlt években
ad-hoc jelleggel fejlesztünk a térségben, projektjeink nem kapcsolódnak egymáshoz. Meg kell találni
a módját, hogy miként tudjuk a
bugaci fejlesztést a félegyházival és a tiszaalpárival egységbe
fonni! Erre kínál lehetőséget a 24

Petőfiszállás képviseletében Kiss
Katalin zárta a konferencia felszólalóinak sorát. Az ország második legnagyobb tanyavilágával
rendelkező, mindössze 1550 lelket
számláló település szép példája
annak, hogy a turisztikai sikerek
nincsenek direkt összefüggésben
a méretekkel és a népességgel. A
látnivalók a település értékeit hivatottak bemutatni, de az itt élő emberek büszkeségéről, tartásáról,
istenhitéről is beszélnek.
Van itt egykori iskolában kialakított kápolna, kiállítóterem, a vasútállomás helyt ad egy vasúttörténeti kiállításnak, és Petőfiszálláson
található az Alföld egyik legszebb
Mária-kegyhelye, Pálosszentkút. Itt
évente több ezer zarándok fordul
meg. A pálos atyák mindenkit szívesen fogadnak, zarándokházukban 20-30 fő elszállásolására van
lehetőség. A településhez közel
található a közkedvelt kirándulási
hely, a Péteri-tó, amely az utóbbi
években szikessé vált ugyan, de a
még mindig páratlan élményt nyújt
a madárrezervátum megtekintése.

Rendhagyó séta
sztorikkal
A turizmusnapi rendezvény közös városi sétával zárult, amelyen
Mészáros Márta múzeumigazgató
kalauzolta végig az érdeklődőket,
rengeteg izgalmas történettel fűszerezve az utat. Az utolsó állomás a Kiskun Múzeum volt, ahol
egy tárlatvezetésnek is részesei
lehettek a legkitartóbbak.

Tóth Timea
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Mazsorett-történeti kiállítás
A Kiskunfélegyházi Mazsorett
Együttes elmúlt 30 évének
relikviáit, kitüntetéseit, okleveleit, fényképeit mutatja be az
a tárlat, amelyet szeptember
28-án nyitottak meg a Móra
Ferenc Művelődési Központban. A kiállítás a hazai fesztiválfellépések és versenyeredmények mellett a nemzetközi
szerepléseket is feleleveníti.
Az elmúlt 30 évben a Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes számos
díjjal, elismeréssel öregbítette Kiskunfélegyháza hírnevét és rengeteg jókedvvel, élménnyel örvendeztette meg a közönséget. Ezekkel
az emlékekkel hívja időutazásra az
érdeklődőket a „Harminc év tükrében” című mazsorett-történeti
kiállítás. Az október 15-éig megtekinthető kiállítást Maróti Antalné
rendezte be.
A tárlat megnyitóján Fricskáné Fekete Ibolya tanárnő, mazsorettes anyuka elmondta, hogy
a mazsorett az elmúlt 14 évben
a családja élete részévé vált. Az
együttes 30 éves múltjára vis�szaemlékezve kitért azokra az országos fellépésekre, versenyekre,
nemzetközi szereplésekre, amelyeken mindig színvonalasan és

kitűnő eredménnyel teljesítettek a
lányok.
– A sok szép emlék mellett a
mazsorett a lányoknak valami
mást is adott, ami a jövőjük és a
személyiségük szempontjából kiemelkedő fontossággal bír. Ilyen a
kitartás, a szorgalom, a fegyelem,
a csapatszellem, a mozgás öröme,
a tánc kifejező ereje és a magabiztos kiállás szépsége. Boldogabbá,
kiegyensúlyozottabbá,
tanulmányaikban sikeresebbé váltak gyermekeink, amely végigkíséri majd
életüket, és meghatározza felnőttként való viselkedésüket – mondta
el. Hozzátette: ez a munka nem valósulhatott volna meg Jankovszki
Zoltánné Andrea művészeti ve-

zető áldozatos és kitartó munkája
nélkül, amely lehetővé tette, hogy a
kiskunfélegyházi mazsorett belföldön és külföldön egyaránt ismertté és elismertté váljon az elmúlt 30
évben.
Dr. Kovács József, a Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület
elnöke 1998-ban, mint mazsorettes apuka került a csapatba.
– 1999-ben bizalmat kaptam a
közgyűléstől és felkértek az elnöki feladatok ellátására. Hihetetlen volt az a munka, ami akkor az
egyesületben zajlott. Nemcsak az
alapítással járó jogi elvárásoknak
kellett megfelelni, hanem meg kellett találnunk a helyünket a város
művészeti életében is – emléke-

