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Mintegy 150 parkoló épült
és újult meg Félegyházán

Fotó: Fantoly Márton

Több elkészült utcát, valamint parkolót is átadtak november
7-én, hétfőn Kiskunfélegyházán, közöttük az Oskola utca és a Dr.
Holló Lajos utca által határolt területen felépített 54+2 mozgáskorlátozott férőhelyes parkolót.
A létesítményt beton térkőburkolattal, kiemelt és süllyesztett
szegélyekkel látták el. A Pázmány
utcában
beton
kőburkolatból
épült az 1862 négyzetméternyi út,
emellett megtörtént a járdák új-

jáépítése is 168 négyzetméteren.
A beruházás során 33 parkolót
– közte egy a mozgássérülteknek
épült – adtak át. Mindkét helyszínen öntözőrendszerrel látták el a
zöldfelületeket.

A nemrégiben megvalósult fejlesztések ünnepélyes átadásán megjelent Csányi József polgármester,
Balla László alpolgármester, a
körzet önkormányzati képviselője,
Rosta Ferenc alpolgármester, dr.
Faragó Zsolt jegyző, dr. Ónodi
Izabella képviselő valamint a Vonalvezető Kft. képviselői. Csányi József
polgármester beszédében elmondta, hogy amikor 2013-ben felmér-

ték a lakossági igényeket, az egyik
kiemelkedő terület a piac környéke
és az ott található parkolók fejlesztése és bővítése volt. Miután Balla
Lászlóval, a körzet önkormányzati
képviselőjével megvizsgáltak minden szóba jöhető lehetőséget, arra
jutottak, hogy a katasztrófavédelem
egykori légópincéjének és a szomszédos – azóta lebontott – épület
helyén alakítják ki az új parkolókat.
Folytatás a 2. oldalon!

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Folytatás az 1. oldalról!

Mintegy 150
parkoló épült
és újult meg

A tervezés során fontosnak tartották, hogy a beruházás zöldfelületeket, valamint olyan városképi elemeket tartalmazzon, ami
egységet alkot az elmúlt években
kirajzolódott városképpel. A majdnem 60 parkolót úgy alakították ki,
hogy az árusok kisteherautóikkal
is meg tudjanak ott állni, rakodni,
parkolni. A piacon kívül a beruházás segíti a postára és a zeneiskolába érkezők megállását is.
A tervezést a Vonalvezető Kft.
mérnökirodára bízták. Különös
tekintettel voltak a talaj alatti
közművekre, azok kiépítésére, az
esővíz-elvezető csatornára, a távközlési kábelek védőcsövekbe helyezésére, a közvilágításra és a terület kamerákkal való ellátására.
A fejlesztést egyedivé varázsolják
azok a Kiskunfélegyházáról készült, különlegesen szép fotók,
amelyeket itt helyeztek el. A polgármester ezúton is megköszönte

az alkotók: Görög Anita, Kiss
László, Mezősi Ágnes, Patyi
Zoltán, Seres Attila és Faragó
Zsolt munkáját.
Csányi József kitért arra is,
hogy a parkolóhoz közvetlenül és
szervesen kapcsolódik a Pázmány
utca – a Béke-tértől a posta bejáratáig, valamint az 5-ös út becsatlakozásáig – teljes felújítása,
új parkolókkal. Jelentős közműfejlesztések valósultak meg itt: a csa-

padékvíz-elvezető csatornát és az
ivóvízvezeték-csövet az utca teljes
hosszában kicserélték, az utat térburkolattal látták el.
Balla László alpolgármester, a
körzet önkormányzati képviselője köszöntőjében arról beszélt,
hogy a jelenlegi fejlesztés több
évtizedes hiányt pótol Kiskunfélegyházán, ahol rendhagyó módon
a városközpontban kapott helyet
a piac. A most megépült parkolót

Átadták a Bankfalu új utcáit
A közelmúltban megvalósult beruházás ünnepélyes átadása volt
november 7-én, hétfőn a Bankfaluban. A Szélmalom utcában 128
méter, a Kéve utcában 212 méter hosszúságban, 4 méter széles
aszfaltburkolatú út építése fejeződött be, amelynek két oldala 1,5
méter zúzottköves padkával és vízelvezető árokkal egészült ki.
Az ünnepélyes átadáson megjelent Csányi József polgármester,
dr. Faragó Zsolt jegyző, Rosta
Ferenc és Balla László alpolgármesterek, Szabó József, a körzet
önkormányzati képviselője, valamint dr. Ónodi Izabella és Szamosi Endre képviselők.
Csányi József polgármester
elmondta, hogy a jelenlegi városvezetés alapvető és legfontosabb

igénye kezdetektől fogva az volt,
hogy a közterületek járdáit, útjait,
Félegyháza utcaképeit fejlessze. Ez
magában foglalja az elavult burkolatok megújítását, a burkolat nélküli utak aszfaltozását. Érvényes
ez a város legújabb, fejlődő kertvárosi részére, a Bankfalura is, amit
napjainkig sok fiatal, kisgyermekes
család választ otthonul. Itt a fejlesztések sora a Kiskun utcával

indult el, amit a keresztutcák megújítása követ. Ezek a munkálatok
a vállalkozók véleménye szerint jó
úton haladnak.
A polgármester elmondta: a városvezetés továbbra is szeretné
teljesíteni tervét, miszerint 2024ig minden félegyházi utca legalább
zúzottköves burkolatot kapjon.
Még akkor is, ha a lépések kisebbek az elmúlt években a pandémia
és a gazdasági nehézségek miatt.
Köszöntőjében kiemelte a bankfalusiak türelmét, rugalmasságát és
pozitív hozzáállását, amit a kivitelezés ideje alatt tanúsítottak. Megköszönte a körzet önkormányzati

vélhetően néhány év múlva kinövik
az igények, addig viszont elősegíti, hogy az őstermelők és kisgazdák, valamint a magyar terméket
kereső vásárlók kényelmesen és
kulturáltan tudjanak parkolni. A
körzet képviselője köszönetet
mondott a tervezőknek, kivitelezőknek munkájukért, valamint az
üzlettulajdonosoknak türelmükért
és megértésükért.

Z. A.
képviselőjének, Szabó Józsefnek
a munkáját, kiemelve, hogy a felújítás tervét vele közösen gondolkodva alakították ki. Mindez – tette
hozzá – csakúgy, mint az Integrál
Zrt. hamarosan megvalósuló áruháza, a körzet lakóinak kényelmét
hivatott szolgálni.
Szabó József, a körzet önkormányzati képviselője hozzátette:
a legdinamikusabban fejlődő városrészről van szó, amikor a Bankfalut említjük. Ahogyan fogalmazott: mint egy családi házban, itt
is mindig van tennivaló és lesz is,
erre számíthatnak az itt élők. Mindenkit biztosított arról, hogy folyamatosan szervezik a városrész fejlesztését. Végezetül megköszönte
a támogatást és a munkát.
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Az ünnepélyes átadások sorát
a Korona utcai zárta november 7-én. A beruházással a dr.
Holló Lajos utca és Kazinczy
utca között 83 méter hosszúságú útszakasz épült, megújultak továbbá a parkolók és
zöldfelületek is. Mintegy 1100
négyzetméter útpálya és 800
négyzetméter járda térburkolása történt meg 8 centiméteres betonkő elemekkel, 35+1
mozgáskorlátozott férőhelyes
parkoló kialakítása mellett.
Az átadón Csányi József polgármester, Balla László és Rosta
Ferenc alpolgármesterek, dr.
Faragó Zsolt jegyző mellett dr.
Ónodi Izabella, Szamosi Endre,
Gyenes Attila képviselők, valamint a kivitelező Vonalvezető Kft.
munkatársai is jelen voltak.
Csányi József polgármester
elmondta, hogy Szamosi Endre
képviselővel évek óta tervezték az
utca felújítását, hiszen az útburkolat és a járdaszakaszok is okot adtak erre. Ebben az utcában található részben a Holló-ház is, aminek a
rekonstrukciója is egyre égetőbbé
vált. A kivitelezés egyik sarkalatos
pontja volt itt is, hogy ne csak az
útburkolat, hanem a járdák és a
parkolók is megújuljanak, valamint
olyan zöldfelületeket alakítsanak
ki, ami az új városkép, a zöld város
jellegét képviseli. Fontos szempont
volt, hogy az alépítmények – a csapadékvíz-elvezetés, az ivóvízvezeték – cseréje is megtörténjen. A
térvilágítás díszkandeláberekkel
valósult meg.
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Újra pezseg
a Korona utca

A beruházás jellegében a már
kialakult belvárosi képet próbálták

követni. A polgármester hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban

elkezdődött a Holló-ház felújítása
is, valamint a Móra Ferenc Művelődési Központ hátsó, Korona utca
felőli homlokzata is teljes egészében megújult.
Szamosi Endre, a körzet önkormányzati képviselőjének régóta
dédelgetett álma valósult meg a
Korona utca felújításával – mondta beszédében. Hozzátette: külön
öröm számára, hogy térburkolatot
kapott az utca a korábbi aszfalt
helyett, ami praktikusabb, gazdaságosabb és könnyebben javítható,
valamint belvárosi hangulatot is teremt. A képviselő ismertette a beruházás és a Holló-ház rekonstrukciójának részleteit. Megköszönte az
önkormányzatnak a megvalósítást
maga és a körzet lakói nevében is.

