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Szívet melengető érdeklődés 
mellett zajlott az első adven-
ti gyertyagyújtás a város ko-
szorúján november 26-án, 
szombaton.

A megjelenteket Keresztes 
Tünde, az önkormányzat kultu
rális referense köszöntötte, aki 
különleges hangulatú időszaknak 

nevezte az adventet, ami a várako
zásról, a készülődésről szól, és ép
pen ez adja meg az ünnep legszebb 
pillanatait – fogalmazott.

Csányi József polgármester 
mindenkit emlékeztetett arra, 
hogy az év azon időszaka követ
kezik most, amikor az ember lelke 
kicsit lecsendesedik és az egész 

éves számvetését megteszi magá
ban. Úgy gondolja, hogy ebben az 
évben a számos megpróbáltatás 
ellenére igyekeztek olyan fejlesz
téseket hozni a városba, amelyek 
összegzéseként ma elmondhatjuk, 
hogy igazi ajándék lett a félegy
háziaknak. Hangsúlyozta, hogy az 
advent alatt a családoknak össze 

kell jönni, össze kell fogni, a szere
tet erejét meg kell hatványozni és 
éreztetni kell mindenkivel, hogy ez 
az összetartozás időszaka.

Örömének adott hangot, hogy 
ha csökkentett módban is, de si
került a karácsonyi fényeket váro
sunkba csempészni, és egy szívet 
melengető karácsonyfát és adventi 

Folytatás a 2. oldalon!

ADVENTI VÁSÁR

3.

Meghitt hangulatban gyújtották meg
ADVENT ELSŐ GYERTYÁJÁT

Fotó: Fantoly M
árton
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koszorút felállítani. Hozzátette: a 
béke és a szeretet, amelynek szí
neibe öltözött a karácsonyfa idén, 
az egyik legfontosabb az életünk
ben, hiszen béke nélkül nincs lehe
tőségünk arra, hogy nyugalomban, 
szeretteink körében tudjunk élni. 

Végezetül mindenkinek áldott, bé
kében, szeretettel teli karácsonyi 
ünnepeket kívánt.

Hatvani Zsófia református lel
kész ünnepi beszédében a fény 
jelentőségét méltatta, a fényét, 
amelyre egyre inkább szükségünk 

van. – Nehéz a sötétséget elviselni. 
Az öröm és fényesség egy jó álla
pot, de sokszor tapasztaljuk, hogy 
a lelkünkre rátelepedik a sötétség, 
ami megnyilvánulhat félelmekben, 
vagy a gyásznak a fájdalmában és 
megszomorodunk annyira, hogy 

meghidegül bennünk a szeretet. 
Ezen az adventen jön Krisztus bá
torítása, aki azt mondja:

„Én vagyok a fényes hajnalcsil
lag.” Ez a csillag különleges. A 
legfényesebb, a legszebb. A sötét
ség legyőzője, hiszen megtöri azt. 
Képes az Úr a bennünk lévő sötét
séget megtörni, hiszen azért jött 
– fogalmazott.

– Azt kívánom mindnyájunknak 
most, hogy ebben az adventben 
is és a karácsony ünnepére, vala
mint a mindennapjainkban is tud
junk az Úr Jézushoz megérkezni 
és ahogyan a csillagokra a tájé
kozódás tekintetében rábízhatjuk 
magunkat, úgy rá is, aki fényes
séget ad, aki örömmel tölti meg 
a lelkünket, aki elűzi a szorongató 
sötétséget, ami fájón gyötör, ami
ben élet van és amiben szabadu
lás és gyógyulás. Így áldjon meg 
ebben az adventben bennünket az 
Úr Jézus, aki a fényes hajnalcsil
lag – zárta ünnepi beszédét Hat
vani Zsófia.

Végül Lizik-Varga Katalin ka
rácsonyi, zenés műsora követke
zett, majd az első adventi gyertyát 
a Hajdú család gyújtotta meg, Lilla 
és Renátó, valamint gyermekeik: 
Julcsi, Rozi és Zsombi. Z. A.

Advent a várakozás, az elmélkedés, az adakozás és a meg-
nyugvás ideje, amit a karácsony napját megelőző negyedik va-
sárnaptól ünnepelünk. A latin eredetű szó jelentése eljövetel. 
Ez az időszak a keresztény kultúrában a megváltó eljövetelére 
való várakozás és a karácsonyra történő lelki felkészülés je-
gyében telik. Körkérdés rovatunkban ezúttal arról kérdeztük a 
félegyháziakat, hogy mit jelent számukra ez a négy hét.

Bense Zol-
tán (60): – A 
c s a l á d o m 
várakozással 
tölti az ad
venti idősza
kot, hiszen 
ezt is jelenti 
maga a szó. 

Olyan nevelést kaptam a szüleim
től, amiben nagyon fontos szere
pe volt a vallás megélésének. A 
karácsony, Jézus születésének 
évfordulója, a legszebb ünnep 
számomra. Rendszeresen kiláto
gatok a városi gyertyagyújtásokra 
és a családom körében is minden 
vasárnap fellobbannak a várako
zás gyertyái. Amikor a gyermeke
im kicsik voltak, az anyósomék 
vigyáztak rájuk, amíg a felesé

gemmel díszbe öltöztettük a fát 
és a lakást. Számomra értékkel 
bírnak a tradicionális tárgyak, 
szokások, ételek… Ezért minden 
évben karácsonykor kerül az asz
talra hal – legtöbbször halászlé 
formájában –, és nem maradhat 
el az otthon sütött bejgli, illetve a 
töltött káposzta sem. Ezeken a 
napokon kicsit több időt és figyel
met tudunk adni egymásnak, be
leértve a tágabb családot is. 

Rosta Fe-
renc (71): – 
Manapság a 
legfontosabb 
dolog a bé
kességre vá
gyódás, amit 
sokan min
denféle pót

lékkal, mint vásárlással, ajándé
kokkal szeretnének helyettesíteni. 
Pedig az advent nem erről szól. 
Sokkal inkább a tisztaságról, a lé
leknek a megnyugvásáról. Véle
ményem szerint semmi mástól 
nem lehet megnyugodni, csak az 
Isten iránti szeretettől. Ehhez 
kapcsolódni az emberek számára 
lételem, mert olyan korban élünk, 
amit áthat a rossz, a gonosz lég
köre. Ezt ellensúlyozni csakis 
tiszta szándékkal és jó szívvel le
het. Amikor még együtt élt a csa
ládunk, minden vasárnap megy
gyújtottuk az adventi koszorún a 
gyertyát. Most, amikor már a gye
rekeimnek is saját családjuk van, 
ezt mindenki otthon, a szerettei 
körében teszi meg. A karácsonyra 
fókuszálunk, amikor mindenki 
együtt lehet és közösen tudunk 
ebédelni, vacsorázni. 
Némedi-Varga Beatrix (47): – 
Életem egyik legcsodálatosabb 
adventi időszakát élem meg Kis
kunfélegyházán: egy helyi férfi 
jegyese lettem az elmúlt időszak
ban. Isten fő parancsa a szeretet. 

S ze r e t e t e t 
adni és kap
ni a világ 
legfantasz
tikusabb él
ménye. Há
lás vagyok 
a sokszínű, 
élményekben 

gazdag közösségekért, akik meg
tiszteltek azzal, hogy a vezetőjük 
lehetek. Továbbra is tudásom 
legjavával szeretném szolgálni a 
helyi értékeket és közösségeket. 
Boldog, békés, szeretetben való 
készülődést kívánok minden ked
ves kiskunfélegyházinak!

Kollár Lász-
ló (55): – Ez 
az időszak a 
karácsonyra 
készülés he
teit jelenti 
számomra. 
I l y e n k o r 
s z o k t u n k 

disznót vágni. Karácsonykor min
dig halászlevet készítünk, ez az 
én feladatom szokott lenni, de 
természetesen nem maradhat el 
a töltött káposzta és a zserbó 
sem.  V. B. 

Körkérdés – Hogyan ünnepli az adventet?

Folytatás az 1. oldalról!

Meghitt hangulatban gyújtották meg 
ADVENT ELSŐ GYERTYÁJÁT
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Milliárdos pályázat a Molnártelepi út felújítására
17 napirendi pontot tárgyalt meg 
november 24-i ülésén a félegy-
házi képviselő-testület. Döntés 
született többek között a helyi 
adórendeletek felülvizsgálata, 
a 2023. évi járási startmunka 
közfoglalkoztatási mintaprogra-
mok és az országos hajléktalan 
közfoglalkoztatási mintaprog-
ram indítása tárgyában. Továb-
bá arról is határoztak a város-
atyák, hogy 1 milliárd 189 millió 
forint támogatást pályáz meg a 
kiskunfélegyházi önkormányzat 
a Molnártelepi út felújítására. 
A forrást a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat által koordinált 
TOP PLUSZ Helyi gazdaságfej-
lesztés című pályázatból remé-
lik elnyerni.

Már eddig is több testületi ülé
sen került napirendre a Molnár
telepi összekötő út felújításának 
szükségessége. A grémium koráb

ban meghozta már az út szélesíté
séhez szükséges döntéseket, és a 
tervezéshez szükséges forrást is 
rendelkezésre bocsátotta. Ebben 
az évben 63 millió forintot köl
tött az önkormányzat az útépítés 
érdekében szükséges közművek 
áthelyezésére. Az útfelújítás kap

csán elkészült előzetes, koncepció 
szintű tervek alapján kalkulálható 
költségekkel számolva az Izsáki 
út balra kanyarodó sávval történő 
szélesítése és a Molnártelepi út 
mintegy 950 méteres szakaszának 
felújítása valósulhat meg az első 
ütemben.

Az állami tulajdonban és a MÁV 
Zrt. vagyonkezelésében lévő ingat
lanok ingyenes tulajdonba adása 
folyamatban van, várhatólag a jövő 
év első negyedévében az átadásról 
szóló döntés is megszületik. A be
ruházáshoz szükséges mintegy 1,2 
milliárd forint elnyerése érdekében 
november 30áig kellett benyújtani 
az igényt a száz százalékos támo
gatási intenzitást nyújtó TOP Plusz 
forrásra. A pályázatot a megyei 
önkormányzat tulajdonában álló 
BácsKiskun Megyei Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal közösen 
dolgozta ki az önkormányzat. A 
képviselőtestület csütörtöki ülé
sén felhatalmazta Csányi József 
polgármestert a pályázat benyúj
tásához szükséges előkészítő fel
adatok és nyilatkozatok megtéte
lére és a pályázati dokumentumok 
aláírására.

Megnyitott az adventi kézműves kiállítás és vásár
Megnyitott az adventi kézműves kiállítás és 
vásár a Móra Ferenc Művelődési Központ-
ban november 25-én, pénteken.

Illatgyertyák, kézműves szappanok, karácsonyi 
fűszerek aromája tölti meg a levegőt az intéz
mény aulájában, ahol évek óta hagyományosan 
megtalálhatók a városi és környékbeli kézműve
sek gyönyörű portékái. Ajándéknak, adventi de
korációnak, a lakás ékének választhatjuk az igazi, 
egyedi kézműves termékeket. Megtalálhatók tex
tiltermékek, kerámiaalkotások, adventi koszorúk, 
gyertyakülönlegességek, kézműves szappanok, 
kézzel készült táskák, fonott üvegek, faragott 
tárgyak, karácsonyfadíszek, mézeskalács és gril
lázsfinomságok. Végigsétálni az aulában, inspirá
ciót gyűjteni vagy beszerezni néhány különleges 
darabot, felüdülést jelenthet mindenkinek az év 
végi hajrában. 

A kiállítás megtekinthető december 20áig, hét
főtől szombatig, 9től 20 óráig.  Z. A. 

Térítésmentes gyermekétkeztetés
Déli meleg főétkezést kínál 5 hónapos kortól Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében 
a téli szünet munkanapjaira december 22-étől január 8-áig a 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő, kiskunfélegyházi lakó-
hellyel rendelkező kiskorú gyerekek részére.

A jelenlegi tanév téli szünetében 
11 munkanapon át nyújtja az 
önkormányzat az arra jogosult 
gyermekek térítésmentes ebédjét. 

Amennyiben a gyermek a szün
idő e napjai alatt iskolai, óvodai, 
bölcsődei ellátásban részesül, 
részére a fenti gyermekétkezte

tés párhuzamosan nem vehető 
igénybe.