Helyi érték lett a 30
éves mazsorett együttes
Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte egy nagyszabású gálával a Kiskunfélegyházi
Mazsorett Együttes október
1-jén, szombaton.
Csányi József polgármester, a
rendezvény fővédnöke megnyitó
beszédében hangsúlyozta, Kiskunfélegyháza életében számos
mérföldkő volt, amelyek letételéhez olyan személyek szükségesek, mint Jankovszki Zoltánné
Andrea, aki megteremtette a
félegyházi mazsorettkultúrát és
utána hosszú évtizedeken keresztül kitartó lelkesedéssel számos
arany és kiemelt arany minősítést szerzett a csoporttal, Kiskunfélegyháza büszkeségére. Hozzátette: ma már nincs olyan városi
ünnepség és nincs olyan év, ahol

a mazsorettek ne lennének jelen, emelve ezzel a rendezvények
színvonalát, amely tevékenységet
szeretnék most elismerni.
– Tájékoztatni szeretném önöket, hogy a Kiskunfélegyházi Ér-

téktár Bizottság javaslata alapján,
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete döntése értelmében
a Kiskunfélegyházi Mazsorett
Együttes három évtizedes kiemelkedő eredményéért felvételt

zett vissza. Beszédében, mint volt
mazsorettes szülő és egyesületi
elnök megköszönte valamennyi
tag többéves munkáját és a szülök
támogatását, akik lehetővé tették,
hogy a mazsorett Kiskunfélegyházán éljen.
Jankovszki Zoltánné Andrea
művészeti vezető, az együttes alapítója megköszönve az elnökség
minden tagjának munkáját, így
fogalmazott:
–
Ha
végignézünk a kiállításon,
azt látjuk,
hogy
a
lányokkal
az elmúlt
30 évben
tettük a
dolgunkat, de ez
nem jöhetett volna létre, ha a háttérben,
az egyesületben nincs rend és komoly munka. Köszönhető ez annak
a csapatnak, akik napról napra tették a dolgukat, jogi, pénzügyi, pályázati ügyekben egyaránt. A rend
és a feltételek azóta is adottak és
olajozottan működik minden.
Beszéde végén díszoklevéllel köszönte meg dr. Kovács József 1999
és 2022 közötti elnöki munkáját.

G. E.
nyert Kiskunfélegyháza Értéktárába a kulturális örökség szellemi
és tárgyi javak kategóriájába – jelentette be a polgármester.
A megnyitóbeszéd után kezdetét vette a gálaműsor, ahol a
jelenlegi csoportok bemutatkozását láthatták a megjelentek, majd
a volt mazsorettek is színpadra
léptek. Olyan lányok, hölgyek, akik
ma már javarészt édesanyák, de
első szóra, örömmel vállalták a
részvételt a műsorban. A befejező blokk már zenekari kísérettel
zajlott, a Kiskunfélegyházi Koncert
Fúvószenekar érkezett, kiegészülve kiskunmajsai és kecskeméti
zenészekkel. A műsor folyamán
felidézték azokat a nagysikerű
koreográfiákat, amelyeket a világ
számos országában láthatott a
közönség. Lélegzetelállító finálénak lehettünk tanúi: együtt táncolt
minden egykori és jelenlegi mazsorett, valamint a méltán népszerű világítóbotos műsorszám
is helyet kapott a repertoárban. A
gála végén százszeletes tortával
ünnepeltek a résztvevők.
Z. A.
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KULTÚRSAROK

Az ősz virágai

Október 8., szombat
9-től 12 óráig
Őszi családi szombat délelőtt: Kézműveskedés a
GyermekBirodalomban, Használt könyvek vására
az Ifjúsági sarokban
Városi könyvtár
9 óra – A pincétől a padlásig. Könyvtártúra Seres
Judit helyismereti könyvtáros vezetésével.
10 óra – Az Év Olvasója 2022 díjátadó ünnepsége,
valamint a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület és a városi könyvtár szervezésében
meghirdetett Petőfi-vers illusztrációs pályázat
eredményhirdetéssel egybekötött kiállításának
megnyitója. Az ünnepségen közreműködik Varga
Katica énekes.
Városi könyvtár
14 óra Társasjáték klub
Részvételi díj 1000 Ft / fő, Jelentkezni Fekete
Krisztiánnál kell a 76/466-843-as telefonszámon
Művelődési központ
Október 12., szerda
9 óra Petőfi-kultusz egykor és ma – tudományos
konferencia és szakmai találkozó
Városháza díszterme