Körkérdés – Mi a véleménye Félegyháza arculatáról?
A napokban átadott beruházások kapcsán körkérdés rovatunkban ezúttal a felújított, megszépült utcákról, Félegyháza közterületeiről kérdeztük a járókelők véleményét.
Krepsz János (65): –
Harminc éve
lakom Kiskunfélegyházán.
Az
utóbbi években lendületesen fejlődött ez a város. Nagyon sok
helyszínen történt felújítás az itt
élők megelégedésére, örömére,
mindannyiunk kényelmét szolgálva. Úgy gondolom, hogy a
nagyposta melletti terület és a
Korona utca átadásával a belvá-

ros parkolási gondjai is megoldódnak egy időre.
Juhász István (83): –
Néhány évet
l e s z á m í t va
Félegyházán
éltem az életemet. Láttam ezt a várost porosan, elhanyagoltan is, de
az elmúlt években folyamatos a
fejlődés. A poros, koszos utcák a
múlté. A főtér és a Kossuth utca
kifejezetten tetszik a vadvirágos
ágyásokkal, amelyek számomra a

mezők hangulatát idézik. Örülök,
hogy megélhettem azt, hogy ilyen
szép
városban
élhetünk,
közlekedhetünk.
Tóth Gyöngyi (78): –
Négy
éve
élek Félegyházán, ami
nagyon élhető,
kedves
város számomra. Szépen karbantartják a
tereket, közterületeket, a rengeteg szebbnél szebb virágágyás pedig gyönyörűséget sugároz az
emberi léleknek. Szeretek itt
lakni.
Farkas Mihályné (69): – Épül,
szépül a városkép, megelége-

d é s ü n k r e.
Városföldön
lakunk, de
gyakran eljövünk Féle g y h á z á ra .
Részt szoktunk venni a
városi rendezvényeken, és mindig nagyon jól érezzük magunkat.
Több alkalommal főztünk már mi
is a férjemmel a Libafesztiválon.
Kijelenthetem, hogy nagyon kedvesek, barátságosak az emberek,
szívesen fogadják az idelátogató
vendégeket. Mi pedig örömmel
kísérjük figyelemmel az új és új
építkezések nyomán egyre szebb
és kedvesebb város fejlődését.
V. B.
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Közmeghallgatást tartott a képviselő-testület
Az út- és kerékpárút-hálózat fejlesztése, a közlekedésbiztonság
növelése és a hulladékszállítás kérdésköre is napirendre került a
november 10-i közmeghallgatáson. A felmerült kérdésekre Csányi
József polgármester válaszolt a városháza dísztermében.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete november 10-én tartotta éves közmeghallgatását, amelyen a helyi
lakosság és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehettek.
Csányi József polgármester
kérdésekre válaszolva, a kerékpárút-hálózat fejlesztése kapcsán
elmondta: kiemelt projektként kezeli a város a kerékpárosok biztonságos közlekedését szolgáló utak
kialakítását. Abba a turisztikai pályázatba, amelyben a Fürdőszálló
és a strand megújítása is szerepel,
újabb kerékpárutak építése is bekerült. Elkészült a Csanyi úttal párhuzamos kerékpárút komplett terv-

dokumentációja, és a tervek között
szerepel az 5-ös számú főutat és a
Csanyi utat összekötő déli elkerülő
szakasz bővítése is kerékpárúttal.
Hozzátette: Gátér és Kiskunfélegyháza között is terveznek bicikliutat.
A fejlesztések várhatóan 5-10 éven
belül valósulhatnak meg. Azt is elmondta, hogy az Izsáki út és a Bercsényi utca fizikailag alkalmatlan
arra, hogy kerékpárutat építsenek
ki, bármennyire is nagy az igény
erre.
A Szentesi út és az 5-ös főút
kereszteződésén lévő lámpák kapcsán elmondta: azok váltása egy
programozott, ciklusos rendszerben működik. A ciklusidők meghosszabbítását egy hónappal ezelőtt kérvényezték a kezelő, Magyar

Közút Nonprofit Zrt.-nél, így várhatóan heteken belül megtörténik
a rendszer átprogramozása, így a
zöld jelzés alatt több autó haladhat
át. Hozzátette: ugyanígy áttekintették a ciklusidőket a városháza
előtti lámpás kereszteződésnél és
a Petőfi-lakótelepen, a Bercsényi
utca és a Dr. Holló Lajos utca találkozásánál. Mindkét helyen az áthaladási idő hosszabbítását kérték.
Több kérdés is felmerült a forgalmasabb utak sebességkorlátozása és az elektromos bicikliseket,
rollereseket érintő KRESZ-szabályok kapcsán. Ezekre válaszolva
hangsúlyozta: a város vezetése
elhivatott a közlekedésbiztonság
javítása érdekében, legyen szó
gyalogosokról, biciklisekről, vagy
autósokról. Az Izsáki úton például
hetente végeznek sebességellenőrzést a hatóságok, ami hatékonyan
működik. Hozzátette: helyszíni bejárást tartanak majd azzal a cél-

lal, hogy felmérjék, lehetséges-e a
Mikszáth Kálmán utca és az Izsáki
út kereszteződésénél egy gyalogátkelőhely kialakítása. Kiemelte:
a közlekedésbiztonság javítása érdekében a rendőrkapitánysággal
együttműködve évente szerveznek
nyílt napokat, versenyeket, ahol a
fiatalokkal megismertetik a szabályos közlekedést, sőt, nemrégiben
egy közlekedésbiztonsági tábort is
megvalósítottak.
A közmeghallgatáson napirendre
került a fa- és széntüzelés égéstermékeként keletkező hamu elszállítása is. Az erre vonatkozó kérdésekre válaszolva arról tájékoztatott
a polgármester, hogy keresik a
megoldást a hamu gyűjtésének és
elszállításának módjára. Ez ügyben
a hulladékszállítást végző csongrádi székhelyű céggel és a kormán�nyal is felvették a kapcsolatot, eljuttatták feléjük kérdéseiket.

G. E.

A polgármester megköszönte a
kollégái munkáját, kiemelve Keresztes Tünde kulturális referenst, aki nagyon sokat tett idén is
az adventi programokért és ünnepi
díszítésért.
Keresztes Tünde kérdésünkre
elmondta, hogy Görög Anita kolléganőjével nagyon készülnek az
idei ünnepre. Újdonságok is lesznek: új díszeket és új színeket fedezhetünk fel a karácsonyfán, amit
hamarosan teljes pompájában tárnak a városlakók elé.

November 21-én kezdődik a Petőfi-tér feldíszítése: itt az adventi
koszorú, a fenyőfa, a szánkó szarvassal, a fagyöngykapu és a Betlehem is helyet kap. Akkor érkeznek
meg a faházak is, ahol kézműves
árusok, gasztroegységek kapnak
helyet és karácsonyi muzsikára is
számíthatnak a járókelők.
Az első adventi gyertyát november 26-án, szombaton 17 órakor a
nagycsaládosokkal gyújtják meg.
Hatvani Zsófia lelkész asszony
mond köszöntőt, közreműködik

Lizik-Varga Katica. A következő
három szombaton, december 3-án,
december 10-én és december 17én szintén 17 órakor kezdődnek a
gyertyagyújtások, ahol köszöntőket
hallhatnak, és műsorral készülnek
a szervezők, valamint meleg teával
és forralt borral kínálják a megjelenteket. December 6-án érkezik a
Télapó a Petőfi-térre, előtte Kátai
Tibor várja ugyanitt a gyermekeket interaktív, táncos-énekes mikulásváró műsorával.

Z. A.

Nem maradunk
adventi
fények nélkül
Fényes ünnep lesz az idei advent is Kiskunfélegyházán, bár
a korábbinál jóval szerényebb
költségek mellett – tudtuk meg
Csányi József polgármestertől.
Bár a rezsicsökkentés után megjelenő első hírek arról szóltak, hogy
ünnepi fények nélkül marad a város
advent idején, a városvezetés mégis úgy döntött, hogy idén is ünneplőbe öltözik a főtér és környéke.
A polgármester elmondta, hogy a
sok éves hagyománnyal rendelkező
szombat esti gyertyagyújtásokat is
megtartják, ahol kisebb előadásokkal, köszöntőkkel teszik színesebbé
az eseményt. A karácsonyfát felállítják, a Petőfi és a Szent János-tér
ünnepi díszt és fényeket kap, a világító rénszarvast sem kell nélkülöznünk idén. A világító elemeket
az említett tereken időkapcsolóval
látják el, így hétköznapokon 18-tól
20 óráig, hétvégén 18-tól 22 óráig világítanak majd. A városvezető
úgy gondolja, hogy ez az időszak
az, amikor az emberek egy-egy
esti sétát beiktatnak, ilyenkor a
tér teljes karácsonyi pompában
látható. A Petőfi-téren helyet kap
egy szerényebb karácsonyi vásár.
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Lakossági fórumot tartanak
az önkormányzati képviselők

Bense Zoltán, a 2. számú választókörzet önkormányzati képviselője november 30-án, szerdán
16:30-tól lakossági fórumot tart
a József Attila Általános Iskola
ebédlőjében.
Meghívott vendégek:
Csányi József polgármester
Dr. Faragó Zsolt jegyző
Dr. Alács Miklós, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Juhász László, a városüzemeltetési osztály vezetője
Ódor László, a Szociális és Közfoglalkoztatási Osztály vezetője

Szamosi Endre, a 4. számú választókörzet önkormányzati képviselője november 23-án, szerdán
16:30-tól várja körzete lakóit a
Batthyány iskolában.
Meghívott vendégek:
Csányi József polgármester,
Balla László
és Rosta Ferenc
alpolgármesterek,
dr. Faragó Zsolt jegyző,
Juhász László,
a városüzemeltetési
osztály vezetője.

Balla László, az 5-ös számú választókörzet önkormányzati képviselője, alpolgármester november
21-én, hétfőn 16.30-kor a Göllesz
Viktor Általános Iskola aulájában
(volt Bajcsy iskola) tartja meg a
fórumot.
Meghívott vendégek:
Csányi József
polgármester
dr. Faragó Zsolt
jegyző
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Az események témái a 20212022-es évek eredményei, beruházásai, a következő időszak
fejlesztési tervei, kérdések,
javaslatok.