Az étkeztetés igénylését az arra 
jogosult szülőknek már előzete
sen megküldött nyomtatványon 
keresztül lehet benyújtani a pol
gármesteri hivatal Szociális és 
Közfoglalkoztatási Osztály Szo
ciális Csoportjához, telefonon a 
76/562047es számon adnak 
tájékoztatást.

A nyilatkozat kitöltésében a 
KAPOCS Szociális és Gyermekvé
delmi Intézmény nyújt segítséget 
Kiskunfélegyházán, a Hunyadi u. 
6. szám alatt.

A szünidei étkeztetést a Kis
kunhalasi Szakképzési Centrum 
Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos 
Szakképző Iskolája és Kollégiu
mának konyhája végzi, melynek 
címe Kiskunfélegyháza, Kossuth 
u. 34 szám.
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Átadták a Deák Ferenc utca és a 
környező közök megújult szakaszát
Ünnepélyes keretek közt átadták a megújult Deák 
Ferenc utcát, valamint az I. közeit november 17-én, 
csütörtökön. Az eseményen jelen volt Csányi József 
polgármester, Bense Zoltán, a városrész önkormány-
zati képviselője, dr. Faragó Zsolt jegyző, Gyenes Attila 
és Szamosi Endre képviselők, a kivitelező cég munka-
társai és a környék lakói.

– 2022ben a költségvetés elfo
gadásakor fontosnak tartottuk, 
hogy az a megkezdett fejlesztési 
ütem, ami az elmúlt éveket jelle
mezte, az tovább folytatódjon. Így, 
a 2020/2021es években, amikor 
az önkormányzatnak kisebb le
hetőségei voltak a fejlesztésekre, 
akkor a tervezőink dolgoztak. Leg
főképpen a kecskeméti Vonalve
zető Kft., akikkel évek óta szoros 
kapcsolatot ápol az önkormányzat, 
ugyanis sok közterület felújításá
ban vettek részt és tervezték meg 
nekünk városunk látképét. Elké
szítették a Deák Ferenc utca és a 
hozzá tartozó két átkötő köznek 
a felújítási tervét a Mártírok és a 
Hunyadi utca irányában. Miután az 
Egészségközpont és a Korond utca 
új arculatot kapott, úgy gondoltuk, 
hogy a Deák Ferenc utca ezen ré
sze kapcsolódhatna hozzá színben 
és a burkolati stílusban. A Kossuth 
utcától a József Attila Általános 
Iskoláig a két közzel egyetemben 
ezt a szemléletet követtük. Azért 
választottuk ezt a burkolóanya
got – az egybefüggő aszfaltréteg 
helyett –, mert hosszú távon gaz

daságosabbnak ítéltük 
meg, ha javítani, vagy 
pótolni kell az eleme
ket. Ez úton is szeret
ném megköszönni a 
Vonalvezető Kft.nek 
az elkészített terve
ket, az itt lakóknak 
pedig a türelmüket. 
Azt hiszem, hogy a 
kellemetlenségért az 
eredmény kárpótolja 
őket. Bízom benne, 
hogy a városnak a jövőben is lesz 
lehetősége együttműködni a cég
gel – zárta átadóbeszédét Csányi 
József.

–  Szeretettel köszöntöm a 
megjelenteket, különösképpen a 
környék lakóit. Egy nagyon fontos 
beruházásról, felújításról beszé
lünk és nagy öröm, hogy a mai na
pot át tudjuk adni ezt a területet. 
Köszönöm szépen a polgármester 
úrnak a segítséget, a jegyző úrnak 
és a képviselőtestületnek, hogy 
ők is támogatták ezt a felújítást. 
Ahogyan a polgármester úr is 
említette, cél volt, hogy a Korond 
és a Kossuth utcával összekös

sük ezt a területet, esztétikailag 
is illeszkedjen ezekhez az utcák
hoz. Ezen felül nagyon fontos volt 
a víz és a csapadékelvezetés is. 
Mindenki látta, hogy a Boca Mag
da és a Mallárközben folt hátán 
folt volt a burkolaton, így igazán 
nagy szükség volt erre a felújí
tásra. Ezeken a közökön nagy az 
átmenő forgalom, rendkívül fon
tos szerepet játszanak a környék 
közlekedésében. Köszönöm én is 
a szakembereknek a munkáját, a 
környék lakóinak pedig a türelmet 
és azt, hogy évek óta biztattak, 
hajtottak abban, hogy megszépül
jön a járda és az útszakasz – egé

szítette ki Bense Zoltán képviselő 
az elhangzottakat. 

A Deák Ferenc utca mintegy 
1383,38 négyzetméternyi terüle
tén 635,91 négyzetméter járda, 
101,54 négyzetméter kapubejáró, 
valamint 321,91 négyzetméter 
parkoló, mindösszesen 2442,74 
négyzetméteren újult meg be
tonkőburkolattal, parkolók kiala
kításával, valamint a zöldterület 
rendezésével. Ezen kívül az utca 
folytatásának két I. köze, a Boca 
Magdaköz 540,3, a Mallárköz pe
dig 420,52 négyzetméter területen 
kapott új felületet, ugyancsak be
tonkőburkolattal.  V. B. 

Ván Jenő tartott lakossági fórumot november 28-án, hétfőn a selymesi közössé-
gi házban. A 10. választókörzet lakóinak felmerült kérdéseire az önkormányzat 
képviseletében Juhász László, a városüzemeltetési osztály vezetője felelt. 

Ván Jenő elsőként a városban megvaló
sult és előkészítés alatt álló fejlesztéseket 
ismertette, továbbá beszélt arról, hogy mi
ként érinti Kiskunfélegyházát a gazdasági 
és az energiaválság. Mint mondta, számos 
problémát kell megoldania a városvezetés
nek és az önkormányzatnak, de ehhez adott 

a szükséges pénzügyi fedezet és szakmai 
háttér is. 

A képviselő ezt követően a körzetében 
történtekről és a jelenleg zajló munkála
tok menetéről beszélt. Emlékeztetett arra, 
hogy a nyáron a rendkívüli aszály miatt jár
hatatlanná váltak az utak. A Félegyházi Vá

Téma volt az utak
állapota Ván Jenő 
lakossági fórumán

Az ünnepélyes keretek között átadott beruházás 
első használója egy macska volt, amely kiemelt 

figyelmet kapott a megjelentektől, amikor a Deák 
Ferenc utcán frissen felfestett zebrán a KRESZ 

szabályainak megfelelve magabiztosan átkelt 
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Büszke a körzetében megvalósult 
beruházásokra Balla László
Nem titkolt büszkeséggel szá-
molt be az 5-ös számú vá-
lasztókörzetben megvalósult 
fejlesztésekről Balla László 
önkormányzati képviselő, al-
polgármester november 21-én, 
hétfőn, a Göllesz Viktor Általá-
nos Iskola aulájában megren-
dezett lakossági fórumon. Az 
eseményen megjelent Csányi 
József polgármester, dr. Faragó 
Zsolt jegyző és Sipos Róbert, a 
városüzemeltetési és közterü-
let-felügyeleti csoport munka-
társa is, hogy adekvát választ 
adjanak a szép számmal meg-
jelent érdeklődők kérdéseire.

Balla László elmondta: szeren
csésnek tartja magát, amiért 
egy összetartó csapat tagjaként 
képviselheti a körzet fejlődését, 
szépülését.

– A fejlesztési irányokat a kezdet 
kezdetén meghatároztuk. 2014ben 
minden körzet képviselője szám
ba vette, hogy milyen problémákra 
szeretne megoldást találni. Ezeket 
közösen – a frakció 10 képviselője 
és a polgármester – rangsoroltuk, 
számos szempont figyelembevé
telével megterveztük és lépésről 
lépésre megvalósítottuk – mondta 
el a képviselő, felidézve az elmúlt 
időszakban átadott, a választó
körzetet is érintő beruházásokat. 
Szólt egyebek mellett a Csongrádi 
út megújult burkolatáról és az ott 
kialakított parkolókról, az Oskola 

és Pázmány  utcai fejlesztésekről. 
Összefoglalva elmondta: térkő és 
aszfaltburkolat 6500 négyzetméter, 
míg parkolóból mintegy 170 épült 
csak ebben a városrészben. Ha eh
hez a korábbi időszak eredményeit 
is hozzátesszük, három év alatt 
hozzávetőlegesen 250 parkoló épült 
a körzetben. Az itt megvalósult idei 
fejlesztésekre 610 millió forintot 
fordított költségvetéséből Félegy
háza – summázta Balla László.

Képviselői munkájáról beszá
molva beszélt a nyári közlekedés
biztonsági táborról, amit több mint 
60 gyermek részvételével rendez
tek meg, és a karácsony előtt ter
vezett jótékonysági ételosztásról. 
Egyben arra biztatott mindenkit, 
hogy december 9éig jelezzék 
nála, ha a körzetet érintő nagyobb 
fejlesztést látnak szükségesnek, 
hogy azt képviselni tudja a követ

kező, átfogó vá
rosi tervezési idő
szak projektjeinek 
összeállításakor. 

Csányi József 
polgármester a 
megemelkedett 
rezsiárak kap
csán elmondta: a 
félegyházi önkor
mányzat – a hoz
zá tartozó összes 
intézményre vo
natkozóan – már 
ebben az évben is 
300 millió forint 

körüli összeget fizetett ki áramra 
és gázra. Ez az összeg jövő évben 
1,7 milliárd forintra emelkedik még 
úgy is, hogy komoly takarékossági 
intézkedéseket vezetett be a város. 

A jövő év tervei közül a polgár
mester kiemelte a Vasaspálya 
megújítását és a Kossuth utca 
megszépítésének folytatását, ame
lyek – mint mondta – már bizo
nyosan megvalósulnak 2023ban, 

ugyanis a rájuk szánt pénz már a 
város számláján van. Beszámolt 
a Móravárosi bölcsődéről is, ami 
7580 százalékban elkészült és a 
tervek szerint februárban át tudják 
adni rendeltetésének. Említést tett 
a tervezett kerékpárutakról, ame
lyek megvalósítására csak pályá
zati forrás segítségével van mód, 
amit ugrásra készen figyelnek. A 
Molnártelepi út rekonstrukciójára 
is kitért, aminek 1,2 milliárd forin
tos költségére – a novemberi kép
viselőtestületi ülésen született 
döntés értelmében – pályázatot 
nyújt be az önkormányzat. 

Ezt követően a lakosok tették 
fel kérdéseiket, fogalmazták meg 
igényeiket. A felmerült kérdések 
egy részére a körzet képviselője, a 
polgármester és a jelenlévő szak
emberek azonnal válaszoltak, az 
intézkedést igénylő bejelentéseket 
feljegyezték és azok haladéktalan 
rendezésére, illetve a lehetőségek 
feltárására ígéretet kaptak az érin
tettek. Többek között a csapadék
elvezető árkok karbantartásáról, 
közlekedési anomáliákról, a piac 
környékén a kerékpárok elhelyezé
séről, a parkolás rendjéről fogal
maztak meg észrevételeket a jelen
lévők.  T. T. 

Lakossági fórumot tartanak  
az önkormányzati képviselők

Horváth Gábor, a 7es számú vá
lasztókörzet önkormányzati kép
viselője december 5én, hétfőn 
17 órától tart lakossági fórumot a 
Petőfilakótelepen, a Darvastér 1. 
szám alatti közösségi házban.

Meghívott vendégek: 
Csányi József polgármester  

és dr. Faragó Zsolt  
jegyző.

Dr. Kiss Ákos Csaba, a 9es szá
mú választókörzet önkormányzati 
képviselője december 8án, csü
törtökön 17 órától tart lakossági 
fórumot a kossuthvárosi közösségi 
házban. 

Meghívott vendégek:  
Csányi József polgármester, 

Balla László alpolgármester és 
dr. Faragó Zsolt jegyző.

Az események témái a 2021-2022-es évek eredményei, be-
ruházásai, a következő időszak fejlesztési tervei, kérdések, 
javaslatok.

rosfenntartó Nonprofit Kft. mun
katársai rendszeresen locsolták 
annak érdekében, hogy lehessen 
közlekedni az érintett szakaszo
kon. Mint mondta, tervben van a 
környék több dűlőjének kátyúzása, 
illetve a napokban kezdik a fanye
séseket is. A fahulladék egy ideig 
a helyszíneken fog maradni, azokat 
bárki elviheti és felhasználhatja. 
Ami pedig ott marad, azt a cég 
munkatársai elszállítják. A ritkítást 
előbb a sűrűbben lakott területe
ken végzik el, ezt követik a külsőbb 
részek.  

A jelenlévők kérdéseket tettek 
fel a körzet néhány romos és el
hagyatott tanyájára vonatkozóan, 
valamint a belvárosba vezető ke
rékpárút állapotát is kifogásol

ták. Juhász László válaszában 
elmondta, hogy a magántulajdonú 
ingatlanok műszaki állapotára az 
önkormányzat nincs ráhatással, 
legfeljebb körbekeríthetik, hogy 
illetéktelenek ne lépjenek a te
rületre. A kerékpárút a Magyar 
Közút Zrt. kezelésében van, de az 
önkormányzat mindent megtesz a 
felvetett problémák mihamarabbi 
orvoslása érdekében.

A lakossági fórum zárásként a 
közelgő Mikulásnapi ünnepségről 
is szó esett, ahová a 10es számú 
választókörzetben lakó gyerekeket 
is elvárják. Lesz bábjáték és Mi
kulás csomag is. A karácsonyi ün
nepélyt azonban idén – az idősek 
egészségének védelmében – nem 
rendezik meg.  V. B. 
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Támogatott járdaépítésre buzdította 
körzete lakóit Szamosi Endre
Lakossági fórumra várta az 
érdeklődőket Szamosi Endre, 
a 4-es számú választókörzet 
önkormányzati képviselője 
november 23-án, szerdán a 
Batthyány iskolában. Az ese-
ményen megjelent Csányi Jó-
zsef polgármester, dr. Faragó 
Zsolt jegyző és Juhász László, 
a városüzemeltetési osztály 
vezetője. 

A körzet lakóit a képviselő köszön
tötte, majd beszámolt a megvaló
sult fejlesztésekről, ismertette a 
jövőbeli terveket. Örömének adott 
hangot a Korona utca megújulása 
miatt, amit 35 + 1 parkolóhely 
kialakítása mellett, térburkoló la
pokkal láttak el, így – véleménye 
szerint – igazi belvárosi hangulatot 
áraszt. Ugyanitt a járdaszakaszok 
is megújultak, illetve a művelődési 
központ és a Hollóház homlokzata 
is rekonstrukción esett át. Mind
ezek mellett növénytelepítésre is 
sor került és a korábbi buszme
gállót is áthelyezték.  Felhívta a 
figyelmet rá, hogy önerős járda
építésre volt és a jövőben is lesz 
lehetőség, amelynek értelmében 
az önkormányzat 4500 forint/mé
ter értékben támogatja a beruhá
zást. A képviselő beszélt a körzet 
játszótereiről, amelyek közül a 
Zrínyiudvarban található megújí
tását ismertette, és beszámolt a 
Veneziaudvarban lévő felújítási 
terveiről is. Kitért a kátyúzások 
fontosságára, valamint a tervezett 
térfigyelő kamerák és traffipax 
készülék telepítésére is. Részle
tesen beszámolt a körzetet érintő 

közvilágításfejlesztésekről, és tá
jékoztatta a résztvevőket a Szent 
Istvánszobor köztérre helyezé
sének lehetőségéről is. Felhívta a 
figyelmet a lehullott levelek elta
karításának fontosságára, mivel a 
csúszós levélhulladék balesetve
szélyes lehet.  Megtudtuk, hogy a 
vízelvezető árkok felújítása is az 
elmúlt időszak feladata volt, erről 
is részletesen beszámolt Szamosi 
Endre. Beszéde végén mindenkit 
invitált az adventi városi rendezvé

nyekre – többek között – a szom
batonkénti gyertyagyújtásra.

Csányi József polgármester be
szédében a galambok okozta prob
lémák megoldását ismertette: egy 
cég segítségével eddig 2000 pél
dányt gyűjtöttek be, amit a követ
kező évben is terveznek folytatni. 
Bemutatta az elmúlt időszakban 
megvalósult városi beruházáso
kat: az Oskola utcai parkolót, a 
Deák Ferenc utcát és mellékutcáit, 
beszélt a Korona utca megszépü

léséről és az épülő Móravárosi 
Bölcsődéről is. Kitért a következő 
év két nagy uniós finanszírozású 
beruházására: a Vasaspálya és a 
Zöld város folytatásaként megva
lósuló Kossuth utcai átépítésre, 
ami az Attila és Dózsa utca kö
zötti részen, minkét oldalon meg
történik majd. A 451es számú út 
felújítása kapcsán elmondta, hogy 
körülbelül 35 éven belül a Csanyi 
út és a déli elkerülő út kereszte
ződésénél a STOP táblát egy kör
forgalom váltja fel és a beruházás 
egy kerékpárúttervet is tartalmaz 
a Csanyi út és a Tesco áruház kö
zött. Egy turisztikai pályázat ke
retében a Mezőgazdasági Áruház 
és Városföld között terveznek egy 
kerékpárutat és ez a pályázat ad 
majd lehetőséget a Fürdőszálló és 
környezete megújítására is. Beszé
de végén hangsúlyozta az advent, 
a karácsony fontosságát, ezért 
ismertette azokat a helyszíneket, 
ahol ünnepi díszbe öltözött idén a 
város. Legvégül a körzet minden 
lakóját szeretettel hívta az ünnepi 
rendezvényekre.

A fórum végén a megjelenteknek 
lehetőségük nyílt megfogalmazni 
kéréseiket, észrevételeiket, ame
lyek között helyet kapott a fanye
sések fontossága, a túlburjánzott 
növényzet, ami a kerékpárosokat 
és autósokat akadályozza a közle
kedés során, illetve a Felsőteme
tőnél keletkezett kátyúkat illetően 
is megoldásokat kerestek. A fel
merült problémákat megvitatták, 
azokat az illetékesek feljegyezték 
és megoldásukról biztosították a 
körzet lakóit. Z. A.

Roma közmeghallgatást tartottak
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tartott közmeghallgatást a 
városháza tárgyalójában november 15-én, kedden. Az esemé-
nyen – ahol közérdekű kérdéseket lehetett feltenni Buza Flórián 
elnöknek, valamint Csányi József polgármesternek – népes szá-
mú érdeklődő jelent meg.

A megbeszélésen formális dön
tés született a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 2022. évi költség
vetésének módosítása tárgyában. 
Erre azért volt szükség, mert a 
Társadalmi Esélyteremtési Fő
igazgatósághoz korábban beadott 
nemzetiségi kulturális pályázat el

bírálása megtörtént, a kért összeg 
kifizetésre vár. Ígéretet kaptak 
arra, hogy a folyósításra hamaro
san sor kerül, ugyanis a támoga
tást még az idén fel kell használni 
az általuk szokásosan megszer
vezett Lecsófőző Fesztiválra. A 
döntés ennek az összegnek az idei 

költségvetésbe való beépítéséről 
szólt.

A résztvevők az Alpári út 1. 
szám alatti önkormányzati bérla
kások tervezett felújításáról és a 
Délibáb utcában található magán
tulajdonú, életveszélyes ingatlan
ról érdeklődtek, ahol rendszeres 
az illegális szemételhelyezés. A vá
rosvezetés biztosította az utcában 
lakókat, hogy a hulladékot rövide
sen elszállítják.

– A szóban forgó ingatlan egy 
ikerház, aminek tulajdonosai évek 

óta ellentétben állnak egymással. 
Az épületben kettő – jelenleg lakat
lan – lakóhely található. Az egyik 
ikerépületi részben bekövetkezett 
állagromlás kihatással van az in
gatlan másik felére is, ami ebből 
következően hasznavehetetlen és 
eladhatatlan. Rengeteg anyagi rá
fordítással lehetne megmenteni, 
de a tulajdonosok nem rendelkez
nek ehhez kellő anyagi tőkével. Az 
elhagyatottságot még tetőzi az is, 
hogy a környékben élők ide rakják 
le illegálisan a zöldhulladékot és 
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Szabó József szerint  
folyamatosan fejlődik a Bankfalu
Lakossági fórumra várta az érdeklődőket Szabó József, a 6-os 
számú választókörzet önkormányzati képviselője november 22-
én, kedden, a Bankfalui Óvodában. Az eseményen megjelent dr. 
Faragó Zsolt jegyző és Sipos Róbert, a városüzemeltetési és köz-
terület-felügyeleti osztály munkatársa.

Szabó József a fórum elején kö
szöntötte a megjelenteket, majd 
örömének adott hangot a Bank
falut érintő beruházások, fej
lesztések miatt. Úgy véli, hogy 
– csakúgy, mint egy 
családi háznál – a 
körzetben is mindig 
lesznek tennivalók, 
feladatok, amelyeket 
el kell végezni, meg 
kell oldani. Öröm
mel jelentette be, 
hogy az Integrál Zrt. 
előreláthatólag jövő 
ilyenkor megnyitja 
a körzetben áruhá
zát, ahol szolgál
tatóknak is rendel
kezésre áll néhány 
üzlethelyiséggel.

Dr. Faragó Zsolt 
jegyző ismertette 
a megjelentekkel a 
körzetet, és tágabb 
értelemben a várost 
érintő változásokat, a 
megvalósult fejlesz
téseket. Elmondta, 
hogy a Covid utáni 
nehéz időszak ellené
re a város jó ütem
ben haladt, ami miatt 
mára elmondható, 
hogy minden Bank
faluban található, de 
aszfaltburkolattal még 

nem rendelkező utcának elkészül
tek a kiviteli tervei. Az útépítések 
elindultak, előbb a Béla király 
és a Templomhalom utcában, 
majd a közelmúltban a Kéve és 

a Szélmalom utcákban történtek 
fejlesztések.

A város területén is újraindultak 
a munkák a járvány után, amelyek 
gyümölcse mostanra látszik beér
ni. Egymilliárd forint értékben ké
szültek el nagyon fontos projektek, 
amelyek közül kiemelte az Oskola 
utcai parkolót, a város egyik leg
forgalmasabb helyén létesített 55 
férőhellyel. Kitért a Pázmány ut

cában, a Korona 
utcában, Deák 
Ferenc utcában 
m e g v a l ó s u l t 
beruházásokra 
és beszélt az 
áremelkedések 
miatt elmaradt 
munkákról is, 
valamint a vá
ros jövőjéről.

Me g t u d t u k , 
hogy a városve
zetés 2023ban 
két nagyobb 
projekttel szá
mol. Az első 
a Liget utcán, 
a Vasaspálya 
tényleges meg
újítása, meg
építése uniós 
forrásból. A ter
vek elkészültek, 
márciusáprilis
ban elindulhat 
a kivitelezés. 
A mintegy 760 
millió forintos 
projekt tartal
maz kerékpáros 
ügyességi pá

lyát, sportpályákat, KRESZparkot, 
fatelepítéseket, új belső tereket, 
kerítéseket, játszótereket, ízléses 
mosdókat, belső térvilágítást, ka
merarendszert, öntöző rendszert. 
A focipálya megmarad, de helyet 
kap mellette egy kutyáknak kialakí
tott ügyességi pálya és lesz rekor
tán futópálya, körben a területen.

A jövő évi másik nagy projekt a 
Kossuth utca megújításának foly
tatása a Körpatika, az Attila utca 
és a Kossuth ABC, Dózsa György 
utca közötti rész mindkét oldalán. 
Ez a mintegy 800 millió forintos 
projekt magában foglalja az érin
tett területen a járdák, burkolatok, 
térvilágítás korszerűsítését, növé
nyek telepítését, ülőfal és padok 
kialakítását.  

A jegyző a város anyagi helyze
téről elmondta, hogy Kiskunfél
egyháza jelenleg jelentős megta
karítással rendelkezik. Mindezek 
mellett – hangsúlyozta – a megho
zott rezsicsökkentő intézkedések 
ellenére is  óriási pénzügyi terhet 
rónak a városra az elszabadult 
energiaárak.   

A lakossági kérések között 
mindezek után felmerült az igény 
forgalomlassító eszközök telepí
tésére, fák ültetésére, a szemét
szállítás kérdéseinek tisztázására, 
az újonnan létesült parkolók hasz
nálati szabályainak tisztázására, 
és új kerékpárutak létesítésére is. 
Szóba kerültek a fanyesési mun
kák, amelyek kapcsán a képviselő 
felhívta a lakosok figyelmét, hogy 
az áramszolgáltató munkatársai 
elkezdték a nyesést a vezetékek 
közelében, de lehetőségük szerint 
a városlakók azt végezzék el a sa
ját területükön.

A felmerült kérdéseket az illeté
kesek megválaszolták, feljegyez
ték, azok megoldásáról biztosítot
ták a megjelenteket. Z. A.

egyéb felesleges dolgaikat 
– egészítette ki az informá
ciókat Szabó Elisabeth, a 
Roma Nemzetiségi Önkor
mányzat elnökhelyettese.

A polgármester az Alpári 
út kapcsán elmondta, hogy 
a 2017ben benyújtott pá
lyázat hosszúra nyúlt elbí
rálása alatt bekövetkezett 
építőipari árak emelkedése 
lehetetlenné tette a projekt 
megvalósítását. Reményei 
szerint az új EUs költség
vetési ciklusban a fejlesz
tés megvalósítható lesz.

V. B.
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Elhunyt Kapus Béla karnagy
November 25-én elment egy 
legendás félegyházi. Rosta 
Ferenc nyugalmazott igazga-
tó, alpolgármester gondolata-
ival búcsúzunk.

Kiesett a kézből a karmesteri 
pálca. És csend lett. Ehhez fog
ható csak a rádió stúdiójában 
volt érezhető, amikor a karnagy 
úr gyöngyöző homlokkal, de ar
cán boldog mosollyal leengedte a 
karmesteri pálcát. Az a csend né
hány másodpercig tartott csupán, 
de utána a siker örömében törtek 
ki a hálás kórustagok.

Ez a mostani csend azonban 
a végső leintés, a véglegesség 
csendje, a távozás fájó csendje, 
amely után üresség maradt, mert 
elment Kapus Béla tanár úr, aki 
„csodát művelt ebben az alföldi 
kisvárosban” – amint azt megfo
galmazta az egyik legnagyobb ma
gyar operaénekesünk, Simándy 
József. S valóban, ha valakinek 
ebben a városban fogalommá vált 
a neve, az Kapus tanár úr volt, aki 

megteremtette az országosan is
mert és elismert kiskunfélegyházi 
középiskolás kóruskultúrát, aki 
egy alkalmi tisztelgő fiúdalárdá
ból az Európa Cantat nyilvántar
tott kórusáig emelte a félegyházi 
éneklő fiatalokat.

Ez a hatalmas szakmai pályaív 
azonban csak egy szelete annak 
az életműnek, amely Béla bácsi 
ars poeticájából táplálkozott: Az 
ének, a zene által hozzásegíteni 
tanítványait a teljes élethez, a 
boldog élethez. Abban a korban, 
amikor a kóruskultúra virágzott 
Magyarországon, Félegyháza 
különösen kiemelkedett éneklő 
fiataljainak sikereivel, a fegyel
mezettségével, érzelmi töltésével. 
Valaki úgy fogalmazta meg – a 
költő szavait kölcsön véve – „Ott 
a kórusban egy szebb lelki világ 
szent óráit éltük.”

Volt több magas színvonalú 
énekkar is a keze alatt, de szí
véhez legközelebb kétségkívül 
az Ifjúsági Vegyeskar állt, amely 

megkapta az Országos Kórusta
lálkozó nagydíját is, és megünne
pelhették a kórus 50 és 55 éves 
jubileumi hangversenyét, feledhe
tetlen órákat szerezve a több száz 
fős közönségnek.

Kapus Béla tanár úr legjel
lemzőbb tulajdonsága a fárad
hatatlansága volt. Több mint 60 
esztendeig szervezte a budapesti 
operalátogatásokat; városunk
ban hosszú éveken át zengtek a 

templomokban a tavaszi hangver
senyek műsorszámai. A Móra Fe
renc Gimnáziumban az országban 
egyedülálló módon létrehozta A 
Muzsika Ünnepét, amelyről a Ma
gyar Televízió fél órás adásidőben 
számolt be. Méltán lett jelképes 
alakja szülővárosának. Töretlen, 
tiszta életpálya – jelkép és példa. 
Következetes, megalkuvást nem 
ismerő oktatónevelő munkája, 
példás családi élete és mély Isten
hite közismert volt Félegyházán. 
Méltán vehette át a Kiskunfélegy
háza Díszpolgára címet.

Rajongásig szerette családját, 
feleségét, leányait. Unokáiról fá
tyolos szemmel mesélt, felüdülés 
volt, amikor körükben lehetett, 
és ünnep volt számára, mikor 
itt, szülővárosában együtt sétál
hattak a Kossuth utca árnyas fái 
alatt.

Az Úr hosszú, boldog életet 
adott szerettei körében Kapus 
Béla tanár úrnak.

Béla bácsi! Isten veled, nyugodj 
békében!

Rosta Ferenc
alpolgármester

Ötvenéves egyesület 
Ötvenéves fennállásának évfordulóját ünnepelte a Petőfi Sándor 
Bajtársi Egyesület november 18-án, Kiskunfélegyházán, a vá-
rosháza dísztermében. A megjelenteket Hideg István nyugalma-
zott őrnagy, az egyesület elnöke és Csányi József polgármester 
köszöntötte.

Hideg István beszédében utalt 
arra, Kiskunfélegyháza 1950 és 
2001 között katonavárosként sze
repelt a köztudatban. A Magyar 
Néphadsereg állományából a 60
as és 70es évek elején a szolgá
lati évek letöltése után megindult 
a nagylétszámú kiáramlás. Szük
ségessé vált a nyugállományúak 

összefogása. 1972. november 16
án Kiskunfélegyháza helyőrségé
ben megalakult a Fegyveres Erők 
Nyugállományú Klubja, amelynek 
első elnöke Budai János nyugal
mazott őrnagy volt. A klub meg
alakulásának célja az volt, hogy a 
nyugállományba vonuló közösség
hez szokott állományt összefogja 

és hasznos kulturális elfoglalt
ságot kínáljon számukra. A tagok 
sorában megtalálhatóak a hely
őrségből nyugállományba vonuló 
rendőrök is. A fennmaradást szol
gáló anyagi forrásuk a tagdíjból 
tevődött össze. Fő támogatójuk a 
helyőrségben állomásozó 7. törzs 
és alárendeltjei voltak. 1987ben 
a törzs megszűnése magában hor
dozta a közvetlen alakulatok meg
szűnését is. Ennek köszönhetően 
újrarendeződtek a helyőrségben 
az erőviszonyok. Mindezen körül
mények elvezettek a klub taglét
számának jelentős növekedéséhez. 
Ezt a létszámbeli ugrást nem ki
zárólag a katonaállomány képezte, 

hanem a vele egy háztartásban élő 
feleségek és hozzátartozók is. A 
2000es évek elejére 237 fős lét
számot regisztráltak. A rendszer
váltást követően, 1999. július 24
én az 1848/1849es forradalom és 
szabadságharc 150. évfordulója 
kapcsán a klub felvette Petőfi 
Sándor nevét. 

Csányi József polgármester a 
város nevében köszöntötte a baj
társi egyesület tagjait és a megje
lenteket. Elmondta, hogy Kiskun
félegyháza mindig számíthatott a 
klub segítségére és a rendezvé
nyeken, ünnepélyeken való részvé
telükre. Kiemelte, hogy egy igazán 
összetartó és baráti viszonyt ápo
ló közösség az egyesület, akiknek 
rendszeresen szervezett kirándu
lásaihoz maga is szívesen csatla
kozik, amikor ideje engedi. 

Az ünnepségen emléklappal 
és ajándékokkal köszönték meg 
azoknak a munkáját, akik önfelál
dozó módon a legtöbbet tették a 
közösség működéséért, a progra
mok szervezéséért. Az eseményen 
fellépett a Honvéd Művészegyüttes 
kötelékébe tartozó Ökrös Zenekar 
és a Hódmezővásárhelyi Helyőrsé
gi Zenekar. Az összejövetel zárá
saként a megjelentek a Petőfiszo
bornál helyezték el az ünnepi 
koszorúkat, szalagokat. 
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Ünnepi díszbe öltöz-
tették iskolájukat 
november 26-án, 
szombaton, az Ad-
venti forgatag ese-
mény alkalmával, a 
Tiszta Forrás Waldorf 
Intézmény diákjai és 
tanárai. 

A nyitott rendez
vényen együtt ünne
peltek óvodások, di

ákok, szülők, rokonok, barátok. 
Volt itt kávé és teaház, sütiző, 
hennafestés, dob és gitárjáték 
is. Az óvónők előadták A susz
ter manói című bábjátékot a 
legkisebbeknek – tudtuk meg 
Árvainé Volentér Évától. Az 
intézményvezető azt is elárulta, 
hogy az adventi időszakot náluk 
közös reggeli éneklések és gyer
tyagyújtás teszi meghitté, vala
mint pásztorjátékkal is készül
nek, amit a december 10i városi 
gyertyagyújtás után, 18 órától a 
városháza előtt mutatnak be az 
érdeklődő félegyháziaknak. 

Keresztállítással és jótékonysági ebéddel ünnepelnek
Idén is felállította Félegyháza főterén a kettős keresztet a Job-
bik Magyarországért Mozgalom Kiskunfélegyházi Szervezete. 
Ezúttal azonban – az előző évektől eltérően – nem rendeztek 
ünnepséget, köszöntő szavak nélkül, csendben, észrevétle-
nül került ki az egység szimbóluma advent első vasárnapján a 
Petőfi-térre.

Kollár László, a párt helyi elnö
ke kérdésünkre elmondta, hogy 
az apostoli kettős kereszt többfé
le tartalmat közvetít: a kiindulá
si pontot, de – mint a címer jobb 
oldala – az országot is szimboli
zálja, míg egyházi vonatkozásban 
az apostoli tartalmat jeleníti meg. 
Összességében – fogalmazott – 
elég jól körbehatárolja mindazt, 
ami a Jobbik számára fontos: a 
magyarság és a kereszténység ér
tékeit. Azért állítják fel minden év
ben, hogy jelenlétével ráirányítsa a 
figyelmet az ünnep eredeti céljára, 

a megváltó, a fény és a reménység 
születése iránti várakozásra.

– Ellenpontozni szeretnénk ezzel 
azt az évtizedek óta tartó, szerin
tünk romboló folyamatot, ami a 
szeretet ünnepét bevásárlási lázzá 
silányítja. Ennek érdekében arra 
készülünk, hogy advent utolsó va
sárnapján, december 18án egy tál 
meleg ételre vendégül látunk száz 
félegyházi rászorulót. A kiválasz
tásban igénybe vesszük az önkor
mányzat és Ódor László, a szoci
ális osztály vezetőjének segítségét. 
Ezekben a vészterhes időkben 

így szeretnénk lehetőségeinkhez 
mérten tenni nélkülöző félegyházi 

embertársainkért – fogalmazott a 
pártelnök.

Karácsonyvárás a Waldorfban

Adventi 
díszben 
a város
Napokon át serényke-
dett a várost karácso-
nyi díszbe öltöztető 
csapat: Keresztes Tün-
de kulturális referens, 
Lantos Szabolcs, Görög 
Anita, Kovácsné Nagy-
pál Anita, Vargáné Rácz 
Judit, Bajzák Andrea és 
a közfoglalkoztatottak. 
A fenyőfaszállítást és a 
díszek, fények felhelye-
zését a Félegyházi Vá-
rosfenntartó Nonprofit 
Kft. két emelőkocsival 
segítette. 
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Áldás vagy átok 
a hulló falevél?
A nyáron jótékony árnyat adó 
lombos fák ősz végére nagy 
mennyiségben lehulló faleve-
leikkel sok munkát adnak a 
tulajdonosnak vagy éppen a 
városfenntartó cégnek. Így van 
ez – többek között – a Kossuth 
utca platánfáival is. 

– A városi fa kiszakadt termé
szetes környezetéből, és több
nyire sérülten, csonkán, betegen 
szolgálja az embert a belékódolt 
természeti rend szerint. Ősszel 
azonban lehullott levelei a város 
utcáin már nem jótékony lombta
karóvá, talajt védő avarrá, hanem 
a közlekedést és köztisztaságot 
zavaró tényezővé válnak. Gondos
kodnunk kell eltávolításukról, hogy 
a város rendezett, és a közlekedés 
biztonságos legyen. Meg kell olda
ni a burkolatra hullott és nedvessé 
váló leveleken csúszkáló gyalo
gosok védelmét, a parkoló kocsik 
alatt és között összegyűlő és vizes 
csomókban bomlásnak induló le
vélkupacok eltávolítását, a szépen 

gondozott, nyírt gyepek védelmét 
a lehullott levelektől, amelyek a fát 
szeretnék táplálni – minden áron, 
a szép gyep árán is. 

Egyszóval, a városban nem lehet 
sokáig várni: a lehulló faleveleket 
gyorsan össze kell gyűjteni: jár
dáról, kocsik közül, gyepről. És ez 
bizony sokszor zavar bennünket: 
mert zajos, poros, kerülgetni kell, 
figyelni kell, alkalmazkodni kell. 

Rohanó világunkban nincs időnk 
megállni egy pillanatra, hogy észre
vegyük a tökéletes és harmonikus 
természetet, mert a magunk ké
nyelmével, békétlenségével, türel
metlenségével, sokféle ügyével van 
tele a szívünk, és a gondolataink. 

Pedig még a városi létben is le
het áldás a fák lehullott lombja. A 
közterületekről összegyűjtött lomb 
egyik része visszakerül cserjék és 
évelők alá, fák töve köré, másik 
részük komposztálóhelyre kerül, 
ahonnan művelt mezőgazdasági 
területeken használják fel. Némi 
gondolkodással és kreativitással, 

egy kis munkával az otthoni őszi 
lomb is kiválóan hasznosítható le
het (a lombkomposzt talán a legér
tékesebb ültető és talajjavító közeg 
a növényeknek). Ehhez azonban le 
kell szoknunk a mindenek feletti 
kényelmünkről, békétlenségünkről, 

az azonnal mindent akaró türel
metlenségünkről és akarnunk, ke
resnünk kell a jót és helyeset. Meg
találni a kérdésre a választ: áldás 
vagy átok a hulló falevél? – hívta 
fel a figyelmet Nagy Ágnes városi 
főkertész.

Főispáni elismerést kapott Ajtai Elemérné
Kiemelkedő és magas szín-
vonalú szakmai munkája el-
ismeréseként ezüst fokozatú 
főispáni elismerésben része-
sült Ajtai Elemérné Nagyha-
jú Mária, a Kiskunfélegyházi 
Járási Hivatal kormányablak 
ügyintézője. Az elismerést Ko-
vács Ernő főispán, dr. Zombor 
Attila, a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója 
és dr. Havassy Sándor igazga-
tó adta át a kitüntetetteknek 
még októberben, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
évfordulójához kapcsolódóan.

Ajtai Elemérné (fotónkon a hátsó 
sorban, balról a 2.)  Tiszaalpá
ron él családjával. 2013. július 
4étől dolgozik a Kiskunfélegyházi 
Járási Hivatalnál, előbb romare
ferensként, 2017 decemberétől 
pedig kormányablak szakügyin
tézőként. Ahogy fogalmaz, tulaj
donképpen a szakma választotta 
ki őt. A BácsKiskun Megyei Kor
mányhivatal Kiskunfélegyházi Já
rási Hivatalban végzett munkája 
során megszerzett tapasztalat, a 

folyamatosan fejlesztett tudás és 
a kiérlelt megfontoltság birtoká
ban úgy érzi, hogy színvonalasan 
tudja segíteni az ügyfeleket. Ezt tá
masztja alá a mostani elismerés is.

– Köszönetemet, tiszteletemet 
és megbecsülésem fejezem ki ve

zetőimnek, akik útmutatásukkal, 
szakmai tudásukkal, tapasztala
tukkal mindvégig támogattak, és 
nagyon hálás vagyok kollégáimnak 
is, akikkel közösen úgy érzem, 
színvonalasabbá tudjuk tenni a 
hivatali ügyintézést – mondta el 

Mária az elismerés kapcsán. Ma
gánéletéről elárulta: szabadidejét 
a családjával tölti. Házas, két le
ánygyermek édesanyja és büszke 
nagymama. Szeret énekelni, Ti
szaalpáron gyakorta fel is lép.

V. B.
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Bevásárlással is segíthetünk 
Idén is elindította karácsonyi jótékonysági akcióját a 
Torony ABC vezetője, Bajzák-Csikós Ágnes, aki 2022-
ben is Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 
segítségével gyűjt. Az adományok kiszállításában a 
polgármesteri hivatal Szociális és Közfoglalkoztatási 
Osztály munkatársai, a KAPOCS Szociális és Gyermek-
védelmi Intézmény valamint a Mezei Őrszolgálat mun-
katársai vesznek részt idén is – tudtuk meg Bajzák 
Andreától, az önkormányzat ifjúsági referensétől.

A korábbi évekhez hasonlóan tar
tósélelmiszergyűjtés indul el eb
ben az időszakban a rászoruló csa
ládoknak, ezt kiegészítik bútorok, 
ruhák adományozásával, valamint 
most kihelyezett perselyek, dobo
zok is rendelkezésre állnak majd, 
ahová anyagi juttatást helyezhet
nek el az adakozni szándékozók. 

– Mindig csak egy élelmiszerrel 
többet kérünk, hogy vásároljanak, 
amit azután a Torony ABCben el

helyezett gyűjtőko
sárba helyezhetnek 
el a vevők – mondta 
BajzákCsikós Ág
nes. Hozzátette: az 
elmúlt két év akci
ói bebizonyították, 
hogy a sok kicsiből, összefogással, 
milyen nagy segítség születhet. Ta
valy még a kiszállítás előtti utolsó 
órákban is érkeztek adományok, 
ami nagyon megható volt és jóval 

az idei bejelentés előtt már többen 
biztosították őt támogatásukról, 
amelyek mind azt igazolják, hogy 
az emberek bíznak bennük és szá
mítanak rájuk. Megtudtuk, hogy 

terveik szerint idén 50 rászoruló 
családnak adományoznak, a cso
magokat karácsony előtt néhány 
nappal szállítják ki.

Bajzák Andrea elmondta, hogy 
az idei adventi időszak gyűjtése 
komplexebb lesz, mint az előzőek, 
hiszen továbbra is várják a búto
rokat, ruhaneműket a központi 
konyha udvarán található raktár
ba, valamint december 9éig, a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár is 
gyűjt jó minőségű, és jó állapotú 
gyermekkönyveket és gyermekjá
tékokat, amelyek szintén egyszerre 
kerülnek ki a családokhoz. Minde
zek mellett Kürtösi Zoltán, a Zo
linho Egészségsziget tulajdonosa 
is folytatja adománygyűjtő akcióját 
a nehézsorsú gyermekek javára és 
elöljáróban elárulta azt is, hogy 
december 6án, 8 és 16 óra között 
sütivásárt is szerveznek két beteg 
kislány javára. 

 Z. A. 

Sütivásár Izabelláért és Lilláért

Két beteg kislányért fognak össze ismét a kiskunfélegyházi és 
környékbeli nők, lányok és asszonyok. Újra jótékony célért gyújt-
ják be a tűzhelyet és készítenek finomabbnál finomabb édes-
ségeket, hogy a pálmonostori Izabella és a petőfiszállási Lilla 
mindennapjait – ha csak kis időre is – segítsék, anyagilag.

Jótékonysági sütivásárt szervez 
az önkormányzat két munkatár
sa, Kovácsné Nagypál Anita és 
Bajzák Andrea, amire sütemény
felajánlásokat várnak december 
6án, reggel 7 órától a Tourinform 
irodába. Az esemény két helyszí
nen zajlik majd: a piac főbejáratá
nál 8tól 12 óráig és a városháza 
előtt 8tól 17 óráig, a rendezvény 
fővédnöke, dr. Ónodi Izabella.

Meglátogattuk a kislányokat és 
családjukat, arról érdeklődtünk, 
hogy mire fordítják majd a jóté
konysági esemény által összegyűlt 
összeget. 

Izabella édesanyja, Alexand
ra ott jártunkkor elmesélte, hogy 
mozgás és beszédfejlesztéseket 
finanszíroznának a pénzből. Meg
tudtuk, hogy Izabella 2019. szep
tember 13án született, koraszü
löttként, 35. hétre. A terhességi 
vizsgálatok során gyanúra adott 

okot néhány tünet, de egyértel
műen nem voltak annak tudatá
ban, hogy komolyabb egészségügyi 
problémája lehet az újszülöttnek. 
A pontos diagnózissal a szülés 
után szembesültek, amikor el
mondták, hogy gyermekük egy ge
netikai, immunbetegséggel szüle
tett, ami nagyon ritkán fordul elő, 
és amiről még az orvostudomány 
is keveset tud. A szindróma jel
lemzői az immunhiányos állapot, 
ami miatt folyamatos antibiotiku
mos kezelést kap a kislány, min
den hónapban immunkezelésben 
részesül, vesetágulat, szívbeteg
ségek, hallásvesztés, a nyirokerek 
tágulata és fehérjehiány jellemzi. 
Édesanyja elárulta, hogy Izabella 
szereti a húst, a burgonyát, so
kat játszik főleg kisautókkal és 
babával. Glutén és tejmentesen 
étkezik. Néhány szót használ már 
és kapaszkodva fel is áll. A szak

emberek szerint jól fejleszthető, 
csak lassabban épülnek az izmai 
a fehérjehiány miatt. A gyerekeket 
szereti, és jól érzi magát velük. 
Fejlesztésekre Szegedre és Kis
kunfélegyházára járnak hetente, 
gyógyszerekre, vitaminokra, spe
ciális étrendre komoly összegeket 
kell elkülöníteni havonta. A járását 
elősegítő lábsín és speciális cipő 
beszerzése is szükségessé vált, 
az eszközökkel hamarabb megta
nul biztonságosan járni a kislány. 
Ha valaki közvetlenül a családnak 
szeretne segíteni, megteheti a kö
vetkező számlaszámon: 

Szabó Izabella  
OTP: 11773322–02972107 

IBAN: HU40 
117733220297210700000000

Közlemény: Bella

Lilla édesanyja, Anita elmondta, 
hogy terhessége problémamente
sen zajlott, majd a szülés beindu
lása után sajnos nem történt meg 
a beavatkozás olyan gyorsasággal, 
mint kellett volna. Oxigénhiányos 
állapot lépett fel Lillánál, újra kel
lett éleszteni. Szentesről Szegedre 
szállították, akkor már epilepszi
ás rohamok jelentkeztek a cse
csemőnél, később mikrokefáliát 
(idegfejlődési rendellenességet) 
állapítottak meg nála. Az édesanya 
visszaemlékezett, hogy amilyen 
korán lehetett és ahányféle kezelés 
létezett, ők mindent megpróbál

tak, hogy Lilla állapotán javítsanak. 
Volt olyan hónap, amikor hétszáz
ezer forintra rúgtak a fejlesztés 
költségei. Sajnos, a folyamatos 
tornák mellett a csípője súlyosan 
deformálódott, ezért műtétekre 
lett szüksége, aminek következmé
nye az volt, hogy tavaly október óta 
Lilla képtelen a járásra. Anita hoz
zátette: a fájdalmait megszüntette 
az operáció, viszont azóta ágyban 
fekvő állapotra esett vissza. Heti 
rendszerességgel mozgatják most 
is, de komoly fejlesztésekre már 
nincs lehetőség. Mára a rohamok 
a jól beállított gyógyszereknek 
köszönhetően szinte elenyésző 
számban jelentkeznek. 

Lilla november 26án beölti a 9. 
évet. Sok mindent ért a kommuni
kációból, cuppanós puszikat „kap
tunk” tőle, jelzi, ha fáj valamije és 
édesanyja pontosan tudja, hogy mi 
az, ami kifejezetten zavarja őt. Na
gyon szereti a Dörmi Kismackót és 
a tejbegrízt. Édesanyja elmondta, 
hogy el kellett fogadnia, hogy lánya 
soha nem tud majd járni és ülni 
sem önállóan. Megtudtuk, hogy a 
közelmúltban vásároltak egy be
tegemelő eszközt, de sajnos azzal 
szembesültek, hogy a fürdőszoba 
átalakítása szükséges ahhoz, hogy 
használni tudják. Erre szeretnék 
fordítani az összeget, ami a süti
vásáron összegyűlik.

Utalási adatok: Sorsocskák – a 
Kárpát-medencei Gyermekekért 

Alapítvány
OTP: 11732071–20053842

Közlemény: Lilla 



2022. december 2.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK12

Ahol a művészet, a 
gasztronómia és  
a sörkülönlegességek 
találkoznak
November 18-án este nyitotta 
meg kapuit Rátkai Zsuzsa „…
késő ősz…” című kiállítása a 
Félegyházi Kézműves Sörga-
léria és Gasztroműhelyben.
A vendégeket elsőként Ónodi 
Árpád köszöntötte, majd átadta 
a szót Rátkai Zsuzsa képzőmű
vésznek. Zsuzsa beszédében ki
emelte, hogy az Ágyú Kézműves 
Sörgaléria és Gasztroműhely 
önmagában is egy kiállítóhely, hi
szen az asztalok, a székek, a pult, 
a berendezés egy kerek egészet 
alkot. Bármilyen kiállítást is ren
deznek itt be, az már csak afféle 
kiegészítés. Talán csak egy kis 
pluszt ad hozzá. Jóleső érzésnek 
tartja, hogy azt gondolják, hogy 
egy képzőművész, egy fotómű
vész ehhez hozzá tud adni.

Maga a kiállítás a késő ősz je
gyében, a gesztenyék és szőlők 
fényében született. A szüreten 

már túl vagyunk, de még emlék
szünk rá. A gesztenyék két hete 
is, hogy lepotyogtak már. Elmúlt a 
nyár, de még nincs itt a tél, érez
zük még az ősz melegét, de itt 
van a ködös idő is. Ezek tükrözik 
azt az átmenetet, amelyben Zsu
zsa igazán megtalálta önmagát. 
Az évek során gyűlt össze ez a 
gyűjtemény és most jött el az idő, 
hogy a megfelelő helyen megmu
tathassa önmagát.

A művészt Szőke Zsanett, 
Zsuzsa alkotótársa követte, aki 
maga is ír. Néhány gondolatot 
osztott meg arról, milyen fontos 
számára a művész barátsága, 
ezt követően pedig bemutatott 
néhány sort saját novelláiból, 
amelyek tökéletesen kiegészítet
ték a tárlatot, és tükrözték annak 
hangulatát.

A kiállítás december 31éig lá
togatható. T. L. 

Mi csak önszorgalomból írogatunk…
A Piroska Katalin és Piroska 
István szerzőpáros október 
22-én másodszor vehette át 
Szovátán, az Apáczai-díj ezüst 
fokozatát, Pesty Frigyes Arad 
és Zaránd megyék helynév-
gyűjteményét feldolgozó kö-
zös monográfiájukért. A díj 
kapcsán szeretnénk méltatni 
nyugdíjas kollégáink több évti-
zedes alkotómunkáját.

Kezdő tanárként fiatal kollégá
immal Katitól lestük el az iskolai 
műsorok készítésének mesterfo
gásait. A keze alól kikerült forgató
könyvek, szövegek, megemlékezé
sek a tartalmi igényesség mellett 
olyan érzelmi többlettel bírtak, 
amelyek különleges élménnyé va
rázsolták iskolai vagy nemzeti ün
nepeinket. Az, hogy egy irodalmár, 
magyartanár tollat ragad, hogy a 
tanításon kívül írással is foglalko
zik, kevésbé meglepő, míg István 
esetében, aki a reáliák embere, 
ugyanez kuriózumnak tekinthető.

Első írásai az inasoktatás és is
kolánk történetének felkutatásával 

foglalkoznak. Az iskola kulturális 
életének akkor is aktív tagjai ma
radtak, amikor befejezték tanári 
munkájukat, a 135 éves évfordu
lóra készült ünnepi kiadványunk 
szerkesztésében, lektorálásában 
jelentős szerep volt az övék. 

Nyugállományba vonulásuk tu
lajdonképpen az igazi alkotómunka 
kezdetét jelentette. Így születtek 
meg a színház, az irodalom, a kul
túra és a szülőföld iránti elkötele

ződésük ékes bizonyítékai, érték
teremtő és értékmentő műveik, 
Az aradi színjátszás története két 
kötetben és a legutóbbi, az Arad 
és Zaránd megyei helységnévtár. 
Olvasásuk közben sokszor raga
dott magával Kati mesélő kedve és 
stílusa, a színházi világ anekdotái, 
kulisszatitkai, helytörténeti, irodal
mi vonatkozásai, a történelmi kite
kintések, a színészek magánéleté
nek bemutatása. Fáradhatatlanul 

dolgoznak, sok szállal kötődnek 
az aradi, határon túli irodalmi 
élethez, ennek bizonyítékai a Nyu
gati Jelen, a 3Havi Szemle, a Szö
vétnek, az Irodalmi Jelen vagy a 
Kölcsey Évkönyv hasábjain megje
lent/megjelenő írások, elemzések, 
méltatások, recenziók, évfordulós 
megemlékezések (lásd piroskai
ras.hu).

A Piroska házaspár aktív kö
zösségi életet mondhat magáénak 
mind Félegyházán, mind Aradon. 
A Kossuthosok Nyugdíjas Klubja 
és az Aradi nyugdíjasok szervezete 
kettejük közvetítő munkája révén 
került kapcsolatba.

Kedves Kati és István! 
Emberségetek, szakmai felké

szültségetek, bölcs meglátásaitok, 
a kultúra megtartó erejébe vetett 
hitetek, humorotok, jelenlétetek 
nélkül kevesebb lenne Félegyháza. 
Írás közben azon gondolkodtam, 
vajon hol lapul a benneteket kereső 
következő téma, amely ti általatok 
fog megmenekülni az elfeledés
től. Hiszen ha ti nem, akkor ki írja 
meg?  Makra Flóra

Emlék a múltból –  
Osztálytársak kerestetnek
Az 1930-as évek végén 
készült az az osztály-
kép, amit kedves olva-
sónk, a 93 esztendős 
Deme Lajosné Solymo-
si Julianna osztott meg 
velünk azt kérve, hogy 
tegyük közzé. Julianna 
néni ugyanis abban re-
ménykedik, hogy a fotó 
segítségével – ami az 
egykori osztályfőnök, 
Mária Juventina Lau-
tina nővér társaságá-
ban örökítette meg a szebbnél 
szebb csillogó szemű kamasz-
lányokat – rátalálhat néhai 
osztálytársaira, esetleg azok 
hozzátartozóira. 

Az idős asszony túl a 90en is ki
váló egészségi állapotnak örvend, 
és szeretettel emlékezik a Miasz
szonyunkról Nevezett Kalocsai 
Szegény Iskolanővérek vezetése 
alatt álló Kiskunfélegyházi Cons
tantinum R. Kath. Leánynevelőin
tézetben töltött évekre. Elmondta, 
hogy szívesen gondol vissza isko

lás emlékeire, amikor kiváló és em
berséges pedagógusok készítették 
fel őket az életre és csepegtették 
beléjük a tudásvágyat. Ezúton kéri: 
ha valaki felismeri önmagát, vagy 
a rokonát, vegye fel a kapcsolatot 
a Félegyházi Közlöny szerkesz
tőségével! Mi pedig örömmel ve
szünk részt a közvetítésben, és a 
kapcsolatfelvételről, esetleges ta
lálkozásról szívesen beszámolunk 
olvasóinknak is. Addig is, Julianna 
néni jó egészséget kíván ma is élő 
osztálytársainak.

V. B. 
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Hangolódás az ünnepekre 
A város már karácsonyi díszbe öltözött: a főtéren áll a felékesí-
tett fenyőfa, a gyerekek nagy örömükre beleülhetnek a rénszar-
vas húzta szánkóba. Portékáikat kínálják az árusok, forralt bor-
ral, teával, alföldi batyuval és kürtőskaláccsal melegíthetik fel 
testüket a központban sétálók.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
azokat a programjait ajánlja az itt 
élők figyelmébe, amelyekkel a lel
küket készíthetik fel az ünnepekre.

December 3án, szombaton dél
előtt a család minden tagja együtt 

alkothatja meg papírból az adventi 
koszorút, a télapót, a rénszarvast 
és a karácsonyfadíszeket. Ezután 
a ProfiL Bábcsoport Manófalva 
című előadását nézhetik meg. Vé
gül találkozhatnak a Mikulással, 

aki a városban leg
először a biblioté
kába látogat el.

6án, kedden 10 
órakor a Betűböl
csin Belényi Kata 
wellnesstanácsadó 
és Papp Anett 
BioBoszorka arról 
beszélnek, hogyan 
hangolódhatunk az ünnepekre 
illóolajokkal.

Másnap, szerdán 17 órakor nyí
lik a Kecskeméti Katona József 
Múzeum keresztény művészeti 
gyűjteményéből kölcsönkapott 
kiállítás. Az Angyalok őrizzenek 
című tárlatot ifj. Gyergyádesz 

László művészettör
ténész nyitja meg.

December 9éig 
még várják a jó ál
lapotú játékokat és 
gyermekkönyveket, 
amelyeket kará
csonyi ajándékként 
rászorulók kapnak 
meg. Az adomány

gyűjtéshez több intézmény is 
csatlakozott, így a Móra Ferenc 
Gimnázium és a Dózsa György Ál
talános Iskola. December 20án, 
kedden 10 órakor a polgármesteri 
hivatal Szociális és Közfoglalkoz
tatási Osztálya veszi át a bedobo
zolt csomagokat.

KÖNYVTÁRSAROK

Luca-napi mulatság
Játékos hagyományőrzéssel, bábszínházzal és kézműves fog-
lalkozásokkal várják a családokat december 9-én, a Móra 
Ferenc Művelődési Központba, ahol a hagyományokhoz híven 
idén is megrendezik a Luca-napi mulatságot. 

A tél bekö
szöntével egyre 
rövidülnek a 
nappalok, mi
közben a növek
vő sötétség egy
re rejtelmesebb ködbe burkolja 
mindennapi életünket. Ezzel az 
érzéssel nemcsak mi, hanem 
elődeink is találkoztak, akik 
babonásabb világnézetük mi
att különböző hagyományokkal 
próbálták ellensúlyozni a sötét 
hónapok bizonytalanságát. Így 
alakultak ki a Lucanapi szoká
sok is a maguk jövendőmondó 
és boszorkánykergető gyakor
lataival. Ezeket a néphagyomá
nyokat szeretné játékos módon 
bemutatni és átadni a gyerme
keknek a művelődési központ 
Lucanapi mulatsága, amely a 
kikapcsolódás mellett értéke
ink ápolására is nagy hangsúlyt 
fektet. 

A rendezvény 15 órakor Lu
canapi búzaültetéssel kezdő
dik, ami a hagyomány szerint 
a jövendőmondás egyik fajtája. 
A hiedelem szerint az elültetett 
búzát karácsony napjáig ön
tözgetni kell, a kihajtott búza 
magassága pedig megmutatja, 
hogy mennyire lesz jó a jövő évi 
termés és a szerencse. A nap 

folytatásaként 
izgalmas prog
ramnak ígérke
zik a 16.30kor 
kezdődő Lu
cagombóc fő

zése is. A hagyományt követve 
főzés előtt minden lány felír egy 
fiúnevet egy cetlire, majd azt 
elrejti valamelyik gombócban. 
A későbbiekben mindegyikőjük 
számára jutni fog egy gombóc, 
benne pedig megtalálják jöven
dőbelijük nevét. A búzaültetés
sel és a gombócfőzéssel egy 
időben kézműves foglalkozá
sokkal is várják a gyermekeket, 
ahol az ünnepekhez kapcsolódó 
tárgyakat, dekorációkat készít
hetnek el.

Az aktív délutánt követően 18 
órakor Az aranyszőrű bárány 
című bábelőadás vicces törté
nete nyújt majd könnyed kikap
csolódást a családok számára. 
A napot – a hagyományokhoz 
híven – 18.45kor a Padkapo
ros Táncegyüttes népi betlehe
mes játéka zárja, amely méltó 
befejezése lesz a Lucanapi 
mulatságnak.

További információ kérhető a 
76/466843as telefonszámon 
vagy személyesen a művelődési 
központban.

KULTÚRSAROK

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

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

DECEMBER 3., szombat
9.00 – 12.00 Mikulásváró családi szombat délelőtt
Kézműveskedés a Profi-L Bábcsoport Manófalva 
című előadása közben a Mikulás megérkezéséig

Városi könyvtár
9.00 – 17.00 Selyemfestés – nyitott műhely a 

Holló-körben 
Petőfi-tér 2.

17.00 ADVENT MÁSODIK GYERTYAGYÚJTÁSA A 
VÁROSHÁZA ELŐTT

Hajagos Gyula plébános köszöntője
A Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi műsora

A Mézeskalács meseváros kiállításmegnyitója a 
városháza aulájában

A Mézeskalács meseváros december 3. és 
17. között hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között, 

valamint szombatonként a gyertyagyújtások idején 
nézhető meg.

DECEMBER 6., kedd
17.00 – 18.00 Városi Mikulás a Béke-téren, a 

karácsonyfánál
Közös éneklés, néptáncfoglalkozás a Mikulással 

DECEMBER 7., szerda
17.00 Angyalok őrizzenek címmel adventi 

kiállítás a Kecskeméti Katona József Múzeum 
keresztény művészeti gyűjteményéből. A tárlatot ifj. 
Gyergyádesz László művészettörténész nyitja meg.

Városi könyvtár
17.00 Karácsony int felénk

A Barátság Énekkar adventi zenés műsora
Művelődési központ

DECEMBER 8., csütörtök
18.00 Adventi kiállításmegnyitó a Holló-körben 

Petőfi-tér 2.

DECEMBER 9., péntek
15.00 – 19.00  LUCA-NAPI MULATSÁG

Luca-napi népszokások, kézműves foglalkozások, 
adventi dekorációk készítése, bábelőadás
Belépődíj: 500 Ft/fő, Művelődési központ

DECEMBER 10., szombat
17.00 ADVENT HARMADIK GYERTYAGYÚJTÁSA A 

VÁROSHÁZA ELŐTT
Geszler Péter plébános köszöntője

A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola 
Kicsinyek Kórusa ünnepi műsora

18.00 A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, 
Gimnázium és Óvoda pásztorjátéka

Petőfi-tér, a Betlehem előtt

DECEMBER 11., vasárnap
15.00 A Zenebarátok Kórusának adventi 

hangversenye, Szent István Templom

DECEMBER 14., szerda
17.00 – 19.00  QUIZNIGHT – Karácsonyi 
műveltségi vetélkedő középiskolásoknak

Művelődési központ

DECEMBER 16., péntek
15.30 A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos 

Általános Iskola Adventi hangversenye
Szent István Templom

18.00 HANGOLÓDÓ – zenés karácsonyi 
műsor a művelődési központ kollégáinak 

szervezésében és fellépésével
Művelődési központ

DECEMBER 17-18., szombat-vasárnap
18.00 A Kiskunfélegyházi Ifjúsági 

Fúvószenekar és a 35 éves 
Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar 

hagyományos karácsonyi koncertje
Kossuth Lajos szakképző iskola tornaterme

DECEMBER 17., szombat
9.00 – 17.00 Ceruza- és szénrajz – nyitott műhely 

a Holló-körben, Petőfi-tér 2.
11.30 Jótékonysági ételosztás a Kapocs Hajléktalan 

Ellátás lakói részére
16.00 Jogging Plus szilveszteri futás 

rajzpályázatának eredményhirdetése a városháza 
aulájában

A rajzkiállítás december 19-étől január 3-áig 
megtekinthető a Holló-kör előtt, a Petőfi-téren

17.00 ADVENT NEGYEDIK GYERTYAGYÚJTÁSA A 
VÁROSHÁZA ELŐTT

Csányi József polgármester karácsonyi köszöntője                 
A Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú 

Művészeti Iskola növendékeinek és tanárainak 
ünnepi műsora. A Mézeskalács meseváros 

házikóinak tombolasorsolása

DECEMBER 18., vasárnap
15.00 A Jobbik Kiskunfélegyházi Szervezetének 

jótékonysági ételosztása, Petőfi-tér – kereszt

DECEMBER 20., kedd
10.00 A karácsonyi adománygyűjtésre beérkezett 

ajándékok átadása a polgármesteri hivatal Szociális 
és Közfoglalkoztatási Osztálya számára.

Városi könyvtár

DECEMBER 21., szerda
17.00 A Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú 
Művészeti Iskola karácsonyi koncertje a Balázs 

Árpád Művészeti Iskola Jankovszki Ferenc 
Koncerttermében

DECEMBER 23., péntek
12.00 Szeretetebéd – jótékonysági ételosztás

Bajcsy u. 13.

DECEMBER 24., szombat
11.00 Jótékonysági ételosztás a Kőfaragók-terén

Jókai utcai parkolók

DECEMBER 29., csütörtök
12.00 Jótékonysági ételosztás a Kőfaragók-terén

Jókai utcai parkolók

DECEMBER 30., péntek
12.00 Jótékonysági ételosztás, Bajcsy utca 13.

DECEMBER 31., szombat
MEGEMLÉKEZÉS ÉS ÜNNEPI MŰSOR PETŐFI 

SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL:

9.30 Koszorúzás a Petőfi Sándor Emlékháznál
10.00 Irodalmi délelőtt a könyvtárban

Köszöntőt mond Csányi József polgármester
A SZABADSÁGHARC című színpadi játékot 
előadják: Kálló Béla szabadkai Jászai Mari-

díjas színművész, rendező és Tóth Péter Lóránt 
versvándor (Magyar Kultúra Lovagja).

A program a Móra Ferenc Művelődési Központ 
Petőfi Klubjának keretében valósul meg.

9.00 XXXI. Jótékonysági Jogging Plus Szilveszteri 
Futás – Rollsped-futam 

11.00 A szilveszteri futás indítás a városháza előtt
Kossuth utca
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A Petőfi-szobor utóéle-
te címmel beszélgetett 
Tóth Gyuláné nyugalma-
zott iskolaigazgató és 
dr. Kőfalviné dr. Ónodi 
Márta főlevéltáros, aki 
vendégét a közadako-
zásból elkészült, 1999-
ben Fehéregyházának 
adományozott, egész 
alakos, Petőfi Sándort 
ábrázoló alkotásról 
kérdezte. Az eseményt 
november 24-én, a Kis-
kunfélegyházi Petőfi 
Sándor Városi Könyv-
tárban tartották. 

Dr. Ónodi Márta az előz
ményeket ismertetve el
mondta: Idén, október 
27én ünnepeltük a Pe
tőfiszobor fennállásának 
100. évfordulóját, amit 
Köllő Miklós székely 
szobrászművész készített. Ere
detileg Segesváron állították fel 
1897. július 31én, de 1916ban, 
az első világháború idején Buda
pestre szállították. Ezt követően a 
segesváriak vissza szerették vol
na kapni, de végül ez nem történt 
meg. 1922. október 29én, Kiskun
félegyházán, a mai Petőfitéren ál
lították fel, ahol azóta generációk 
nőttek fel árnyékában.

Tóth Gyuláné visszatekintett 
1997re, amikor létrejött az Orszá
gos Petőfi Emlékbizottság és a Kis
kunfélegyházi Emlékbizottság is. 
Ebben az évben a Petőfiemléké

vek programsorozat országos nyi
tó rendezvénye Kiskunfélegyházán 
volt. Többek között Erdélyből is 
érkeztek az eseményre vendégek.

– Az akkori városvezetés Ficsór 
József polgármesternek köszön
hetően ígéretet tett arra, hogy a se
gesvári – ma már a mi főterünkön 
álló – szoborért cserébe Félegy
háza egy egész alakos Petőfiszo
borral kedveskedik. 1997ben 
indult el a megvalósítás, aminek 
köszönhetően közadakozásból, 
önkormányzatok, magánszemé
lyek, cégek, a Petőfi Sándor nevét 
viselő intézmények hozzájárulásá
val lehetővé vált, hogy 1999. júli

us 31én felavassák Máté István 
szobrászművész Petőfit ábrázoló 
alkotását. A szobor a fehéregyházi 
Múzeumkertben 1999. július 21én 
lett felállítva.

A visszaemlékezés végén, – az 
internetkapcsolatnak köszönhe
tően – becsatlakozott a beszélge
tésbe Szabó József, a Fehéregy
házi Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület elnöke és Gál Ernő, a 
segesvári RMDSZ elnöke. Hálás 
köszönetüket fejezték ki Kiskun
félegyházának, Tóth Gyulánénak 
azért, hogy Félegyháza és Erdély 
ilyen módon is összekapcsolódik 
az idők végezetéig. 

Tóth Gyuláné az aláb
bi szavakkal emlékezett 
meg a közelmúltban het
venéves korában elhunyt 
Máté Istvánról, a szob
rászról és azokról, akik 
nélkül nem valósulha
tott volna meg a szobor 
ajándékozása: – A ren
dezvény kezdetétől ég 
egy mécses azokra em
lékezve, akik igen sokat 
tettek a megvalósításért 
és már nem lehetnek 
közöttünk. A teljesség 
igénye nélkül: Ficsór Jó
zsef polgármester, Mes-
ter Gyula, Fekete Já-
nos, Szendreiné Fejes 
Mária, Palásti Gábor, 
Luczó József, idős Csá-
nyi József, Fenyvesi 
István, Segesváron Gál 
Barna, Fehéregyházán 
Gábos Dezső, a Fehé

regyházi Petőfi Sándor Művelődési 
Egyesület elnöke. A félegyházi, a 
fehéregyházi, a segesvári tisztelők 
osztoznak a gyászban.

Máté István nemcsak kiváló 
szobrász, de igaz magyar ember 
volt. Köszönjük, hogy a fehéregyhá
zi Múzeumkert Petőfiszobroddal 
a világ magyarjainak zarándokhe
lyévé vált, hogy a kiskunfélegyházi 
Ótemplomkert sétányain elhe
lyezett Petőfihez kötődő dombor
művekkel megajándékoztál ben
nünket. Nyugodj békében! – zárta 
emlékezését Tóth Gyuláné.

 V. B. 

A 90 éves Sallai Gyulánét köszöntötték
A 90 esztendős Sallai Gyuláné 
Erzsikét köszöntötte születés-
napja alkalmából Balla Lász-
ló alpolgármester november 
16-án, szerdán. Az ünnepelt 
három gyermeke és veje tár-
saságában fogadta az em-
léklappal és virágcsokorral 
érkezőket, hogy közösen idéz-
zék fel a 9 évtized legfonto-
sabb állomásait.

Sallai Gyuláné, született Czom
bos Erzsébet, 1932. november 
16án látta meg a napvilágot 
Kiskunfélegyházán. Nagyon egy
szerű, dolgos családba született, 
édesapja vasutas, édesanyja ház
tartásbeli volt. Öt testvére közül 
mára sajnos már senki sem él, 
csak Erzsike néni érte meg ezt a 
szép kort.

Férjével munkahelyükön ismer
kedtek meg, az akkori Sütőipari 
Vállalatnál dolgoztak pék munka
körben. Ebből a kapcsolatból élet
re szóló házasság lett, két leány 
és egy fiúgyermekük született.

Erzsike néni a nyugdíjas kor 
betöltéséig szakmájában tevé
kenykedett. Lelkiismeretes, pon
tos munkájának elismerésekép
pen többször is Kiváló Dolgozó 
címmel jutalmazták. A megter

helő munka mellett odaadóan 
nevelte gyermekeit, gondosan 
vezette háztartását. Mindhárom 
gyermeke becsületes felnőtt em
berré vált. Hat unokája és hat 
dédunokája született. Már nyug
díjasként, egészen férje haláláig 
szívesen kertészkedett kis hob
bitelkükön. A mai napig minden 
családi rendezvényen részt vesz. 
Újságolvasással, tévénézéssel 
tölti idejét. Mindennap megláto
gatja családjából valaki, ebédet 
visznek neki, elintézik a bevásár
lást, megbeszélik a nap történé
seit, a televízióban látott esemé
nyeket. Így telnek Erzsike néni 
napjai, hónapjai, évei.

Szeretettel gratulálunk az ünne
peltnek, boldog születésnapot, jó 
egészséget kívánunk!

A Petőfi-szobor utóélete
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XXXI. Jótékonysági Jogging Plus Szilveszteri 
futás „Rollsped-futam”, utcai futóverseny

Harmincegyedik alkalommal rendezi meg a Jogging Plus Spor-
tegyesület a hagyományos szilveszteri jótékonysági futóver-
senyét Kiskunfélegyházán, december 31-én. Az idei évben is 
a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvodák javára gyűjtenek. 
Mottó: “Zárjuk együtt az évet egy jó cselekedettel! Támo-
gassuk futva az óvodás gyermekeket!” Helyszín: a városháza 
előtti tér és a Kossuth utca. A rendezvény fővédnöke: Csányi 
József polgármester, védnökei: Balla László és Rosta Ferenc 
alpolgármesterek valamint Szűcs-Szabó Sándor, a Rollsped 
Kft. ügyvezetője.

Az első 600 előnevező a rajz pályá
zat nyertesi által készített rajzok 
egyikével emblémázott ajándék 
pólót kap, a készlet és a méret ere
jéig! (Gyermekméretek: 104, 116, 
128, 140, 152, 164, felnőtt mére
tek: S, M, L, XL, 2XL)

Előnevezésre (1.000 Ft) és 
támogató jegyek (1.000 Ft) vá
sárlására december 12étől az 
alábbi helyszíneken van lehetőség 
személyesen, ahol a pólók és a 
rajtszám is átvehetőek december 
22éig:

 Helyszíni nevezés:  korlátozott, 
amely függ az előnevezettek szá
mától, valamint december 31én, 
szombaton 9 és 10:30 között.

 Közös bemelegítés  Simon Haj
nival (Jumping Fitness)

9:45től a gyermekfutamoknak
10:45től a jótékonysági távon 

résztvevőknek
 Díjazás:  Kategóriaként és ne

menként az 13. helyezett díjazás
ban részesül.

 Eredményhirdetés:  12 órakor a 
városháza előtt.

Támogatójegy 1000 forintért a 
helyszínen is vásárolható.

A rajtszámok és a támogatói 
jegyek az eredményhirdetés után 
tombolasorsoláson vesznek részt. 
A NORBIKE Kerékpárszaküzlet 
felajánlásaként a FŐDÍJ egy MTB 
kerékpár.

Minden résztvevőt FORNET
TI süteménnyel, KAVALI szárított 
gyümölccsel, ABONETT szelettel 
és meleg teával várnak.

A nevezési díjak és a felajánlá
sok 100 százalékban az óvodák 
fejlesztőeszközeinek bővítésére, 
fejlesztésére fordítódnak.

 Bővebb információ kérhető  Né-
meth Lászlótól, a +36 30 371
6267es, és Kószó Évától, a +36 
20 9672867es telefonszámon, 
valamint a jogging.verseny@gmail.
com email címen.

 A verseny kiemelt főtámogatója:  
Rollsped Kft.

 A verseny kiemelt támogatói:  
Dél100 Kft., Fornetti Kft., Kiskun
félegyháza Város Önkormányzata, 
Norbike Kerékpárüzlet és Szerviz, 
OTP Bank Zrt.

 A verseny támogatói:  
Abonett Kft., Berki család, Center 
Gym, Csongrád Megyei Szabad
idősport Szövetség, Bács Kiskun 
Megyei Szabadidősport Szövet
ség, Félegyházi Közlöny, Félegy
házi Termál Parkfürdő, Jumping 
Fitness – Simon Hajnalka, Kavali 
dried products, Kiskunfélegy
házi Képző és Iparművészek 
Egyesülete, Kiskunfélegyházi Me
zőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium, Kiskunfélegyházi Pol
gárőr Egyesület, Kószó Orsolya, 
Köhler Fodrász Szalon, László 
Gumi és Futóműszerviz, Mol
nár István festőművész, Móra 
Ferenc Művelődési Központ, NT 
Kft. – Kunsági Éden, Patyi Zoltán 
– Papírbolt, Profi Csokiszolárium 
Stúdió, Rádió 1 Kiskunfélegyháza, 
Rádió Smile, Szuperinfó, TES
CO Hipermarket, TOURINFORM 
Kiskunfélegyháza.

KOROSZTÁLY TÁV   NEVEZÉSI DÍJ   RAJT
2017 és fiatalabbak 200 m 1 000 Ft 10:05  
2015 – 2016ban születettek 200 m 1 000 Ft 10:10
2013 – 2014ben születettek 400 m 1 000 Ft 10:15
2011 – 2012ben születettek 1000 m    1 000 Ft 10:20
2009 – 2010ben születettek 1000 m 1 000 Ft 10:30
2007 – 2008ban születettek 1000 m 1 000 Ft 10:40
Szilveszteri táv
(külön díjazás a 2007 és fiatalabb kategóriában)    2200 m 1 000 Ft 11:00

A RAJT pontos időrendje a célba érkezések idejétől változhat!

HELYSZÍN NEVE CÍME ELÉRHETŐSÉGE
Tourinform iroda Kiskunfélegyháza, +36 76/562039 
 Kossuth Lajos utca 1.
Szuperinfó Kiskunfélegyháza, +36 30 859 3669 
 Dr. Holló Lajos utca 2.
NORBIKE Kerékpárszaküzlet  Kiskunfélegyháza, +36 70 364 9115
 Halasi út 2.
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A kiskunfélegyházi Al-
sótemetőben található 
F. Tamás Ilonka szín-
művésznő síremléke. Ki 
volt ő? Az életrajzi és a 
színházakkal foglalkozó 
szaklexikonok egyetlen 
Tamás Ilonkáról tudnak, 
aki Szegeden született 
1913. január 9-én, és 
fiatalon, Budapesten 
hunyt el 1943. március 
18-án.

A Zeneművészeti Főis
kolán végzett Molnár Imre 
osztályában, 1937/1938
ban előbb az Operaház ösz
töndíjasa volt, majd 1938

ban szerződtették az Operaházhoz. 
A lírai szoprán vizsgaelőadását a 
sajtó is dicsérte, Gounod Faustjá
ban Margit szerepét énekelte. „Már 
belépésével zavartalan hangula
tot kelt. Alaphangja a szerep lelki 
egyszerűsége, üde közvetlensége: 
ezt adja meg, s ezt viszi végig. A 
rokkánál dalol, az ékszerekben 
gyönyörködik: maga a megteste
sült báj” – írták róla. Nem sokkal 
később debütált A kékszakállú 
herceg várában. 1938ban a Ma
gyar Operabarátok Egyesületének 
ösztöndíját kapta meg. Nagy sikere 
volt, amikor 1939ben felújították 
a Faustot: „Ezzel a szerepléssel a 
fiatal művésznő primadonnasorba 
érkezett. Egészen önmagát adja, 
amikor tavasziasan üde szopránjá

nak finom árnyalataival a leánylélek 
szemérmes líráját szólaltatja meg 
őszintén, meghatóan. Hangjának 
természetes, csengő erejéből a 
drámai kitörésekre is bőven telik.” 
Főszerepet énekelt Mozart Varázs
fuvolájában, Mozart Don Giovanni
jában. Az Operaház adattárában 
(digitar.opera.hu) bővebb adatokat 
találhatnak róla az operarajongók 
és az életrajzi kutatók.

Hámory Imre (1909–1967) ope
raénekessel 1936ban kötöttek há
zasságot Budapesten, a IX. kerület
ben, egyházi esküvőjük július 6án 

a budavári koronázótemplomban 
volt. Hámoryval közös, budapes
ti, Orbánhegyi úti lakásuk hallját 
parasztszobának rendezték be, a 
falakat a korábban a margitszigeti 
csárdát is díszítő Tamás Sándorné 
Rigó Borbála kalocsai pingálóasz
szony és maga a művésznő festet
ték ki. A kalocsai mintával díszített 
szobát képes riporttal mutatta be 
a Színházi Magazin 1939. évi 34. 
száma.

Válásuk után Udvardy Tibor 
(1914–1981) menyasszonya volt. 
Utoljára 1941ben lépett fel, súlyos 

veseelégtelenségben 
szenvedett. Néhány 
szerepkép, hangfelvé
tel és a játszott dara
bok adattára maradt 
róla az utókorra. Az 
Operaházban rava
talozták fel, és a Bu
dapest főváros által 
adományozott sír
helyre temették el a 
Kerepesi úti nemzeti 
sírkertben.

A félegyházi Alsóte
metőben tehát nem ez 
a Tamás Ilonka nyug
szik. Ezt a síremlék 
felirata is csak meg
erősíti: F. Tamás Ilon
ka 1914 márciusában 
született Kiskunfél
egyházán, és 1942 
májusában hunyt el 

28 éves korában. A két művésznő 
neve hasonlít egymásra, majdnem 
egyidősek voltak. A félegyházi Ta
más Ilonkáról azonban mindeddig 
nem sikerült adatot találni a Fél
egyházi Hírlapban és a Félegyházi 
Közlönyben megjelent születési és 
halálozási anyakönyvi híreken kí
vül. Nem szerepel a Színművésze
ti Főiskola végzett növendékeinek 
adattárában sem, színházi szere
peiről egyelőre nincs forrás. Akinek 
adata lenne róla, keresse fel e so
rok szerzőjét.

Brunner Attila
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KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY NONPROFIT KFT.
Felelős kiadó: TajolaTóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. Telefon: 06 20/4882812

Email: info@felegyhazikozlony.hu

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

ÚJSZÜLÖTTEK: Timár Bendegúz 
(anyja neve: Kelemen Anett), Hor
váth Zselyke Emma (Gulyás Bri
gitta), Sallai László Dominik (Tóth 
Vivien), Csáki Héda Kata (Varga 
Vivien), Nagy Matteó (Csomor Bi
anka), Tóth Ádám Péter (Fodor 
Anett), Terjék Róbert Szabolcs 
(Tímár Erzsébet), Földi Noel (Ka
nyó Mónika), Szalai Liza Szofia (Dr. 
Benkó Csilla), Tugyi Károly Milán 
(Németh Kitti), Meleg Boglárka Oli
via (Barna Andrea), Zsibrita Árpád 
(Pintér Ildikó), Polyák Olívia (Kollár 
Noémi)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Fe
hér Ágnes – Keserű Nándor, Faze
kas Gyöngyi Katalin – Tóth Dávid, 
Pető Gabriella – Mészáros Szabolcs

MEGHALTAK: Balogh Imre 
(1931), Hegyi Lajosné Veres Judit 
Mária (1953), Gácser Csaba Antal 
(1970), Kurucz Zoltán Józsefné 
Mezei Margit (1940), Tóth Antal
né Jaksa Erzsébet (1926), Apró 
Jánosné Lőrincz Mária Magdolna 
(1928), Csontos Istvánné Farkas 
Erzsébet Eszter (1941), Karádi 
Mária (1956) – Kiskunfélegyháza, 
Terebes Sándor (1934), Balai Pál 
(1947), Dr. Szabadosi Mária Katalin 
(1946) – Kecskemét, Török Antalné 
Csuka Irén (1937), Kovács Balázs
né Forgó Erzsébet (1931) – Bugac, 
Szűcs József Béla (1949)  – Vésztő, 
Nagy István (1936) – Tiszaalpár, 
Sztakó Pálné Soltész Mária Anna 
(1936) – Kunszentmiklós

ANYAKÖNYVI HÍREK
Hirdetés

Kíváncsi vagy, mit rejt 
a Mikulás puttonya?
Felújított PRÉMIUM számítógépet:
Dell Optiplex 5050: Intel Core-i3-6100, 8 GB mem., 
128 GB SSD, DVD, 1 év gar.                Br. ár: 82.990 Ft
Fujitsu Esprimo e720: Intel G1840, 8 GB mem., 
500 GB HDD, DVD, 1 év gar.                Br. ár: 29.990 Ft
Lenovo M92: Intel Core-i5, 4 GB mem., 
250 GB HDD, DVD, 1 év gar.  Br. ár: 34.990 Ft

Új notebookot:
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: 186.990 Ft

SZÁMÍTÓGÉP GYORSSZERVIZ A PC VARÁZSLÓBAN!