Téma: „Változások” – részvételi díj 1000 Ft/fő
Jelentkezni Szunyi Anitánál lehet.
Művelődési központ
Október 15., szombat délelőtt
ŐSZI VIRÁGÜNNEP
Dísznövény-bemutató és -vásár, kézműves és helyi
termékek vására
Petőfi-tér
Keresse a városi könyvtár és a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület sátrát az Őszi
virágvásáron.
Október 18., kedd 10 óra
Betűbölcsi, a városi könyvtár baba-mama klubja.
Vendég: Gulyásné Kis Adelina tanácsadó
szakpszichológus, az EFI iroda új munkatársa.
Téma: Érzelmek fejlődése csecsemő- és
kisgyermekkorban.
Városi könyvtár
18 óra
Molnár István – „Úton-útfélen” című kiállítását
Szabó Ildikó művésztanár nyitja meg,
közreműködik Sövény Tibor előadóművész
Művelődési központ

Október 13., csütörtök 17 óra
A Félegyházáról indultak előadás-sorozat vendége
dr. Tóth Máté LL. M., PhD közgazdász, ügyvéd,
energiajogász, a Magyar Energetikai Társaság
elnökségi tagja. Beszélgetőtársa dr. Tarjányi
József, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
tiszteletbeli tagja, lokálpatrióta.
Városi könyvtár

Október 21., péntek
10 óra Városi megemlékezés az 1956-os
forradalom 66. évfordulója alkalmából
Helyszín a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG
Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium,
ünnepi műsorral közreműködnek az intézmény
diákjai. Koszorúzás az 56-os emlékműnél a Hősök
Parkjában, majd a Czakó József-emléktábla
megkoszorúzása a polgármesteri hivatal aulájában.

Október 14., péntek
16-tól 18 óráig
Nőszirom – Női önismereti kör

Október 22., szombat
20 óra A Széljáró Balladás Együttes koncertje a
Rocktárban

KÖNYVTÁRSAROK
Ismerős és új előadók
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár programjaira látogatók októberben újra találkozhatnak több korábbi előadóval, akik lehetőséget kaptak arra, hogy jobban, más oldalukról is megismerjék
őket a félegyháziak.
A fiatal dr. Tóth Máté közgazdász,
ügyvéd, energiajogász először februárban az eredeti meglátásokat
olvasmányosan,
gondolkodásra
sarkallva felvázoló Fordulat című
könyvével mutatkozott be a bibli-

otékában. Október 13-án, csütörtökön 17 órakor a Félegyházáról
indultak helytörténeti beszélgetéssorozatban dr. Tarjányi József, a
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagja kérdezi a

Október 15-én, szombaton 8-tól 14 óráig
színpompás vásárrá változik a Petőfi- és
a Béke-tér területe, ahol idén is megrendezik az Őszi Virágünnepet.
Sokszínű
választék,
nyüzsgő
fo rgat ag ,
6100 Kiskunfélegyháza,
igazi őszi
Petőfi tér 1.
Telefon: 76/466-843
www.mfmk.hu
hangulat
– ezekkel
a jelzőkkel tudnánk legjobban körülírni városunk egyik legnagyobb októberi rendezvényét, az Őszi Virágünnepet. Az esemény
középpontjában idén is a vásár áll, ahol az
érdeklődők helyi- és kistérségi kereskedők
dísznövényeit és kézműves termékeit nézhetik, illetve vásárolhatják meg. A széles
választékban mindenki megtalálhatja kedvenc őszi virágát, dísznövényét. Az októberi
hónap különlegességeként a vásárban különböző dísztökök megvásárlására is lesz
lehetőség.
A vásár mellett, annak szellemében, fotókiállítás nyílik a XII. Virágos Félegyházáért
Mozgalom résztvevőinek kertjeiből. A Virágos
Félegyházáért kezdeményezés célja, hogy bemutassa a városban fellelhető legszebb kerteket, zöldfelületeket, miközben ösztönözze
az embereket környezetük szebbé tételére. A
kiállítás képei tehát betekintést engednek városunk legszebb udvaraiba, miközben példát
mutatnak azoknak, akik hasonlóképp szeretnének egy takaros kertet létrehozni.
A rendezvény helyszínét színesíti a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesültet és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár standja, ahol
az érdeklődők különféle kiadványokat, könyveket és folyóiratokat tekinthetnek és vásárolhatnak meg. Az Őszi Virágünnepről további információ kérhető a 76/466-843-as
telefonszámon.