Szabó József, a 6. számú választókörzet önkormányzati képviselője két helyszínen tart fogadóórát.
Az első alkalom november 22-én,
kedden, 17 órakor lesz a Bankfalui
Óvodában, míg a másik december
7-én, szerdán 17 órakor kezdődik a
Zöldmező-lakótelepen.
Meghívott vendégek:
Csányi József polgármester
Dr. Faragó Zsolt jegyző
Juhász László,
a városüzemeltetési
osztály vezetője
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Lakossági fórumra várta
körzete lakóit dr. Réczi László
Lakossági
fórumra
várta az érdeklődőket dr. Réczi László,
az 1. számú választókörzet önkormányzati
képviselője november 8-án, kedden, a
Platán iskolában. Az
eseményen megjelent Csányi József
polgármester, dr. Faragó Zsolt jegyző,
Balla László alpolgármester és dr. Ónodi
Izabella önkormányzati képviselő.
Dr. Réczi László beszámolójában ismertette
a körzetben megvalósult beruházásokat, kiemelve a központi
fejlesztést: a bölcsőde építését.
Ismertette a további feladatokat:
a garázssor közötti útszakasz javítását és a Csanyi úti kerékpárút
megépítését. Elmondta, hogy az
orvosi rendelő közelében egy padot cseréltek, felújítottak, valamint a Kálváriánál a székelykapu
előtti terület és a padok is gondozáson estek át. A képviselő hozzátette, hogy folyamatos problémaként jelentkezik a zöldhulladék és
a szelektív hulladék elszállítása,
amelyeken igyekeznek úrrá lenni.
Csányi József polgármester beszédében örömmel jelentette be,
hogy a bölcsődeépítés már tényleg

a finisben van: belülről a burkolatok, festési munkálatok, kívülről a
hőszigetelése zajlik az épületnek,
a cserép is felkerült az intézményre és napelemet is telepítettek. Elmondta, hogy a kezdetekkor nem
volt egyértelmű, hogy hová építik
majd fel az új bölcsődét, szó volt
arról, hogy az óvoda kertjében kap
majd helyet. Ezt a verziót elvetették,
hiszen a megnövekedett forgalmat
már nehezen lehetett volna kezelni.
Így végül a mostani helyét szavazták meg, amivel sajnos szintén nem
értett minden lakó egyet. A polgármester úgy véli, hogy a zöldövezet
előnye mellett a szomszédságban
található idősotthon lakói is örömüket lelhetik a gyerekzsivajban.

Tudományos különdíjat nyert a Móra
gimnázium tanulója
A Magyar Tudomány Ünnepe
alkalmából tartott nyitórendezvényen adták át az MTA Szegedi
Akadémiai Bizottság, A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön Alapítvány és a Szegedi
Tudományegyetem idei évre
közösen meghirdetett pályázatának díjait, november 4-én.
Az eseményen vehette át Rádi
Anna Márta, a Kiskunfélegyházi

Móra Ferenc Gimnázium 12/A
osztályos tanulója az „Orvos
akarok lenni? – Pályaválasztási
motivációk középiskolás szemszögből” című pályamunkájáért
a SZAB Tudományos Díj Különdíját. Anna osztályfőnöke, Kámánné Pallagi Judit odaadó,
lelkiismeretes munkáját pedig
emléklappal köszönte meg a
Szegedi Akadémia Bizottság.

Beszélt a Csanyi úton megvalósuló kerékpárútról, amelyre keresik a pályázati lehetőségeket,
illetve a régóta kérdéses, Csanyi
út és a déli elkerülő út kereszteződésébe épülő körforgalomról,
amelynek tervezése megkezdődött egy állami beruházás keretében. Ismertette a városi beruházásokat: a Deák Ferenc utca,
az Oskola utca, a Pázmány utca
és a Korona utca tekintetében.
Beszámolt a jelenleg folyamatban lévő munkákról, a Vasas-pálya felújításáról és a Kossuth
utca mindkét oldalának, az Ady
Endre és a Dózsa utca vonaláig
tartó megszépítéséről. Hangsúlyozta, hogy az adventi időszak

az ünnepi fényekről is szól majd
városunkban, természetesen a
rezsicsökkentés adta lehetőségek mellett. Szó esett az orvosi
rendelő kérdéséről is: a jelenlévőket arról biztosította, hogy azt
nem szeretnék elköltöztetni a jelenlegi helyéről.
Megtudtuk, hogy a
városvezetés elhivatott
a kamerarendszer fejlesztése ügyében, már
működnek a rendszámfelismerő eszközök, infrakamerák, amelyek a
kiskunfélegyháziak biztonságát szolgálják.
A beszámolók után a
fórumon
megjelentek
kéréseket tolmácsoltak
és kérdéseket tehettek fel, amelyek között
volt fásítási kérelem
vagy fanyesés szükségességének jelzése. A
problémásabb városrészekről is
ejtettek szót és a megvalósult
parkolók használatáról is kérdezték a városvezetést. Említették a
garázssoron és a körzet utcáiban
kialakult kátyús utak javításának
szükségességét, valamint az elavult vízvezetékcsövek cseréjének vagy tisztításának lehetőségéről is értekeztek. A fórumon a
problémák mellett elégedettségüknek is hangot adtak a körzet
lakói, megköszönték a város és a
Móraváros csinosítását és a folyamatos fejlesztéseket.
A felmerült problémákat az illetékesek feljegyezték, megkezdték
azok kivizsgálását, elhárítását.

Z. A.
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Új járdák, javuló közvilágítás
Gyenes Attila körzetében
Lakossági fórumot tartott Gyenes Attila, a 3-as választókörzet
önkormányzati képviselője november 14-én, hétfőn. A Dózsa
György Általános Iskolában megrendezett kötetlen hangulatú
eseményen jelen volt Csányi József polgármester, dr. Faragó
Zsolt jegyző, Sipos Róbert, a városüzemeltetési és közterület-felügyeleti csoport munkatársa, dr. Ónodi Izabella önkormányzati
képviselő és a körzet lakói.
Gyenes Attila önkormányzati
képviselő
beszámolójában ös�szefoglalta a körzetben idén megvalósult,
vagy
folyamatban
lévő
fejlesztéseket.
Beszélt a járdaépítésekről és a közvilágítás-fejlesztésről, a
folytatásról pedig elmondta, hogy a felmerült igények alapján
további lámpatesteket fognak felszerelni
többek között a Dózsa
György utca elején. A
körzetet érintő kátyúzási munkák egyebek
mellett a Szegedi út,
a Gábor Áron és a
Deák Ferenc utcákat
érintették, a javítás
megtörtént, vagy folyamatban van. Az
aktualitások között
szó esett az elszáradt falevelek
elszállításáról a közterületeken, a

Szalagozó
a Constan
tinumban
November 11-én, pénteken mérföldkőhöz érkezett a Constantinum
végzős diákjainak élete. Ezen a napon rendezték a már hagyományos
szalagavató ünnepséget. A megjelent diákokat, szülőket, barátokat,
dolgozókat Mindák József, az
intézmény vezetője köszöntötte,
majd felkérte Geszler Péter esperes atyát a szalagok megáldására.
Papp Vivien diákpolgármester
jókívánságai után Bánszki Dániel
adta elő az alkalomra írt saját versét. A köszöntők és a szalagtűzést
követően színvonalas műsort adtak
elő a diákok.

fakivágásokról és egyéb, a lakosok
által jelzett feladatokról.

A képviselő kitért arra, hogy a
körzetében több oktatási intézmény van a bölcsődétől a középiskoláig, és ezek – köszönhetően az
önkormányzat előrelátásának – a
korábbi évek fejlesztései nyomán
napelemes rendszerrel rendelkeznek. Ennek előnyei – fogalmazott
– a jelenlegi energiaárak mellett
felmérhetetlenek. A körzetet érintő eredmények között szó esett
többek között a parkolóhelyek
bővítéséről és a Kossuth ABC mögötti hulladékszigetnél telepített
kamerarendszerről. Ezek létjogosultságát igazolták a változások.
Csányi József polgármester a
képviselői beszámolót a várost
érintő körülményekkel, a közelmúlt eredményeivel és az aktuális
kihívásokkal egészítette ki. Ennek
kapcsán tájékoztatta a jelenlévőket az energiaválság miatt szükséges változásokról, és beszámolt
a városban működő, összesen
160 darab térfigyelő kamerából
álló rendszer köz- és közlekedésbiztonságra gyakorolt hatásairól is. A városvezető beszélt
a körzeten kívüli, de az ott élőket
is érintő nagyobb horderejű fejlesztések részleteiről, így például
a Holló-ház homlokzatának megújításáról, a Móravárosban épülő
bölcsődéről, vagy a Vasas-pálya
helyén létesülő korszerű sport-
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telepről. Végezetül tájékoztatást
adott az adventi időszak városi
eseményeiről, kiemelve, hogy a
korábbi évekhez képest szerényebb mértékben, de idén is lesz
ünnepi díszvilágítás Félegyházán.
A városrészt is érintő fejlesztések között kiemelte a Vasas-pálya felújítását és a Kossuth utca
mindkét oldalának megszépítését
az Ady Endre és a Dózsa György
utcák közötti szakaszon, hangsúlyozva, hogy ezeknek a projekteknek a pályázati forrásból elnyert
bekerülési költsége már a város
folyószámláján van.
A beszámolók után a fórumon
megjelent lakosok fogalmazták
meg észrevételeiket, tették fel kérdéseiket. Ezek között felmerültek
a közterületeket, játszótereket,
a közlekedésbiztonságot érintő
kérések, javaslatok, és volt, aki
személyes problémája megoldásához kért tanácsot, segítséget.
Kérdésként merült fel a Kiskunfél
egyházát Kecskeméttel összekötő
kerékpárút megépítésének esélye,
aminek kapcsán elhangzott, hogy
ennek a tervét tartalmazza a Fürdőszálló és a strand felújításának
részleteit is magában foglaló turisztikai előtanulmány, ami készen
várja a megfelelő pályázat kiírását.
A lakossági fórumon felmerült,
további intézkedéseket igénylő
kérések, problémák megoldása érdekében az önkormányzat
illetékes munkatársai megteszik a szükséges lépéseket, és
az eredményről tájékoztatják az
érintetteket.
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A szociális ágazatban
dolgozókat köszöntötték

Ünnepi díjátadóval tisztelgett Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a szociális ágazatban dolgozók előtt, november 10-én. A városháza dísztermében tartott eseményen Görög Anita a városvezetés nevében köszöntötte a megjelenteket és kitüntetetteket. Az esemény fényét a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola Kicsinyek Kórusának előadása emelte, akik Nagyné
Mészáros Erika vezényletével, kedves dalokkal örvendeztették meg a hallgatóságot. Az ünnepségen Csányi József polgármester és dr. Ónodi Izabella önkormányzati képviselő az alábbi szavakkal
ismerte el a szférában dolgozók munkáját és olykor emberfeletti küzdelmét.
– A szociális munka napja az egyik
legfontosabb ünnep az önkormányzat életében. Sok esetben, amikor
a szociális szó eszünkbe jut, nem is
tudjuk elképzelni, hogy milyen sokrétű szakterület is. Velük kapcsolatosan
a segítő szándékra gondolunk. Ez az
ágazat magában foglalja, minden
korosztályban jelen van: a bölcsődei
gondozóktól az idősek ellátásában
dolgozókig. Hiszem, hogy az önök
munkája, kiemelkedő országos szinten is. Ezt az is alátámasztja, hogy
amikor ellenőrzést kapunk, mindig
kiváló eredménnyel végeznek. Büszkék vagyunk önökre, a munkájukra,
és tudjuk, hogy ez az igen megterhelő és embert próbáló feladat milyen
sok erőt igényel mindenkitől. Éppen
ezért nagy tisztelettel köszönöm a
munkájukat és remélem, hogy még
sok évig ünnepelhetjük önöket – zárta gondolatait Csányi József.
– Ha a történelem viharait tornádóként képzeljük el, akkor az

elesettek, a szegények, a gyerekek
és az idősek, akiket először felkap a
forgószél és őket is dobja legmes�szebbre. A mi szociális munkásaink
igazi viharlovagok, akik dacolnak
a halmozódó problémákkal, kitartóan és fáradhatatlanul segítik rászoruló embertársaikat. Több mint
120 évvel ezelőtt az egyre fejlődő
ipar és a városok következtében az
önmagukat ellátni képtelen embertömegek mérete is nőtt. 1905-ben
a szegénygyám, később a szociális
telepek, majd az első világháború
özvegyi és árvasegítő programjai
sem jöttek volna létre önfeláldozó
szociális munkások és egyházi intézmények nélkül. A szegénygondozás első módszertana is akkori ferences rendfőnök, P. Oslay Oswald
vigyázó gondoskodásához köthető.
Embernek maradni, embertelen állapotok közepette talán a legszebb
jellemvonása azoknak, akik saját
kényelmüket, boldogulásukat félre-

Fák, évelők, cserjék ezrével
A nemrégiben átépített városközponti közterületek, azaz a Deák Ferenc utca, Pázmány utca, postai parkoló építési munkáinak részeként mintegy ezer négyzetméter nagyságban alakult ki új, intenzíven
gondozott zöldfelület Félegyházán. Itt összesen több mint 50 fát és
fatermetű örökzöldet, valamint mintegy 4 ezer cserjét és évelőt telepítettek el a kivitelezők. Ezzel párhuzamosan a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. munkatársai további 7 ezer darab árvácskát
és nefelejcset, 2 ezer tavaszi hagymát és 600 cserjét telepítettek
és pótoltak a városi zöldfelületeken – számolt be lapunknak Nagy
Ágnes városi főkertész.

téve mások túlélésért fáradoznak.
Kiskunfélegyháza szociális munkásai példásan segítik át rászoruló embertársaikat a mindennapok
nehézségein. Legyen hát ez a nap a
tisztelet jele, ami őket az év minden
egyes napján megillet – fejezte ki
elismerését dr. Ónodi Izabella.
Az esemény állófogadással ért
véget.

Elismerésben
részesültek
A köz szolgálatában eltöltött 40
éves munkájáért Gácsi-Kissné
Genczinger Emese, a Darvas
Bölcsőde szakmai egységvezetője,
a köz szolgálatában eltöltött 30
éves munkájáért Csányi-Nagy Ildikó, a Dankó Pista utcai bölcsőde
szakmai egységvezetője és Nemes
Gyöngyi, a Darvas Bölcsőde kisgyermeknevelője, a köz szolgálatában eltöltött 25 éves munkájáért

Magyariné Tóth Erika, a Szivárvány intézmény vezetője, Hegedűs Henrietta, a Szivárvány
intézmény adminisztrátora és Udvardiné Görög Tünde, a Szivárvány intézmény ápolója részesült
elismerő oklevélben.
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény dolgozói
közül bizottsági elismerő oklevelet érdemelt ki Kérésziné Kocsis
Mónika csoportvezető, Tóth Erika
szociális munkatárs, Szikszai-Terjék Mónika terápiás munkatárs,
Bajnok Istvánné gondozó, Ficsór
Erzsébet Edit gondozó, Székelyné Sebők Petra gondozó, Takács
Alexandra gondozó, Terjékné Nemes Nagy Éva ápoló, Orbán Bernadett készletnyilvántartó munkatárs, Sinkó Sándorné szakács,
Petrócziné Czinege Edit portás,
Bense Ferenc gépkocsivezető,
Víg Tünde Katalin ápoló, Polyákné Tóth Erzsébet Tünde ápoló,
Szondiné Kovács Erzsébet ápoló,
Kállai Anna gondozó és Vas Lászlóné ügyintéző.
Intézményvezetői Dicsérő Oklevélben részesült Budavári Zsófia,
a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális
gondozó és ápolója.
A Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény dolgozói közül
bizottsági elismerő oklevelet kapott
Kertész Sándor Józsefné takarító, Magyari Szilvia Bernadett, a
Hajléktalan ellátás szakmai vezetője, szociális munkatársa, Fekete
Sándor, a Hajléktalan Ellátás segítő munkatársa, Sárkány Anikó
kisgyermeknevelő, Páli Lászlóné
kisgyermeknevelő, Kovács Tímea
kisgyermeknevelő, Terjék-Patak
Eszter kisgyermeknevelő, Kispetiné Keserű Ildikó óvodai- és iskolai szociális segítő, Jéga Edina
óvodai- és iskolai szociális segítő,
Parádi Nóra óvodai- és iskolai szociális segítő és Gréczi Mihályné
családsegítő.

V. B.
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A meglévő közösségeket
építené Geszler Péter
új plébános
Újra a Sarlós Boldogasszony Templomban szolgál Geszler Péter
atya, akit régi ismerősként köszöntöttek a városban. Korábban
káplánként itt kezdte papi hivatását, 2022. július elseje óta pedig plébánosként vezeti a közösséget. Életútjáról, a város hitéletéről és szabadidejéről is kérdeztük.
– Ön a Sarlós Boldogasszony
Főplébánia 23. plébánosa és
342. káplánja. Hogyan került
papi pályára?
– Kiskunhalason hatosztályos
gimnáziumban kezdtem komolyabban katolikus hittant tanulni,
és itt kerültem bele a plébániai
ifjúsági csoportjába, ahol felkészültem elsőáldozásra és bérmálkozásra. Érettségi után Szegeden
kezdtem el a szemináriumot, és
ott is diplomáztam le az akkori
Hittudományi Főiskolán, 2006ban. Ebben az évben szenteltek diakónussá, ekkor kerültem
először Félegyházára. Talapka
István plébános szárnyai alatt
kezdtem, 1 évig diakónusként,
majd 2007-es pappá szentelésem
után még 2 évet szolgáltam itt.
2009 és 2016 között Kalocsán a
Nagyboldogasszony
Főszékesegyházban káplánként, iskolalelkészként és érseki szertartóként
dolgoztam. 2016-ban a Tompai
Egyházközségbe kerültem, ahol 6
évig voltam, ebből 5 évet a bácsalmási espereskerület vezetőjeként
is szolgáltam. Az utolsó két évben Kelebia is hozzám tartozott.
A mindennapi papi feladatokat
örömmel végzem, ebben benne
van a szentmise, a gyóntatás, a
hittanoktatás, az esketés, a keresztelés és a temetés is.

– Milyen érzésekkel jött vis�sza a városba?
– Vegyes érzelmekkel jöttem
vissza. Benne volt a levegőben,
hogy Tompáról lassan elhelyeznek,
de nem gondoltam, hogy Félegyházára kerülök vissza. Egyrészt
örültem, mert itt sok a barát, az
ismerős, akiket 15 évvel ezelőtt
megismertem. Ma már olyan kollégákkal dolgozok együtt, akik
korábban tanítványaim voltak.
Tompán igazán otthon éreztem
magam, így fájó szívvel búcsúztam
az ottani közösségtől.
– Hogyan látja most a város
hitéletét?
– Nagyon örülök, hogy Félegyháza megőrizte azt a buzgó vallásos életét, mint amit annak idején
megtapasztaltam. Ugyanúgy jönnek a fiatalok, a családok és az
idősek is a templomba, mint 15
éve. Mindig is erős, vallásos város
volt Félegyháza, itt most is érződik, hogy a nagyszülőktől örökölt
hitélet még mindig megvan a fiatalokban. Nemcsak a régi, bevett
vallási szokásokat tartják meg, hanem nyitottak az újakra is, például
a városi keresztútra vagy a passiójátékokra. A gyerekek és a fiatalok
éppúgy vágynak arra, hogy foglalkozzanak velük, figyeljenek rájuk,
szeressék őket, mint a középkorúak és az idősebbek. Az embe-

rek most is ugyanúgy
szeretnek templomba
járni, imádkozni és közösséget alakítani.
– Milyen közösségek működnek most
a plébánián belül?
– Úgy gondolom,
minden
korosztályt
megszólítunk. Hétfőn
ként bibliacsoportot
tartunk, ahol együtt
imádkozunk, olvassuk
a szentírást és beszélgetünk. Ebbe a 60
fős közösségbe főként
középkorúak és idősek járnak. A
vasárnap esti mise tele van családosokkal, ők is szeretnek együtt
énekelni, imádkozni. Az apukákat
a Szent József kör, az édesanyákat a Szent Mónika csoport várja
minden hónapban. A karizmatikus
közösségben sűrűn imádkozunk
együtt, csakúgy, mint az ifjúsági
csoportban. A fiataloknak a közös
éneklés, imádkozás mellett tábort
is szervezünk és hittanversenyekre is járunk. 30 fős ministránsközösség, ifjúházas-csoport, rózsafüzér-társulat, gitáros kórus és
templomi nagykórus is működik.
– Milyen tervei vannak?
– Nagy változást nem tervezek,
hiszen elődöm, Rónaszéki Gábor atya vezetésével is nagyon jól
működött a plébánia. A meglévő
közösségeket, programokat szeretném megtartani, építeni és lendületesebbé tenni. Visszahoztam
például a korábbi Mária-napokat,
de szeretnék új programokat is

megvalósítani, és jobban bekapcsolódni a város életébe. Emellett
szeretném még szorosabbra fűzni a kapcsolatot az iskolákkal és
az óvodákkal is, hiszen így tudjuk
megszólítani a fiatalokat, és általuk a szülőket.
– Milyen a kapcsolata más
papi közösségekkel?
– Nagyon jó a kapcsolatom a
Szent István Templommal és Hajagos Gyula atyával, valamint a
Constantinum iskola hitoktatóival
és nővéreivel. Városi szinten is
építjük a papi közösséget, hetente
egyeztetünk, illetve a kerület papsága havonta is találkozik.
– Mivel tölti szabadidejét?
– Szeretek biciklizni, motorozni,
túrázni, olvasni, színházba járni.
Ha időm engedi, meglátogatom
Halason a családomat és a barátaimat. Egyéni imádságra, pihenésre
és feltöltődésre is kell időt szakítani, mert fontos, hogy ne hajtsa túl
magát az ember. 
G. E.

Tovább szépül a Kossuth utca
Mint arról több alkalommal beszámoltunk már, a jövő év elején
folytatódik a Kossuth utca burkolatainak megújítása. Ennek során az
Attila utca és a Dózsa György utca
közötti szakasz mindkét oldalán új
járda, kerékpárút és teraszburkolatok épülnek a BÁCSVÍZ ivóvízvezeték-rekonstrukcióját követően. – A
munkák megkezdése előtt a Kossuth utca említett szakaszán lévő
évelő növényeket a Hősök-parkjába és a Fürdőszálló előtti zöld-

felületekre áttelepítjük, így mintegy 1000 négyzetméter nagyságú
évelőággyal növekszik az intenzív
gondozás alatt álló, rendezett és
öntözött zöldfelületek nagysága a
városban. A bontási, gyommentesítési és faápolási teendőket az
FVNP munkatársai már elvégezték,
a talajelőkészítési munkákat és a
növények felszedését és átültetését pedig a napokban tervezzük
megkezdeni – tudtuk meg Nagy
Ágnes városi főkertésztől.
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Felújították a Református Templomot
18 millió forintból újult meg a
félegyházi Református Templom: a külső homlokzati díszek,
a kémény és a párkányzatok
javítása mellett, kicserélték a
nyílászárókat, a térkőburkolatot és akadálymentesítették
az épületet. A munkálatokat a
teljes külső festés és a fafelületek mázolása zárta. A november 12-i hálaadó istentiszteletet követően Csányi József
polgármester oklevéllel ismerte el Hatvani Zsófia lelkipásztor 25 éves szolgálatát.
A templom külső felújítási munkálataira vonatkozó vállalkozói szerződést idén márciusban kötötték
meg, ezt követően kezdték meg a
kivitelezési munkákat. A felújítás
során kijavították a külső homlokzat díszeit és a vakolatot, felújították és pótolták a megsüllyedt
térkőburkolatot. A párkányzatokat
kicserélték, a kémény körüli problémákat megszüntették. A legnagyobb munkálatokat az asztalos
szerkezetek cseréje jelentette, az
összes nyílászárót kicserélték és
motoros nyitási lehetőséggel szerelték fel a szellőztetés érdekében.

A huzatos ajtókat újragyártották,
a főbejáratot automata küszöbbel
látták el, így akadálymentessé vált
a közlekedés. A munkálatokat a
teljes külső festés és a fafelületek
mázolása zárta augusztus 31-én.
Az eredeti 15 millió forintos pályázati forrást a város vezetése 1
millió, a gyülekezet tagjai 2 millió
forinttal egészítették ki – tudtuk
meg a pénzügyi adatokat ismertető Palotás Erikától.
A megszépült templomot hálaadó istentiszteleten köszönték meg, amelyet Bán Béla, a
Bács-Kiskunsági
Egyházmegye

esperese mutatott be. Gitáros-énekes dicsőítésekkel közreműködött
Lizik-Varga Katica. Az istentiszteletet követően Hatvani Zsófia
lelkipásztort köszöntötték 25 éves
szolgálata alkalmából.
– Amikor a néhai Damásdi
Dénes lelkipásztor bemutatott
egy mosolygós, kedves segédlelkésznek, még fogalmam sem
lehetett arról, hogy ma gondnokként köszönthetem Hatvani
Zsófia lelkipásztort, aki 25 éve
végzi elhivatott, önzetlen szolgálatát a Kiskunfélegyházi Református-Evangélikus
Gyülekezetben.

Neves félegyháziak
személyesítik meg a vértanút
Ahogyan korábban beszámoltunk róla, városunk díszpolgára, a
Móra Ferenc Gimnázium Pillinszky-díjas örökös tanára, Megyei
Príma-díjas Juhász István egy számára is eddig ki nem próbált műfajban alkotott. Hangjátékot írt Vértanúk beszélgetése címmel.
Akkor így nyilatkozott a darabról: –
Összegyülemlett bennem, ahogyan
a 6 szereplő is. Szinte villámcsa-

pás volt az egész. Úgy gondoltam,
beszéltetem őket, mondják el ott
fent, hogy hogyan élték meg a földi

létben életük fontos napjait. Humor, tragikum és derű: ez mind
megtalálható a hangjátékban. A
szívem csücske ez most, amit nagyon szeretnék meghallgatni az
éter hullámain – mondta Juhász
tanár úr.
Mostanra úgy tűnik teljesült a

Negyedszázada alakítja és építi
ezt a kis közösséget, de mosolya,
kedvessége, elhivatottsága mit
sem változott a magunk mögött
hagyott 25 év alatt – fogalmazott
Rosta Ferenc alpolgármester, a
gyülekezet gondnoka, majd a presbitérium és a gyülekezet nevében
átadta ajándékát.
Kiskunfélegyháza város nevében
Csányi József polgármester oklevéllel ismerte el Hatvani Zsófia
lelkipásztor szolgálatát. – Az ember életében számos fontos döntés van, de az egyik legfontosabb
az, amikor hivatást választ. Nem
mindegy ugyanis, hogy az ember
munkát, vagy hivatást választ, hiszen aki munkát választ, minden
nap elfárad, de aki hivatást választ,
az soha életében egyetlen napot
sem dolgozik. A munkája iránti
szeretet és elhivatottság meghozza annak gyümölcsét, hogy azt
csinálhatja egész életében, amit
szeret. Hatvani Zsófia pont ilyen,
ő hivatást választott magának. Az
idő szárnyakat kapott az elmúlt 25
évben, és úgy repült el mellettünk,
Zsófia gondoskodásával, hogy észre sem vettük – köszönte meg a
lelkipásztor munkáját.
G. E.
vágya, hiszen lelkes barátok és
tisztelők összefogtak és hangjukat kölcsönözték a szereplőknek,
amelynek végeredményeként megszületett a nagyjából fél órás rádiójáték. A felvétel a Rádió Smile
stúdiójában készült, a szereplők
kevéske szabadidejében. A kész
darabot a rádió műsorára tűzi november 19-én, szombaton reggel 8
után és november 26-án, szombaton 18 óra után.
Szereplők:
gr. Széchenyi István – Juhász
István ny. gimnáziumi tanár,
gr. Batthyány Lajos – Tóth
Csaba középiskolai tanár,
gr. Leiningen-Westerburg Károly – Fekete Zoltán középiskolai
tanár,
Vörösmarty Mihály – Dr. Tarjányi József, félegyházi lokálpatrióta, a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület tiszteletbeli tagja,
Petőfi Sándor – Eszes Gergely középiskolai tanár,
Vasvári Pál – Hideg János középiskolai tanár.
A zenei betétet Pázmándi Juditnak köszönhetik, a vágási és
utómunkákat Csőszi Viktor végezte.
Z. A.
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Hatékony kommunikációval
a kisgyermekek fejlődéséért

fejlesztést népszerűsíteni – fogalmazott Kárpáti Rita, a Natura
Hungarica Alapítvány elnöke.
Hangsúlyozta: a projekt mostani

szakaszában egy 3 modulból álló
tréningsorozatot dolgoztak ki, ennek állomásaként rendezték meg a
tréninget.
Csernus Krisztina, a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda
intézményvezetője, mint résztvevő osztotta meg saját és kollégái
tapasztalatát. Elmondta: azt az
elméleti tudást, amit az asszertív
kommunikáció kapcsán korábban
már megtanultak, most gyakorlatokon keresztül is megtapasztalták.
– Rendkívül jó hangulatban
telt a tréning, komoly gyakorlati tapasztalatra tettünk szert.
Az egyik feladat például nagyon
jól szemléltette azt, hogyan tud
együttműködni egy kisebb közösség, vagy épp hogyan változnak
a szerepek, feladatok, amikor új
tag érkezik a csoportba, de az is
kiderült, hogy az új szereplő hogyan tudja átvenni a már kialakult szokásrendszert, normákat.
Olyan tapasztalatokat szereztünk,
amelyeket a hétköznapokban, a
társas szituációkban is jól használhatunk – fogalmazott.

G. E.

légvezeték közelébe ültetett fák
koronáját rendszeresen ritkítani,
kurtítani és megfelelő méretben
tartani.
A gallyazást végző cég a levágott ágakat és gallyakat a helyszínen, a zöldfelületeken hagyja
egészen addig, amíg az adott térségben akkora mennyiség gyűlik
össze, amelyet a helyszínre hozott
mobileszközzel darálni tudnak.
Az így keletkezett aprítékot az
önkormányzatnak szolgáltatják
be. Az előforduló, szakszerűtlen
és az előírásnak nem megfelelő-

en végzett metszésekért a cég az
önkormányzat által előírt helyen
fapótlást végez.
A légvezetéket zavaró növényzet eltávolítása, az előírások betartása kötelező. A munkák elvégzése, bár kifogással és kritikával
illethető, de érdemben nem befolyásolható. A legbölcsebb dolog
a szükséges mértékű megelőző
intézkedés: a fakoronák méretének folyamatos mértéken tartása,
alakító metszése.
Nagy Ágnes
városi főkertész

A szülő, a gyermek és a pedagógus közötti hatékony kommunikáció és együttműködés
az alapja a Natura Hungarica
Alapítvány Bio-Trio projektjének. Ennek részeként november 3-án, egynapos kommunikációs tréninget tartottak
a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda mintegy 70
dolgozójának.
– A projekt célja, hogy már egészen kicsi kortól segítsük a gyermekeket, saját erősségeik kiaknázásával. „Bio”, mert harmonikus
kommunikációt szeretnénk kialakítani a „Trio”, vagyis a gyermek,
a szülő és a szakember között. A
kommunikáció alapja az együttműködésnek, a gyermek pedig akkor
fog egészségesen fejlődni, ha minden szereplő hatékonyan kommu-

nikál egymással. A kommunikáció
fejlesztése mellett szeretnénk a
gyermekek egészséges fejlődését
segítő tevékenységeket, így a korai
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November közepén
kezdődik a légvezetékek
alatti fák gallyazása
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. jogszabályban előírt kötelezettségénél fogva rendszeresen végzi az elektromos légvezetékek biztonsági övezetének tisztántartását. Idén ezek a munkák
Kiskunfélegyháza belterületén, november közepén kezdődnek
és a város teljes területét érintik.
Tájékoztatásuk szerint a társaság azokon a helyeken, ahol az
elektromos vezeték biztonsági
övezetébe benőtt növényzetet és
faágakat a zavartalan villamosenergia-ellátás szempontjából
veszélyesnek minősíti, ott szerződött partnerükkel – Kiskunfélegyházán az elmúlt évekhez
hasonlóan idén is a Zöldterület
Kezelő Kft. által – végeztetik el a
gallyazási munkálatokat. Ezeknél
a munkáknál nem tudják figyelembe venni az esztétikai illetve növényvédelmi és fametszési szempontokat, ezért javasolják, hogy a
gallyazást a minden szempontból
optimális eredmény érdekében az
érintett közterülethez kapcsolódó
ingatlan tulajdonosa végezze, illetve végeztesse el.

Mint az ábra is mutatja, a légvezeték közelében lévő fák lombozata vegetációs időben 30 cm távolságig közelítheti meg a vezetéket,
a gallyazással a vezeték mellett az
1 m távolságon belüli gallyakat távolítják el, továbbá a vezeték alatt
lévő növényzet magassága legfeljebb 4 m magas lehet.
Évek óta visszatérő probléma,
hogy az így legallyazott fák látványa bizony nem szép, és sajnos
a fák is megsínylik ezt a beavatkozást. Az így kialakuló helyzet
leginkább a fák folyamatos, szakszerű fenntartó metszésével küszöbölhető ki, ugyanakkor hozzá
kell tenni, hogy az előírt 4 méteres magasságon túl a növényzet
metszése veszélyes. Mindenesetre célszerű az ingatlan előtti
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Petőfi kultuszát ápolták
Fotó: Dr. Tarjányi József

November 12-én tartotta
„A Mi Petőfink” diáktalálkozót a Móra Ferenc
Közművelődési
Egyesület a Petőfi-emlékév
kapcsán. Nemcsak a diákok és pedagógusaik
találkozhattak egymással, hanem kihirdették
annak a versenynek is
az eredményét, amelyben a Bács-Kiskun megye Petőfi emlékhelyei,
Petőfi iskolái 10 perces
videofilmekben mutatták
be településeiket, illetve iskolájuk Petőfi kultuszát. Ezeket, a megyéből hét, a határon túlról
két helyről korábban beküldött
pályaműveket értékelte a szakavatott zsűri.
A vendégek elsőként Balázs Árpád megzenésítésében hallhatták
Petőfi Sándor – Szülőföldemen
című művét a Kiskunfélegyházi
Koncert Fúvószenekar előadásában, majd a Kiskunfélegyházi
Balázs Árpád Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei által csendült fel
a Félegyházi fanfár.
Csányi József polgármester köszöntötte a megjelent vendégeket
városunkban. „Aki valóban félegyházi, abban Petőfi szelleme valamilyen szinten él.” Ezzel a gondolattal összefoglalta, hogy miért is

kötődünk mindannyian a költőhöz.
Kitért arra, hogy a Petőfi szülővárosát övező viták ugyan még mindig nem csendesednek, annak ellenére, hogy erről korábban maga
a költő nyilatkozott, ugyanakkor a
teremben helyet foglaló diákokat,
nevelőiket, és minden megjelentet
összeköti ez a szellemiség, és a
későbbiekben megtekintett pályamunkák ezt hűen tükrözik is.
A polgármester után Kállainé
Vereb Mária, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület ügyvezető
elnöke köszöntötte a jelenlévőket,
aki elmondta, hogy a szakmai zsűri megközelítőleg milyen szempontok alapján értékelte a beérkezett

pályaműveket. Ez után érkezett el
a délelőtt egyik legizgalmasabb
pontja, a zsűri értékelése. Elsőként
a zsűrielnök, Kissné dr. Kovács
Adrienne méltatta a filmeket. Véleménye szerint egytől-egyig színvonalas és a filmet készítő diákok
Petőfihez való hozzáállását maximálisan tükröző alkotásokat láthattak. Fontosnak tartotta továbbá
kiemelni, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy a diákok ilyen sok
energiát fektettek abba, hogy igényes és hiteles munkát adjanak ki
a kezükből. Hideg János zsűritag
értékelésében kiemelte, hogy a filmezés, mint műfaj és az irodalom
szerves egészet alkotott a bekül-

Négy gazdag nap Petőfi jegyében
18 diák és 2 kísérő nevelő
érkezett a József Attila iskola diákjaihoz október 24-e és
27-e között testvériskolájukból, a Jósika Miklós Elméleti
Líceumból. A látogatás egyik
célja, hogy erősítsék a két
intézmény között 10 éve megkötött kapcsolatot.
A diákok 20 családnál szálltak
meg, a nevelőtestületnek köszönhetően négy napot töltöttek Félegyházán. Betekinthettek egy-egy
tanórába, véleményt cserélhettek
az iskolai életről, annak hasonlóságairól, különbözőségeiről.
Sok érdekességet tudhattak
meg Juhász István, városunk
dísz
polgárának előadásából Petőfi diákkoráról, tanulmányairól.
Az előadás végén többek között
egy 100 éves Petőfi-kötettel aján-

dékozta meg a kiváló Petőfi-ismerő a tordai iskolásokat.
A második nap egy városnézés
alkalmával megérthették a külhoni diákok, hogy miért nevezik Félegyházát Petőfi és Móra városának. A bugaci kirándulás során a
Pétermonostorán az elmúlt évek-

ben feltárt és azóta is folyamatos
régészeti ásatások eredményei
alapján kaptak információkat az
avar korról.
A harmadik napon a városi
könyvtár helytörténeti ritkaságait tekinthették meg, majd
bekapcsolódtak a Petőfitől Pe-

dött kisfilmekben. A vizuális kultúra fontossága napjainkban egyáltalán nem elhanyagolható. Gajdics
Dávid filmes szakemberként egy
teljesen más oldalról értékelt. Ő
a művek szakmai hátterét vette
figyelembe, és kiemelte, hogy mire
kell egy ilyen anyag elkészítésénél
különösen odafigyelni. Így tehát, a
zsűrizés során nemcsak az irodalmi pontosságot, a Petőfi-kultusz
sajátosságait, a diákok Petőfihez
fűződő viszonyát, de a filmezés
szakmaiságát is értékelték.
Végül Kállainé Vereb Mária és
Rosta Ferenc alpolgármester átadta az emlékplaketteket, emléklapokat és elismeréseket az intézmények vezetőinek, tanárainak és
egyenként bemutatta a résztvevő
diákokat is. Ezt követően levetítették az elkészült pályaműveket.
Zárszóként Tóth Gyuláné, az
Országos Petőfi Sándor Társaság elnökségi tagja gratulált a
fiataloknak.
A délután folytatásaként a Széljáró Balladás Együttes Petőfi-műsorát, valamint Juhász István,
Kiskunfélegyháza díszpolgárának
Petőfi diákkorából összeállított
előadását hallgathatták meg a
résztvevők a Hattyúházban.
Végezetül egy Petőfi-séta és
koszorúzás zárta a napot a Petőfi-szobornál, a Petőfi Emlékháznál és a Hattyúháznál, ahol ismertetőt mondott Fekete Beatrix és
Kállainé Vereb Mária.

T. L.
tőfiről Félegyházán című játékos ismeretszerző vetélkedőbe.
A Mezgé tangazdaságában tett
látogatásukat egy jókedvű sportdélután követte. Még aznap este
a Borvirág Táncegyüttes egyórás
előadását nézhették meg a vendégfogadó családokkal. A prózai
gondolatokkal
megfűszerezett
színvonalas, pörgős néptánc mindenkit elkápráztatott.
Az utolsó nap délelőtt elhelyezhették koszorújukat a Petőfi-szobor leleplezésének 100 éves évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen. Albert-Kiss Réka
tanárnőnek felemelő érzés volt
visszaemlékezni a Fehéregyházán
1999-ben felállított Petőfi-szobor
avatási ünnepélyére, amelyen református lelkész édesapjával 8
évesen vett részt.
Így kapcsolódik a múltunk a jelenhez, így örökítjük tovább közös
értékeinket, kapcsolatainkat.
Jankovszkiné Dobó Anikó
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KULTÚRSAROK

Adventi készülődés
November 19., szombat
14 óra
Társasjáték Klub
Művelődési központ
November 22., kedd
10 óra
Betűbölcsi, a városi könyvtár babamama klubja.
Vendég: Dr. Ónodi Izabella fogorvos.
Téma: November, a szájápolás
hónapja.
Városi könyvtár
November 23., szerda
Petőfi nyomában Félegyházától
Félegyházáig. Bács-Kiskun
megyei Petőfi-emléktúra. Útvonal:
Kiskunfélegyháza – Kiskőrös
– Kiskunfélegyháza.
A buszos kirándulás férőhelyeiről
érdeklődhetnek a könyvtárban.
Városi könyvtár

November 24., csütörtök
17 óra
A Petőfi-szobor utóélete. A
közadakozásból elkészült és 1999ben Fehéregyházának adományozott
Petőfi-szobor keletkezésének,
felavatásának történetéről beszélget
Tóth Gyuláné ny. iskolaigazgató és dr.
Kőfalviné dr. Ónodi Márta főlevéltáros.
Városi könyvtár
November 26., szombat
14-től 19 óráig
Adventi Női Kör
Művelődési központ
17 óra
Advent első gyertyagyújtása a
városháza előtt
Köszöntőt mond Csányi József
polgármester
Ünnepi beszédet mond Hatvani Zsófia
református lelkész
Fellép: Lizik-Varga Katalin
Városháza előtt

KÖNYVTÁRSAROK
Novemberi programajánló
Az év 11. hónapjában is változatos rendezvényekkel várja
Kiskunfélegyháza lakóit a Petőfi Sándor Városi Könyvtár.
November a fogászat hónapja. Ez
jó lehetőség arra, hogy tudatosan
figyeljünk fogaink épségére. Ebben segíti a fiatal anyukákat és
gyermekeiket dr. Ónodi Izabella
fogorvos, aki november 22-én,
kedden 10 órakor lesz a Betűböl-

csi, a könyvtár baba-mama klubjának vendége.
Október 27-én nagyszabású ünnepségen emlékezett meg Félegyháza arról, hogy 100 éve, 1922.
október 29-én déli 12 órakor leplezték le Petőfi Sándor Segesvárról megmentett ércszobrát. Köllő
Miklós erdélyi szobrász remekművét városunk csak kölcsönkapta arra az időre, míg Segesvár
fel nem szabadul. 1999-ig várták

Az adventi készülődés és a kézművesség kerül előtérbe a
Móra Ferenc Művelődési Központ november végi programjaiban, kicsit közelebb hozva mindenkihez a karácsony szívmelengető hangulatát.
Az advent a várakozás, az
önmagunkban való elmélyülés és a gyermeki izgatottság időszaka. Ez a karácsony előtti néhány hét
lehetőséget kínál mindenkinek, hogy számot vessen az
év eseményeiről, saját értékeinek fontosságáról és mindarról,
ami fontos az életében. Ezt az
elmélyülést és a ráhangolódást
szeretnék megalapozni a művelődési központ soron következő
programjai.
A hagyományokhoz híven
idén is lesz Adventi Női Kör november 26-án, szombaton 14
és 19 óra között, ahol a kreativitásé és a nyugodt légköré
lesz a főszerep. Az eseményre
olyan hölgyeket várnak, akik
szívesen készítenének adventi
koszorúkat, karácsonyi dekorációkat, ajtókopogtatókat vagy
asztaldíszeket, ezáltal csempészve egy kis ünnepi hangulatot
otthonukba. Az alkotásra való
nyugodt ráhangolódást a meleg
tea, a könnyed zenék és a barátságos társaság garantálja. A
programra mindenki vigyen koszorúalapot és gyertyát, a többi
alapanyagról a művelődési központ gondoskodik. Jelentkezni
szükséges a +36/76 466-843-

vissza az egyik legszebb egészalakos
alkotást, amikor a
Petőfi Emlékbizottság kezdeményezésére közadakozásból elkészült Máté
István csongrádi
szobrászművész
munkája. November 24-én, csütörtökön 17 órakor
a Fehéregyházára került szobor
keletkezésének és felavatásának
történetéről beszélget Tóth Gyuláné nyugalmazatott iskolaigazgatóval dr. Kőfalviné dr. Ónodi
Márta főlevéltáros.
Nemcsak az üzletekben, hanem

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

as telefonszámon Bodor Mariann programszervezőnél.
A több évtizedes hagyományokra visszatekintő Adventi
Kézműves Kiállítás november
25-étől várja az érdeklődőket
a művelődési központ aulájában. A kiállítás kiskunfélegyházi és a környező települések
kézműveseinek munkáit foglalja magába: mézeskalácsok,
karácsonyi dekorációk, textilmunkák, szalma-, csuhé-, veszsző- és kerámiaalkotások fogják
hirdetni térségünk változatos
termékpalettáját. A kiállított
művek a helyszínen bárki számára megvásárolhatóak, lehetőséget kínálva mindenkinek,
hogy ezekben a nehéz időkben
támogassák a hazai alkotók
munkáját. Az Adventi Kézműves
Kiállítás december 20-áig látogatható hétfőtől szombatig 9 és
20 óra között a művelődési központ aulájában. További információ kérhető a +36 76/466843-as telefonszámon.

az
intézményben
is Black Friday-t,
azaz fekete pénteket
tartanak,
november 25-én. Egész
nap
kedvezménynyel iratkozhatnak
be a könyvtárba és
a könyvtárosok elengedik a késedelmi

díjak felét.
November 29-én ünnepli 85.
születésnapját Rádi András
Holló László-díjas festőművész,
akinek 70 éve alkotásban című
kiállítását december 3-áig még
megtekinthetik a Hattyúházban a
művészetkedvelők.
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Márton-napi családi délután
Márton-napi családi délutánt tartott a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központ, november 11-én. Az eseményre sokan
érkeztek ügyes kezű gyerekek, szüleik és kísérőik. A programról
bővebben Kovács-Csonka Szilvia, az intézmény igazgatója számolt be, majd a résztvevő gyerekek szívesen meséltek rajzolási,
alkotási szokásaikról.
– Évek óta rendszeresen megrendezzük a Márton-napi családi
délutánunkat. Ez a mostani egy
picit eltér az eddigiektől, mivel az
energiaválság okán kevesebb áramot szerettünk volna felhasználni
a programunkhoz, így szerényebben tudtunk együtt lenni. A Márton-napi mulatság egy nagyon régi
hagyományunk, ezért törekedtünk
arra, hogy a jelen helyzetben is
minőségi elfoglaltságot kínáljunk a
látogatóknak. Különböző technikákat igénylő kézműves foglalkozásokkal, közös társasjátékozással,
valamint a Profi-L bábszínház jóvoltából, A csizmás kandúr című
bábjátékkal kedveskedtünk a vendégeinknek. A kézműves foglalkozásokat munkatársaink, illetve a
Félegyházi Grafikai Kör segítségével valósítottuk meg, ahol a libák
kerültek középpontba. Lehetett
színezni, ragasztani, festeni, de tulajdonképpen csak a képzelet szülte az alkotás határát. A Mirtusz

Cukrászda pedig finom töpörtyűs
pogácsával,
aprósüteményekkel
és nem utolsó sorban libaalakú finomságokkal járult hozzá ehhez a
kellemes délutánhoz. A belépődíjas
rendezvényen a Márton nevű legények ingyenesen vehettek részt.
A gyerekek a különféle kézműves foglalkozások közben meséltek otthoni és óvodai kreatív
tevékenységeikről.
Nagy Nóra
(9): – Nagyon szeretek kézműve s ke d n i.
L e g i n k á bb
lovakat rajzolok.
A
kedvencem
a My Little
Pony típusú, színes lovacska. A
kész művekből van, amit elrakok
magamnak, de ami jól sikerül, azt
anyáéknak szoktam odaadni ajándékba. Először ceruzával megraj-

zolom, aztán kiszínezem. Néha
nem tudom eldönteni, hogy milyen
legyen, akkor a TV-ből nézek mintákat. Kipróbáltam már az agyagozást is. Készítettem egy delfint,
ami olyan, mintha a hullámok között ugrana. A múlt héten pedig
egy halloween tököt csináltam
szintén agyagból, de az még nincs
kiégetve. Anyáékkal régebben voltunk egy festménykiállításon, a
festés is nagyon tetszik.
Kocsis
Ábel László (5): – Az
oviban
a
kedvencem
a színezés.
Tűzoltóautót szoktam
pirosra,
kékre, fehérre és sárgára színezni. A kedvenc színem a piros.
Ónodi Panni (5): –
Színezni és
festeni szeretek.
A
kedvenc állatom
a
cica,
azt
szoktam

Építsük meg Kiskunfélegyháza
karácsonyi mézeskalács mesevárosát!
A karácsony meghitt hangulatát és közösségi örömét szeretnék még ünnepélyesebbé
tenni azzal, hogy mézeskalács
házikókból hetedszer is meseváros-építést szervez a Kiskun Múzeum. Várják családok,
nagyszülők és unokák, kicsik
és nagyok, barátok, alkotó
kedvű közösségek jelentkezését, akik szeretnek süteményt
sütni és mézeskalács házikót
készítenek a jótékonysági
célú felhívás alkalmából.
A mézeskalács ház formája: Az
alkotások bármilyen építményt
ábrázolhatnak, házikót, emeletes házat, vagy városunk nevezetes épületeit, köztéri alkotásait.
Mérete: max. A/4 mézes tészta
alapon. Díszítése téli, karácsonyi
hangulatot idézzen!
A felajánlott mézeskalács
házikók leadási határideje: no-

vember 30-án, december 1-jén és
2-án 8-tól 18 óráig a Móra Ferenc
Művelődési Központban.
A VII. Karácsonyi Mézeskalács
Meseváros kiállítása december
3-án, szombaton 17 órakor a városháza aulájában, a második adventi
gyertya gyújtásakor nyílik meg.

Jótékonysági mézeskalács házikó tombolák vásárolhatók 500
Ft/db áron a Móra Ferenc Művelődési Központban és a Tourinform
irodában.
Tombolahúzás december 17én, szombaton a városháza előtt,
a negyedik adventi gyertyagyúj-

rajzolni és kiszínezni csíkosra. Nekem is van egy cicám, Smirgli a
neve és csíkos.
Kovács
Boglárka
Hanna (9):
–
Sokat
szoktam
kézműveskedni. Szeretek rajzolni, festeni,
filccel
és
színes ceruzával dolgozni. A telefonon szoktam keresni cuki képeket, például nyuszikról – mert ők a
kedvenceim –, lemásolom őket és
aztán kiszínezem.
Tarjányi
Luca (4): –
Néha szoktam rajzolni.
A
legjobban a
Harry Potter film szereplőit szer e t e m
lerajzolni. A sárga és a narancssárga a kedvenc színem. Mást nem
szoktam csinálni, mert papírból
semmit sem tudok hajtogatni.

V. B.
tást követően lesz, ahol a Mézeskalács meseváros házikóit kisorsolják, amelyeket a nyertesek
magukkal vihetnek karácsonyfájuk alá.
A tombolaárusításból befolyó
összeget a KAPOCS Szociális és
Gyermekvédelmi Intézménye által szervezett nyári gyerekprogramokhoz szükséges eszközökre,
valamint a Kiskun Múzeum gyermekprogramjainak megvalósítására fordítják. Kérik, hogy minél
többen vegyenek részt a mézeskalács város építésében és vásároljanak jótékony célra tombolát,
500 Ft/db áron!
Szervező: Kiskun Múzeum
Társszervezők: Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda, KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Támogató: Kiskun Múzeum
Baráti Köre
Érdeklődni és jelentkezni lehet a Móra Ferenc Művelődési
Központban a Kiskun Múzeum
kihelyezett irodájában személyesen, vagy a +36/20/391 8058-as
telefonszámon.
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Bajnoki aranyakat, és
ezüstérmet szereztek

Ismét kiemelkedő sikereket értek el a Kiskunfélegyházi Birkózó
Sportegyesület versenyzői az év
utolsó egyéni bajnokságán. Pest
erzsébeten rendezték az U13as Szabadfogású Diákolimpiai
Bajnokságot, ahová három fiú
szerezte meg az indulási jogot.
Mindhárman megérdemelt sikert
arattak az erős mezőnyben. 42
kg-ban Hideg Balázs, a tavalyi
évhez hasonlóan idén is mindenkit legyőzött, így már kétszeres

diákolimpiai bajnok. A 69 kg-os
Tapodi Norbert ezen a versenyen
sem talált legyőzőre, rendkívül
sikeres évet zárt és ezt egy újabb
bajnoki címmel koronázta meg. A
nehézsúlyban Szécsényi Kornél
lett ezüstérmes úgy, hogy nyerő
állásból, egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt veszített a döntő
mérkőzésen.
Edzők: Ván Jenő, Szabó József,
Kelemen András, Molnos Norbert és Polyák Dániel.

Az utolsó negyed döntött
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Magyar Bajnokságon
bunyóztak

U12, Serdülő és Junior Ökölvívó Magyar Bajnokságon vettek részt a Kiskunfélegyházi
Papp László Ökölvívó Akadémia növendékei.
Gondi Alexander Achilles 30
kilogrammban, Mészáros Dominika Rita 65 kilogrammban, U
12-es korosztályban ellenfél nélkül győztek. Ramocsa Virág serdülő női korcsoportban, 51 kilogrammban alul maradt egy nagyon
jó mérkőzésen, értelmetlen bírói
döntés miatt 7. helyezést ért el.
Serdülő korcsoport: Palotás
Róbert 48 kilogrammban technikai KO-val vereséget szenvedett,
így búcsúzott az első versenynapon. Legjobb tudása mellett
nagyon jó teljesítményt nyújtott,
remekül fejlődik. Rácz Dániel
György 3. helyezést ért el, első
mérkőzését meggyőző fölénnyel
egyhangú pontozással megnyerte,
a második mérkőzésén egyhangú

pontozással kikapott. Nem játszott alárendelt szerepet. Rácz
Alex (50 kg) a 8 induló között
az első mérkőzését meggyőző
fölénnyel nyerte, a másodikban
az első menete döntő fölén�nyel megvolt, ám a döntő mérkőzést elveszítette. Rácz Márkó
(60 kg), junior kategóriában 13
induló közül az első mérkőzését
elveszítette annak ellenére, hogy
mindent megtett a győzelemért.
Egy nála sokkal képzettebb ökölvívóval szemben maradt alul, kemény mérkőzés végén egyhangú
pontozással veszített. Ramocsa
Sándor vezetőedző megköszönte
a felkészülésben nyújtott segítségét és az odaadó munkáját Seres
Attilának és Nagy Tibornak.
Nélkülük nem sikerült volna ilyen
szép eredményeket elérniük. Hozzátette: mindenki nagyon sportszerűen küzdött, de felismerték
azt is, hogy kinek, miben kell még
fejlődnie.

Kiváló szereplés

Legyőzték a veretlen miskolciakat a Nemzeti fiú kadet bajnokság
„C” csoportjában a félegyházi U16-os fiú kosarasok, november
5-én. Hazai pontokkal kezdődött a mérkőzés, azonban néhány
eladott labda erőt adott ellenfelüknek, akik kezdtek felzárkózni.
Fej-fej mellett haladt sokáig a két együttes, viszont a második
negyed a miskolciaknak sikerült jobban.
A harmadik negyed ismét bosszúságot okozott számukra. 49:59nél azonban olyan energiával
kezdtek játszani, amely sokszor
jellemezte őket.
Harminc perc után csupán két
pont volt már csak a csapatok közti különbség. Három és fél perccel
a vége előtt a félegyháziak 7 pon-

tos előnyüket 18 pontra tudták
növelni.
– Játékosaim hétről hétre állandó teljesítményt nyújtanak, nagyon
büszke vagyok rájuk – mondta Simon Zoltán szakmai vezető.
Félegyházi TSI – MEAFC/A:
92 – 74
(23:16, 15:27, 22:19, 32:12)

November 5-én és 6-án rendezték meg a XIX. Hódmezővásárhelyi Nemzetközi Szenior
Úszóversenyt. A Kiskun Vízi és
Szabadidő SE versenyzői ismét
kiválóan szerepeltek: kilenc
első, hat második és két harmadik helyezést értek el. Sebők
János hat első és két második,
Ónodi László egy első és két
második helyet szerzett. Barta
Tibor első lett az 50 méteres

gyorsúszásban és kiváló eredményével az összesítésben is
az élen végzett. Magony Zsolt
egy második és egy harmadik
helyet harcolt ki magának. Kun
Zoltán egy második helyezéssel
lett gazdagabb. Csenki Klára
egy első és egy harmadik helyen
végzett.
Az egyesület ezzel az eredménnyel az induló 44 csapat közül a 11. helyen végzett.
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Kiskunfélegyháza
bűnügyi szempontú története még megíratlan.
A 19. század eleji betyárvilág felszámolása
az 1850-es és 1860-as
években befejeződött,
javult a közbiztonság.
Ugyanakkor a 19. század
második felében gyorsan urbanizálódó mezővárosban megjelentek a
jellegzetesen nagyvárosi életformához tartozó
bűnözési formák, mint
a prostitúció, a gyilkosságok és a rablások. A
városi közbiztonságért a
rendőrkapitány volt felelős, aki
a rendőrség 1919. évi államosításáig önkormányzati közalkalmazott volt.
Ugyan a kiskunfélegyházi rendőrkapitányi iratok nem maradtak az
utókorra, a sajtóforrások azonban
bőségesek. Annyira, hogy a hírlapi
közlések anyaga egyenesen kiapadhatatlannak látszik: az első sajtótermékek ugyanis példányszámuk
és piaci sikerességük érdekében
kénytelenek voltak szenzációhajhász eszközökhöz folyamodni. Aki
19. századi újságot vesz a kezébe,
meglepődhet, hogy a közéleti, közigazgatási témájú cikkek mellett
milyen mennyiségben jelentek meg
a bűnesetekre vonatkozó, egészen
részletes beszámolók. Nyilvánvaló, hogy ezek nem közművelődési
céllal íródtak, mégis, e tudósítások
is részei az újságírás történetének.
Egy 1890-ben megjelent, ironikus hangvételű tárcacikk, amely

2022. november 18.

A városi sajtóról és a bűnügyekről

a helyi hírlapok tartalommal való
megtöltésének nehézségeiről szól,
így fogalmaz: „Mégcsak egy tisztességes lopás, betörés, rablás,
öngyilkosság, mérgezés, szerelmi
kaland, párbaj, tiltott házasság
[…] sem történik, s mégis a szedőgyerek főnöke kéziratot követel.” A
korabeli hírlapírók közcélú és közhiteles tájékoztatásra törekedtek,
de a határvonal elmosódott a szóbeszédes elemek és a valódi hírér-

tékkel rendelkező, alátámasztható
információk között.
Milyen bűnesetekről számoltak
be a félegyházi lapok? Elsősorban
gyilkosságokról és öngyilkosságokról, de nem ritkák a verekedésekről,
közrendbontásról és csalásokról
tudósító cikkek sem. Híressé vált
például az 1881-es templomrablás, de az is jelentős visszhangot
keltett, amikor 1889-ben egy Pest–
Pilis–Solt–Kiskun, Jász–Nagykun–

Szolnok és Csongrád vármegyében
működő, két év alatt 16 rablást
elkövető, 16 tagú banda került törvényszék elé. A félegyházi rendőri
statisztika szerint 1894-ben huszonhat lopás történt a városban,
amiből kiderítetlen maradt tizenegy, kilenc öngyilkosság, két öngyilkossági kísérlet, hét véletlen haláleset, két gyilkosság, és egy rablás.
Az elkövetők között férfiakat és nőket egyaránt lehet találni.
Az első, tartósan megjelenő helyi újságban, a Félegyházi Hírlapban 1882 és 1938 között mintegy
250 öngyilkosságról és öngyilkossági kísérletről számoltak be.
1900 előtt évente átlag 5-8 eset
fordult elő, ez a szám 1900 után
csökkent. Hasonló nagyságrendben számolt be a lap gyilkossági
ügyekről, nemcsak helybeliekről,
hanem a környező városokból, illetve külföldi tudósítások alapján
is. Hogy a külföldi kriminalisztika
hírei – ha megkésve is, de – eljutottak Félegyházára, azt a Hasfelmetsző Jack néven ismert londoni
sorozatgyilkos 1899-ből származó
említése bizonyítja: ekkor a kegyetlen londoni merényletsorozat
már több mint tíz éve befejeződött.
A bűnözés mindig is kísérte a
nagy horderejű társadalmi változásokat, így a polgárosodás időszakában lendületesen modernizálódó
Kiskunfélegyházát sem kerülték el a
bűnelkövetők. A korabeli sajtóforrásokat ennek ismeretében (is) érdemes böngészni. Brunner Attila

Hirdetés

Kíváncsi vagy, mit rejt
a Mikulás puttonya?
Felújított PRÉMIUM számítógépek:
Dell Optiplex 5050: Intel Core-i5-6100, 8 GB mem., 128 GB
SSD, DVD, 1 év gar.
Br. ár: 82.990 Ft
Fujitsu Esprimo P910: Intel Core-i5, 4 GB mem., 500 GB HDD,
DVD, 2 év gar.
Br. ár: 29.990 Ft
NEC VersaPro VX notebook: Intel Core-i5, 4 GB mem., 120 GB
SSD, 15,6”-os monitor, Win10, 1 év gar.
Br. ár: 66.990 Ft

Új notebookok:

HP 250 G8: Intel Core-i3, 4 GB DDR4 mem., 256 GB SSD,
webcam, 15,6”-os kijelző, 3 év gar.
Br. ár: 156.990 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: 168.990 Ft

SZÁMÍTÓGÉP GYORSSZERVIZ A PC VARÁZSLÓBAN!

ANYAKÖNYVI HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK: Magyari Bianka (anyja neve: Forgó Krisztina),
Gyöngyösi Boglárka (Szekeres
Bernadett)
MEGHALTAK: Farkas László
(1954), Varga Béla (1930), Cseri Sándor (1933), Hegyi József
(1956), Tóth József (1949), Gö-

rög Lászlóné Szili Mária (1939),
Kovács István Zoltán (1969) –
Kiskunfélegyháza, Krisztián József (1944) – Jakabszállás, Pellek
Lajos (1954), Kállai Rudolfné Dorogi Etelka (1950), Csáki István
(1948) – Kecskemét, Szalai János
(1940) – Balástya
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