félegyházi gyökereiről, a tanulmányairól,
a munkájáról.
Október
18-án,
kedden 10 órakor
a Betűbölcsiben, a
könyvtár baba-mama
klubjában először találkozhatnak a fiatal
anyukák az Egészségfejlesztési
Iroda új munkatársával, Gulyásné
Kis Adelina tanácsadó szakpszichológussal, szimbólumterápiás
gyakorlatvezetővel, aki a csecsemő- és kisgyermekkori érzelmek
fejlődéséről beszél.
A Zümike, a méhecske című

mesekönyv tavaly decemberi megjelenése
után október 20-án,
csütörtökön 17 órára
újabb könyvbemutatóra várja az érdeklődőket Fliszár Károly
György. A verseskötetének a címe Százszorszép, hiszen ez a virág az
egyik kedvence, valamint eredetileg száz verset tervezett könyvébe,
ám végül 102 került bele. A szerző
arra törekszik, hogy a hétköznapokról írjon, mert szerinte azok
sokkal fontosabbak, mint a nagy
események.
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Kis közösség, nagy élmény –
cserkészek Félegyházán
Stabil értékrendet, vallási szemléletet és életre szóló közösségi
élményt nyújt tagjainak a félegyházi 871. Szent Imre Cserkészcsapat. A mintegy 60 fős csapat az általános iskolás korosztálytól kezdve várja az új tagokat játékos foglalkozásokra és nyári
táborokba.
A cserkészet Lord Baden-Powell
brit katona elképzelése nyomán
vált a világ legnagyobb ifjúságnevelő mozgalmává. Az önkéntes,
vallási alapokra épülő, pártpolitikától független mozgalom hazánkban a rendszerváltás után
alakult újjá. – A mozgalom célja
hogy az életre neveljük a cserkészeket, egyfajta kihívást adjunk
a fiataloknak. Kreativitásukra és
problémamegoldási készségükre
alapozva testi, szellemi és lelki fejlődést nyújtunk. A játékos foglalkozásokon és a nyári táborokban
is a magyar kultúra, történelem és
hagyományok ápolását, valamint a
vallásos értékrendet közvetítjük. A
kezdetben 8-10 főből álló kis közösség ma már csaknem 60 aktív
főt számlál – fogalmazott Lehoczki László, cserkészsegédtiszt, a
kerületi elnökség tagja.

Évközben foglalkozások,
nyáron csapattábor
– A különböző korosztályok másmás programokon, táborokban

vesznek részt. A kiscserkészeket
3-4, a cserkészkorosztályt 7-10
napos nyári csapattábor várja
minden évben. Ezek a természetes anyagokkal való kétkezi munkára és a túlélési technikákra
épülnek. Erdőben, tisztásokon állítunk közösségi sátrakat, spárgából és fából kerítést építünk, őrsi
kaput készítünk és magunknak
kötözzük az asztalokat, padokat
is. A fiataloknak meg kell tanulni
átlépni a saját határaikat és kimozdulni a komfortzónájukból, a
számítógép és az okoseszközök
elől. A táborokban megmutatjuk,
hogyan használják és értékeljék a
természet apróságait, a csendet,
vagy épp a tábortűz ropogását.
Éppen ezért a táborokban nincs
telefonhasználat, facebookozás.
Általában este van egy óra, amikor a szülőkkel beszélhetnek telefonon. Minden tábornak van egy
keretmeséje, története, ami köré
a programok szerveződnek. Volt
már például 1956-os tábor, ahol
a számháború volt a szabadságharc. A napirendben megjelenik

a vallásosság is, a reggeli zászlófelvonásnál és az esti levonásnál
is imát mondunk. Ezen felül lelki
programokat szervezünk, dicsőítő
énekeket gyakorlunk és a vasárnapi szentmisén is részt veszünk
– mondta el László.
A táborok helyszíne is változó,
de alföldiekként elsődleges cél,
hogy nyáron a hegyekben valósuljon meg a tábor. A csapat járt
már a Börzsönyben, a Mátrában,
a Mecsekben, de az alföldi településeket, például Ópusztaszert és
Borsihalmot is szívesen választják programhelyszínül. Egy-egy
portya, vagyis rövidebb kirándulás alkalmával a bugaci Hittanyát
és a Szabó István Emlékházat is
rendszeresen látogatják. A táborok mellett folyamatosan zajlanak
az őrsfoglalkozások a Szent István
Templom mögötti közösségi házban pénteki és szombati napokon.
Különböző csapatprogramokat is
tartanak, együtt karácsonyoznak,
locsolkodnak, közös sportnapokat,
biciklitúrákat szerveznek.
A csapat tagjaival számos városi
rendezvényen találkozhatunk, így
például a magyar kultúra ápolásához kapcsolódó programokon, történelmi jelentőségű megemlékezéseken, szentmiséken, gyereknapon
és az adventi gyertyagyújtáson is.

– A csapatba bárki jelentkezhet,
aki megkezdte általános iskolai tanulmányait. Sokan érdeklődnek a
cserkészet iránt, a fiatalok mellett
szüleik is. Az iskolákban hittan,
vagy osztályfőnöki órákon, városi
eseményeken jelenünk meg és toborzunk új tagokat játékos foglalkozásokkal – tette hozzá.

Értékrendet, élményt
és közösséget ad
a cserkészet
Blazsev Zsófia csapatparancsnok, így vall a cserkészetről: – Nekem ez a mozgalom az öntudatomat adta. Nemcsak értékrendet,
közösséget és rengeteg élményt,
hanem azt, hogy ki is vagyok én
valójában. A cserkészet egy olyan
életszemlélettel ismertetett meg,
amelyet igazán magaménak érzek. Ebben a közösségben teljesedhetek ki igazán, hiszen itt nem
kell félnem attól, hogy megítélnek,
vagy, hogy furán néznek rám. A
cserkészet ma már vezetőként
azt is jelenti számomra, hogy a
fiatalabb generációt nevelhetem,
és hogy egy jobb világért dolgozhatok. Ez óriási felelősség, nem
könnyű cél és feladat, de hatalmas megerősítést jelentenek
ebben azok az alkalmak, amikor
például fogadalmat tesznek az
újoncok, vagy azt láthatom, ahogy
az elsős korától nálam cserkészkedő fiatal elvégzi a vezetői képzést középiskolásként.

G. E.
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Erőemelő Liga Kupa
Budapesten rendezték
meg szeptember 16.
és 18. között a Magyar
Professzionális
Erőemelő Liga Kupát,
ahol városunk versenyzői is képviseltették
magukat.
Eredmények:
Patyi Bettina: Felhúzás
Open – 60 kg, 1. helyezett,
abszolút 2. helyezett.
Bajzák-Csikós Ágnes:
Felhúzás Open – 75 kg, 1.
Kocsis Csilla Anikó:
Bicepsz Open – 67,5 kg,
1., abszolút 3.
Gubicza Pál: Erőemelés
Masters I. – 125 kg, 2., Bicepsz
Masters I. – 125 kg, 1.
Bajzák György: Fekvenyomás
Open – 110 kg, 5., Bicepsz Open
– 110 kg 5..
Kertész Zsuzsanna: Fekvenyomás Masters I. – 90 kg, 1., Bicepsz
Masters I. – 90 kg 1.

Varró Dániel: Bicepsz Junior –
60 kg, 1.
Nagy Viktor: Fekvenyomás
Open – 60 kg, 3.
Nagy Zsófi: Fekvenyomás Ifjúsági – 60 kg, 2., abszolút 3.
Sándor Dániel: Fekvenyomás
Ifjúsági – 67,5 kg, 4.

Darts a javából
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Diákolimpiai bajnok
lett Szécsényi Kornél

Egerben rendezték a Kötöttfogású Diákolimpiai Bajnokságot,
ahol a 12-13 évesek léphettek
szőnyegre október első hétvégéjén. A nehézsúlyban Szécsényi
Kornél hatalmas küzdelemben,
nálánál nagyobb ellenfeleket is
legyőzve szerezte meg a bajnoki
címet. A 69 kg-osok között Tapodi Norbert mindössze egy pont-

tal maradt alul a döntőben és így
ezüstérmes lett, míg Nagy Máté
az ötödik helyre küzdötte magát.
Aznap a lengyelországi Krasnikban, Tapodi Zsófia egy jelentős
nemzetközi versenyen vett részt,
ahol ezüstérmet tudott szerezni.
Edzők: Ván Jenő, Szabó József,
Molnos Norbert, Polyák Dániel
és Kelemen András.

Dobogós hely Debrecenben
Újabb amatőr dartsversenyt rendezett a Félegyházi Darts
Sport Egyesület, amelyre 23-an neveztek. A 9 éves Kulcsár
Amira egyetlen női nevezőként indult a megmérettetésen.
A játék csoportkörrel indult, ahol
az elért helyezésekkel az egyenes
kieséses szakasz 32-es főtáblájának helyeit osztották ki, ahonnan mindenki továbbjutott. A
nap folyamán 8 db 180 és 8 db
magas kiszálló született. A legtöbb 180-at – kettővel – Lőrinc
László és Mészáros József dobta, közöttük a 9 nyilas HighScore
Laci javára döntötte el a különdíj
sorsát. A legmagasabb kiszállót
Bódi Kristóf dobta, a 130-at
sikerült neki megoldania három
nyílból, dupla bullal fejezve be a
kört. A két legstabilabban játszó
játékos Nagy Dániel és Tóth Ti-

bor mindenkit magabiztosan legyőzve jutottak el a 7 nyert legre
játszott döntőig, amelyben Tibor
örülhetett, 7-5-re sikerült ellenfelét legyőznie.
Végeredmény: I. helyezett: Tóth
Tibor (FDSE), II. Nagy Dániel
(Nagykőrös),
III. Lőrinc László (Nagykőrös)
és Réczi Tibor (Tiszalapár).
Különdíjasok:
Legjobb női játékos: Kulcsár
Amira Maja (Csongrád)
Legtöbb 180: Lőrinc László
(Nagykőrös)
Legmagasabb kiszálló: Bódi
Kristóf (Cibakháza)

Ifjúsági magyar bajnokságon vett részt a
Kiskunfélegyházi Papp
László Ökölvívó Akadémia két versenyzője, szeptember közepén, Debrecenben.
Ifjúsági női 57 kilogramm kategóriában Magony Liliána Hajnalka
indult, aki előkelő 3. helyezést ért el a 6 induló
közül. Ifjúsági férfi 71
kilogramm kategóriában
Gondi József Rómeó
szállt ringbe, aki végül
helyezés nélkül maradt.
Ramocsa Sándor vezetőedzőtől megtudtuk,
hogy október elsején
és másodikán 15 fővel
vettek részt Kiskunhalason, a Testvérvárosok
Kupáján.
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Kiskunfélegyháza
város képviselőtestülete
1911-ben hozott szabályrendeletet a bordélyügyről. A történetírásban sokáig tartott
legyőzni a témához
kapcsolódó prüdériát,
azonban le kell szögezni, hogy az üzletszerű
kéjszolgáltatások története is hozzá tartozott
egy város életéhez.
A prostitúció minden város történetének része, így
Kiskunfélegyházáé is, ahol
– Bács-Kiskun megyében
egyedülálló módon – páratlan forrásanyag maradt fenn
ebben a témában. A rendőrségi
iratok között például szép számú,
kéjhölgyeknek kiállított hatósági
igazolvány (bárca) található.
A mai Korond utca sokáig az
egykor itt állt bordélyház révén az
Öröm utca nevet viselte, de a századfordulón a Bokor utcában is
működött egy hasonló intézmény.
A harmadik, Daru utcai bordélyház
pedig ma is része a városképnek,
igaz, az épületnek már más a funkciója, és jelentősen át is alakították.
A Daru (egykori Kinizsi) utcai
bordélyházat
Kiskunfélegyháza
legjelentősebb dualizmuskori építőmestere, Ujszászy János tervezte
1903. január 28-án annak a Győri
Jánosnak és nejének, Udvari Veronikának a megbízásából, akik
korábban (majdnem két évtizedig)
az Öröm utcai nyilvánosház tulajdonosai voltak. A tulajdonosok által

2022. október 7.

A Daru utcai bordélyház

csak „éjjeli mulató hely”-nek nevezett épület rövid idő alatt felépült,
1903. október 8-án már a szabályszerű használatbavételi engedélyt
is kiadta a városi tanács. Neoreneszánsz tagozatai az Ujszászy által
tervezett, főként a Kossuth utcán
álló emeletes házakat idézik. Ennek
az épületnek azonban teljesen más
volt az alaprajza, ami nyilvánvalóan
a sajátos funkcióval magyarázható.
Az L alakú épület személyi bejárata
mellett egy tágas szalon, a mögött
pedig hosszú szobasor húzódott. A
kocsibehajtó az udvarra vezetett,
amelynek hátulsó részén emelték a
konyhát, éléstárat és a mosókony-

hákat. Az épület téglalábazata, magasra helyezett koronázópárkánya,
elkülönített személyi és gazdasági
bejárata kiemelte a környező parasztházak tömegéből, a historizáló
építészet értékes emléke volt.
Az épületnek nem is az esztétikai értékei miatt tiltakoztak a korabeli szomszédok. Egyikük, Szabó Fülöp az építési engedélyezési
eljárás minden egyes szakaszát
fellebbezésekkel és beadványokkal igyekezett gátolni, mondván,
az építkezéshez nem járult hozzá,
továbbá műszakilag sem megfelelő a telekvonalra épített gazdasági épületszárny. Az indok azon-

ban egyértelműen személyes volt,
és a fellebbezéseket az illetékes
hatóság, a vármegyei alispán is
többször visszautasította, mivel
az építkezés ellen hatósági szempontból nem merült fel kifogás, a
benne működő bordélyházat pedig
a rendőrkapitány engedélyezte.
Szabó még azzal is megvádolta a
városvezetőket, hogy kooperálnak
Győriékkel, holott az ügyiratok azt
bizonyítják, hogy a városi hatóságok hatásköreiknek megfelelően jártak el, amikor építési, majd
működési engedélyt állítottak ki
Győriék részére.
Brunner Attila

Hirdetés

Felújított és új számítógépek a legjobb árakon!
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Felújított PRÉMIUM számítógép-ajánlatunk:
Fujitsu Esprimo P500: Intel Core-i5, 4 GB mem.,
128 GB SSD, DVD, 2 év gar.
Br. ár: 39.990 Ft
Fujitsu Esprimo P910: Intel Core-i5, 4 GB mem.,
500 GB HDD, DVD, 2 év gar.
Br. ár: 29.990 Ft
ACER E5-471 notebook: Intel Core-i3, 8 GB mem.,
256 GB SSD, webcam, DVD, 14,1”-os kijelző,
½ év gar.
Br. ár: 79.990 Ft

ÚJ notebook-ajánlatunk:

HP 250 G8: Intel Core-i3, 4 GB DDR4 mem., 256 GB SSD,
webcam, 15,6”-os kijelző, 3 év gar.
Br. ár: 159.990 Ft
HP 250 G8: Intel Core-i3, 8 GB DDR4 mem., 256 GB SSD,
webcam, Win10, 15,6”-os kijelző, 3 év gar. Br. ár: 208.990 Ft

SZÁMÍTÓGÉP GYORSSZERVIZ A PC VARÁZSLÓBAN!

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY NONPROFIT KFT.
Felelős kiadó: Tajola-Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK: Kis Nimród
István (anyja neve: Pintér Mónika), Forgó Emma Léna (Tarjányi Enikő), Gulyás Viktória (Kócsó Ivett), Pásztor Nóra (Novák
Krisztina), Kertész Benett (Rácz
Krisztina)
HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK:
Szentkirályi Emőke – Ujvári Márton, Szabó Annamária – Fekete
László, Rádi Anikó – Hegedűs
Norbert, Nagy Nikolett – Ballagi Károly, Tóth Renáta – Szabó
György, Rabi Barbara Bernadett

– Pokol Márton, Horváth Eszter
– Piszmán Erik, Vidács Fruzsina
– Koncz Gábor, Gondi Márta –
Pántlika Tibor, Tipold Annamária
– Petróczi Gábor, Pecz Renáta –
László Norbert
MEGHALTAK: Gémes Mihály
(1956),
Rekedt-Nagy
István
György (1965), Kósa András János (1958), Bánfi Lászlóné Szalai
Mária (1940), Czakó Mátyásné
Faragó Erzsébet (1945) – Kiskunfélegyháza, Mirkó Ibolya Mária
(1949) – Budapest

Munkatársak: Fantoly Márton (fotó), Hájas Sándor (újságíró), László István
(hírszerkesztő), Szabadszállásiné Gajzer Erzsébet (újságíró), Tarjányi Lili
(újságíró), Veres Borbála (újságíró, reklám), Zakar Anita (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 1225 Budapest, Campona utca 1.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató

