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Az arató hagyományok legjobb őrzői

Július eleje az aratás ideje. Ma már korszerű, légkondicionált, 
korszerű műszerekkel felszerelt kombájnok takarítják be a ter-
mést. Évtizedekkel ezelőtt mindezt kézi erővel végezték, amihez 
mozgósítani kellett a családot, a barátokat, ismerősöket. A fel-
növekvő nemzedék el sem hinné, hogy milyen fáradságos volt 
elődeinknek a mindennapi kenyér előteremtése. 

Hogy mégse vesszen feledésbe a 
kézi aratás, közel húsz esztendeje 
arató bemutatókat, versenyeket 
rendeznek. 

Ebben a hagyományőrző mun-
kában – Ván Jenő elnök vezény-
letével – élen járnak a Haleszi 
Gazdakör közösségei, akik eleinte 

a keceli aratóversenyek rendezvé-
nyeit látogatták, majd Félegyházán 
is önálló fesztivált rendeztek. Azó-
ta az országos és nemzetközi talál-
kozók legeredményesebb szereplői 
közé tartoznak.

Szigorú rendje volt annak idején 
az aratásnak. A jó munkához kaló-
riadús aratóreggelit kellett készíte-
ni. A munkakedv és a jó hangulat 
megteremtéséhez elengedhetetlen 

volt egy kupica pálinka. A falatozás 
után kezdődhetett a munka. A ka-
szások kikalapálták és megfenték 
szerszámaikat, hogy szép rende-
ket tudjanak vágni, és alacsony 
tarlót hagyjanak maguk mögött. A 
marokszedők először kötelet kö-
töttek, hogy a felszedett gabonát 
kévébe tudják kötni, amiből ezt kö-
vetően kereszteket raktak. 

 Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: M
TI
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Tapasztalatcserén 
a székelyföldiek
Jöjjön létre a Székelyföldi értéktár! Ezt fogja kezdeményezni 
félegyházi tapasztalatcseréjéről hazatérve Grüman Róbert. A 
Kovászna Megyei Önkormányzat képviselője, a Kapus Krisztián 
polgármesterrel közösen megtartott sajtótájékoztatón azt is el-
mondta, hogy a helyi értéktár bizottság munkája mellett az ifjú-
sági önkormányzat működését is ajánlja majd az erdélyi telepü-
léseknek, közösségeknek. 

Kapus Krisztián arról számolt 
be a sajtótájékoztatón, hogy a 
„Határtalanul!” program kereté-
ben a félegyházi fiatalok sokasága 
ismerkedhetett meg Erdéllyel, fel-

fedezve, hogy ott is élnek magya-
rok. Az ott szerzett emberi, nyelv-
használati, kulturális élmények 
maradandóak, baráti kapcsolato-
kat építők. H. S.

Folytatás az 1. oldalról!

Mikor ez elkészült, jöhetett a 
cséplőgép, majd zsákba, illetve a 
tárlóba került a gabona. Amikor 
pedig már  biztonságban tudhatták 
a termést, mulatságot rendeztek az 
elvégzett nehéz munka örömére.

A már-már elfeledett eszkö-
zök, munkafolyamatok bemutatá-
sára vállalkoztak a haleszi arató 
csapatok. Felidézték emlékeiket, 
kikérdezték a nagyszülőket, nép-
rajzos szakszerűséggel össze-
gyűjtötték az eszközöket, korhű 
ruhákat készítettek. Részt vettek 
az első keceli aratóversenyen, sa-
ját találkozót szerveztek. Ván Jenő 
kiskunkapitány kezdeményezésére 
a kiskunok, nagykunok és jászok 
hármaskerületi arató találkozóját 
is megalapították 2005-ben. Emel-
lett 15 éve rendszeres résztvevői a 
Kárpát-medencei arató fesztivál-
nak, amit a vajdasági Felsőhegye-
sen rendeznek meg. Valamennyi 

versenyen, bemutatón eredménye-
sen szerepeltek, akárcsak idén is. 
A kunhegyesi hármaskerületi ara-
tóversenyen a Haleszi Kislányok 
nevet viselő női csapat a harmadik 
helyen végzett. Mezei Sándor a 

legjobb keresztrakónak járó kü-
löndíjat vehette át Fazekas Sándor 
földművelésügyi minisztertől. A 
Kárpát-medencei aratóversenyen 
a Haleszi Gazdakör csapata az 
első, a Haleszi Gazdakör 2. csapa-

ta és a Selymesért Egyesület ara-
tói a második helyért járó diplomát 
és ajándékokat vehették át. A zsűri 
a Haleszi Kislányok öltözetét ítélte 
a legszebbnek.

 H. S.

Az arató hagyományok legjobb őrzői

Tourist Police
Egyfajta járőrszolgálat az, amit 
június közepétől ellátnak, össze-
sen 48-an, a Constantinum rend-
védelmi szakos hallgatói. Hétfőtől 
péntekig naponta 4-6 fiatal kapja 
magára a TOURIST POLICE felira-
tú mellényt, és elindul a városban, 
az előre maghatározott útvonalon.

Ahogy a Kiskunfélegyházi Ren-
dőrkapitányságon tartott, szo-
kásos eligazításon megtudtuk, a 
szolgálati útvonalat – a legfonto-
sabb és legforgalmasabb ponto-
kat érintve – egészen a vasútállo-
másig, illetve a strandig rajzolták 
meg. A járőrszolgálatban résztve-
vők feladatai közé tartozik a fel-
világosításért hozzájuk fordulók 
útbaigazítása, térképek és szó-
rólapok terjesztése, valamint a 
strand területén a zseb- és cso-
maglopások megelőzése, megaka-
dályozása. – Amennyiben útjuk 
során jogsértést észlelnek, azon-
nal értesítik a rendőrkapitánysá-
got – hangzott el az eligazításon, 
amelyet Timafalvi László rendőr 
alezredes, kapitányságvezető, és 
Patak Sándor rendőr őrnagy tar-
tott.

A feladatot a Constantinum 
Gimnázium I. évfolyamot vég-
zett, rendvédelmi szakos tanulói 
hajtják végre – számukra egyben 
nyári szakmai gyakorlat is – akik 
közül Gabriella, Anna, Adrián, 
Nimród, István és Krisztián a 
Félegyházi Közlönynek elmond-
ták: Izgalmas helyzet még nem 
adódott, de ez nem is baj, hiszen 
a köztéri jelenlét és a megelőzés 
a fontos. Kettesével járőröznek. 
Egyetlen olyan esetről tudnak be-
számolni, amikor közeledtükre az 
egyik parkban valakinek hirtelen 
az ellenkező irányban támadt ha-
laszthatatlan dolga, azaz nem tar-
totta szükségesnek a találkozást.

A Tourist Police járőrszolgálata 
városunkban augusztus 14-éig tart, 
addig találkozhatunk még a felira-
tos mellényt viselő, segítőkész fia-
talokkal. Tóth László Imre
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Nincs még polgármesterjelöltje Félegyházán a Fidesznek
Mint ismert, a Fidesz országos választmánya július 3-án döntött 
az őszi önkormányzati választáson induló jelöltekről, valamint a 
listákról. Eszerint a párt 1167 településen indít polgármester-
jelöltet, azonban 30 településen még nem sikerült elfogadni 
annak személyét. Mivel a félegyházi jelölt nevére vonatkozóan 
semmilyen hivatalos állásfoglalás nem került nyilvánosságra az 
országos választmányi ülést követően, elindultak a találgatások: 
Félegyházán is nyitva maradt ez a kérdés? 

Az elmúlt napokban sok olvasó 
érdeklődött szerkesztőségünknél: 
mit tudunk, mi az igazság a sajtó-
ban megjelent, sokszor egymás-
nak ellentmondó hírek kapcsán 
arra vonatkozóan, hogy ki lesz Fé-
legyházán a Fidesz polgármester-
jelöltje. A kérdéssel Balla Lászlót 

kerestük meg. A Fidesz helyi elnö-
ke elmondta: hivatalos megerősí-
tés ugyan még nem érkezett ebben 
a kérdésben, de információi sze-
rint – a megjelent sajtóhírekkel el-
lentétben – jelen pillanatban nincs 
elfogadott polgármesterjelöltje 
Félegyházán a Fidesznek. A jelölt 

személyéről augusztus 15-éig dönt 
majd a párt országos elnöksége.

Ez azt jelenti tehát, hogy a kér-
dés még mindig nyitott: a Fidesz 
a Kapus Krisztián jelenlegi pol-
gármester nevével fémjelzett vá-

rospolitika folytatása mellett tör 
pálcát, vagy a gazdasági szakem-
ber és vállalkozó Csányi József, a 
KGME elnökének jelölésével egy új 
szellemiségnek ad esélyt Félegy-
házán. T. T.

Templombúcsú érseki misével

240 éve, 1774-ben emelte váro-
si rangra Kiskunfélegyházát Má-
ria Terézia. Ebből az alkalomból 

tartottak templombúcsút, érseki 
szentmisét és körmenetet a Sarlós 
Boldogasszony Templomban. 

Harminccal nőtt a bölcsődei 
férőhelyek száma Félegyházán
A kiskunfélegyházi bölcsődei 
férőhelyek bővítéséről is dön-
tött legutóbbi, július 10-ei ülé-
sén a város képviselő-testülete.

Mint az előterjesztésben sze-
repel, a Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata fenntartásá-
ban működő Kapocs Szociális és 
Gyermekvédelmi Intézmény két 
telephelyen nyújt jelenleg bölcső-
dei szolgáltatást: a Darvas tér 12. 
szám alatt 60, míg Dankó Pista 
utca 4-6. szám alatt 63 férőhely áll 
rendelkezésre. 

A bölcsődei szolgáltatások iránti 
igény évek óta folyamatos emelke-
dő tendenciát mutat. Idén májusban 
például a 2014/2015-ös gondozá-
si-nevelési évre 144 kisgyermeket 
írattak be szüleik az engedélyezett 
123 férőhelyre. Jól látható tehát, 
hogy a férőhelyszám bővítése mi-
előbbi fenntartói intézkedést igényel.

Az elmúlt hónapokban több alter-
natíva is felmerült a férőhelyszám 
bővítés módjára, melyek közül a 
testület a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Szociális és Gyámhiva-
talának szakmai főtanácsadójának 
jóváhagyásával összesen 30 férő-
hely bővítéséről döntött. (Ennek 
feltétele, hogy a Nemzeti Rehabili-
tációs és Szociális Hivatal a férő-
helybővítést befogadja.)

A tervek szerint tehát a Darvas 
téri bölcsőde esetén 60 főről 79 
főre, míg a Dankó P. utcai bölcső-
dénél 63 főről 74 főre növekszik a 

férőhelyszám. Ehhez gondoskodni 
kell a tárgyi feltételek megterem-
téséről is, ami a Dankó Pista utcán 
mintegy 500 ezer forintos egyszeri 
ráfordítást és 4 fő kisgyermekneve-
lő bér- és járulékköltségét jelenti. 

Mindez azonban még csak a 
2014. év májusában jelentkezett 
és beiratkozott gyermekek elhelye-
zésére kínál megoldást. Az emel-
kedő igényekre egy másfél vagy két 
gondozási egységből álló bölcsőde 
létesítésével (ez 3 vagy 4 csoportot 
jelent, csoportonként 12-14 gyer-
mekkel) készülhet fel a város. 

Az előterjesztés szerint az ön-
kormányzat vagyonába tartozó 
ingatlanok közül e célra alkalmas 
lehetne a volt Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola földszinti része, amely-
nek adottságai és elhelyezkedése 
egyaránt megfelelőnek tűnik. Ezért 
a képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a Kossuth u. 31. szám alatt 
fekvő ingatlan földszintjét bölcső-
dei szolgáltatás nyújtására rendeli, 
és a szükséges felmérések, tervek 
elkészítéséről szeptember 30-áig 
történő elkészítésére felhatalmazza 
a polgármesteri hivatalt. T. T.

Összefogás Jánoskáért 
Török Jánoska szülei ezúton is 
köszönetüket fejezik ki mind-
azoknak, akik bármilyen mó-
don segítik, támogatják a beteg 
kisfiút. A kupakok továbbra is 
leadhatók a félegyházi és kecs-
keméti Spar Áruházakban, Kis-
kunfélegyházán az ÉNÓ-ban a 
mozi mögött, a városi könyvtár-
ban, a művelődési központban, 
vagy a Jász utca 14/A alatt. Na-
gyobb mennyiségért Félegyhá-
zán el is mennek a szülők.

Fotó: K
ürti László
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Akik a félegyháziak egészségéért dolgoznak
Július 1. a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. 196 évvel 
ezelőtt, 1818-ban e napon született Semmelweis Ignác, a hazai 
és nemzetközi orvoslás kiemelkedő alakja, akinek emléke előtt a 
legkiválóbb orvosok, ápolók, és más, egészségügyben dolgozók 
munkájának elismerésével hajt főt ilyenkor az utókor. „Az anyák 
megmentője” bécsi szülésztevékenysége idején rájött: a szülő nők 
tömeges halálát az okozta, hogy a boncolási gyakorlat után az or-
vostanhallgatók szennyezett kezükkel megfertőzték őket. Ezért ve-
zette be a klórvizes fertőtlenítést és harcolt érte egész életében.

Július 3-án, csütörtökön a kecs-
keméti városháza dísztermében 
köszöntötte dr. Zombor Gábor, 
az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának egészségügyért felelős 
államtitkára, dr. Mészáros János, 
a GYEMSZI DA Térségi Igazgató-
ság igazgatója, aki július 1-től az 
egészségügyért felelős államtitkár 
kabinetfőnöke, Rausch Sándor, a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alel-
nöke és dr. Svébis Mihály főigaz-
gató a Bács-Kiskun Megyei Kórház 
Semmelweis-nap alkalmából kitün-
tetett orvosait, ápolóit és dolgozóit. 

Ebből az alkalomból a félegyházi 
kórház dolgozói közül is többen ve-
hettek át elismerést.

Dr. Móczár Emőke, röntgen 
osztályvezető főorvos:

1973. október 1-je óta dolgozik 
a félegyházi kórházban. A röntgen 
osztály segédorvosaként kezdett. 
2003 áprilisától megbízott, júni-
ustól kinevezett orvosigazgatója az 
intézménynek, 2008. január 1-től a 
röntgen osztály osztályvezető főor-
vosa.

A kitüntetés indoklása szerint 
„Az osztály dolgozói felnéznek rá, 
elismerik. Kimagasló munkáját 
példaképnek tekintik. Empati-
kus betegorientált viselkedésével 
gyorsan elnyerte a betegek szere-
tetét, munkáját lelkiismeretesen, 
alaposan végzi. Az intézményben 

dolgozó orvosok összefogásával, 
ügyeletek megszervezésével jelen-
leg is segíti a kórházi betegellátás 
folyamatosságát.” 

Több évtizedes alapos, precíz 
munkájáért Főigazgatói dicséretben 
részesült.

Orosziné Volentér Cintia, ápo-
ló, krónikus belgyógyászat:

11 éve dolgozik a félegyházi 

kórházban. Szülésznői képesí-
téssel érkezett, később átképezte 
magát OKJ-s ápolóvá. Jelenleg a 
krónikus belgyógyászati osztályon 
dolgozik.

„Kollégái szeretik és elismerik 
szakmai munkáját, főnöke kifeje-
zetten becsüli a hozzátartozókkal 
való kapcsolatát, szakmai tanács-
adását.” – áll az elismerés indok-
lásában.

Szakmai munkájáért, betegek-
kel való empatikus magatartásáért 
Főigazgatói dicséretben részesült.
Busáné Szabó Mária, raktáros 
gazdasági csoport:

1998 óta dolgozik raktárosként 
az intézményben. Kiemelkedő mun-
kájáért Főigazgatói dicséretben 
részesült, amit az alábbiakkal indo-
koltak: „Munkáját mindig pontosan, 
felelősségteljesen végezte. Munka-
helyéhez fűződő lojalitása, kollégá-
ival kialakított munkakapcsolata 

példaértékű. Az új feladatokra nyi-
tott. Nem hátrál meg a nehézségek 
láttán, mindig megoldást keresi.”

Csík Julianna, a MESZK 
Bács-Kiskun Megyei Szervezetének 
elnöke a kórházi ünnepségen elis-
merést adott át Kiskunfélegyházá-
ról Vízhányóné Dongó Évának, 
Kiss Szabolcs Ernőnének, vala-
mint Munkácsi Ferencnének.

Elismerés a várostól
Semmelweis-nap alkalmából 

a város képviseletében Kapus 
Krisztián köszöntötte a térség 
egészségügyi dolgozóit a félegyhá-
zi városházán. Kiemelkedő munká-
juk jutalmaként a polgármester el-
ismerést adott át az alábbiaknak:

Központi Háziorvosi Ügyelet: dr. 
Parczen Dénes, Rékasi Róbert-
né, Babóné Iványi Anikó.

Kiskunfélegyházi Védőnői Szol-
gálat: Nagy Erika, dr. Szendreiné 
Lőrincz Angéla, Szolnoki Irén.

Kiskunfélegyházi Városi Kór-
ház-rendelőintézet Gyógyfürdő és 
Rehabilitációs Központ: dr. Szabó 
Edina, Csáki Mária, Lévai Sán-
dorné. Gyermek háziorvos:  dr. 
Ikladi Klára. Fogorvos:  dr. Ter-
jék Gyula. Kiskunfélegyházi Men-
tőszolgálat: Szabó Ákos. A díjazot-
taknak ezúton is gratulálunk! T. T.

JELENTKEZZ AZ ARANY FÁCÁN SZÉPSÉG-
VERSENYÉRE A MEZÔTÚRI EAST FESTEN, 
LEGYÉL TE AZ EAST FEST SZÉPE, VAGY NYERD 
MEG A KÜLÖNLEGES AJÁNDÉKOK EGYIKÉT!

JELENTKEZÉS JÚLIUS 31. ÉS AUGUSZTUS 1.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS RÉSZLETES SZABÁLYZAT A WWW.EASTFEST.HU OLDALON.

Hirdetés
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Köszönetnyilvánítás
„A szeretet soha meg nem szűnik” (1 Kor 13,8 Szent Pál) 

Ezúton is tisztelettel köszönjük mind-
azoknak az együttérzését és részvétét, 
akik szerettünk, Bense Sándorné, szü-
letett Drozdik Marianna nyugalmazott 
gyógyszertári pénztáros és laboráns, a 
Verbita Missziós Imaközösség vezetőjé-
nek temetésén megjelentek, lelkiekben 
velünk voltak és vigasztaltak az elmúlt 
napokban. 
 BENSE CSALÁD

Jé! Itt lakni is lehet!

Meglepetéssel várja kollégistáit 
a szeptemberi tanévkezdéskor a 
Szent Benedek Gimnázium. A di-
ákok ugyanis egy kifestett, meg-
újult környezetbe költözhetnek. A 
hálótermek is átalakulnak. Szépen 
kialakított, élhetőbbé tett terek fo-
gadják a diákokat. 

– A kollégisták több időt töltenek 
a kollégiumban, mint otthon. Ezért 
fontos, hogy olyan környezetet te-
remtsünk nekik, ahol kialakíthat-

ják saját „fészküket”’. Íróasztaluk 
mellett kifüggeszthetik kedvenc 
zenekaruk poszterét, emblémái-
kat, fotóikat, illetve bármit, ami 
otthonossá teszi környezetüket. A 
nyári munkálatok során nem csak 
a kollégiumi termek újulnak meg. 
Korszerűsítik az informatikai rend-
szert is, ami a kollégistáknak biz-
tonságos internet elérést biztosít 
– mondta el Rokolya Csaba igaz-
gató. H. S.

Július 13-án 
Kecskemé-

ten tartotta közgyűlését az LMP 
területi szervezete, ahol döntöttek 
arról, hogy Kiskunfélegyházán Kiss 
Kálmán Tibor 47 éves agrármér-
nök, egyéni vállalkozó lesz az LMP 
polgármesterjelöltje. 

A helyi képviselői, közigazgatá-
si és szervezői tapasztalatokkal 
rendelkező szakember vette át a 

közelmúltban az országgyűlési kép-
viselővé választott Ikotity István 
megüresedett helyét a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzatban. 

Kiss Kálmán Tibor Ficsór Jó-
zsef és dr. Holló Lajos munkássá-
gát tekinti követendő példának, 
és – ahogy fogalmaz – az emberek 
számára mindig elérhető, jó polgár-
mester szeretne lenni egy békésebb 
és sikeresebb városban.

Költözik a Tourinform iroda
A turisták és a helybéliek közül is mind többen keresik fel a 
félegyházi Tourinform irodát. Míg az előbbiek főként a térségi 
programokról, szálláslehetőségekről és szolgáltatásokról ér-
deklődnek, addig a helyiek többek között az Erzsébet-program 
lehetőségeiről, országos üdülési ajánlatokról, menetrendekről, 
praktikus információkról tájékozódnak – mondta el Dongó Anita 
külkapcsolati és EU-referens, a Tourinform iroda vezetője, hoz-
zátéve: rengeteg ingyenes információs anyaggal, többek között 
térképekkel, programajánlatokkal, városleírásokkal, fesztiválka-
talógusokkal tudják segíteni az érdeklődőket. 

– Kiskunfélegyháza mellett a 
kistérség 8 településének: Bugac, 
Bugacpusztaháza, Petőfiszállás, 
Pálmonostora, Kunszállás, Fülöp-
jakab, Gátér és Tiszaalpár turiszti-
kai információit és szolgáltatásait 
gyűjtjük és ajánljuk. Félegyházára 
egyértelműen az átutazó turizmus 
jellemző. Nagyon sok nyugdíjas- és 
diákcsoport érkezik egynapos vá-
rosnézésre, programjukban főleg 
a városháza, a Kiskun Múzeum, 
továbbá a Petőfi és Móra emlékhe-
lyek játszanak főszerepet. Külföld-
ről főleg holland, német és lengyel 
turisták látogatnak el hozzánk, de 
természetesen számos egyéb or-

szágból fordulnak meg vendégek a 
térségben. 

Dongó Anita elmondta azt is, 
hogy várhatóan augusztus köze-
pén a jelenlegi, Petőfi tér 1. szám 
alatti irodából (Korona utca felőli 
bejárat, a volt borozó helyén) a 
Kossuth utca 1. szám alá, közvet-
lenül a városháza bejárata mellé 
költöznek, és nemcsak a turista 
szezonban, hanem – a félegyházi 
önkormányzat fenntartása alatt 
– ismét egész évben fogadják az 
érdeklődőket. Az új helyen a város-
hoz kapcsolódó reklámtárgyakat – 
pólókat, képeslapokat, könyveket, 
bögréket, hűtőmágneseket, és he-

lyi termelők kézműves termékeit is 
árusítani fogják. 

A kiskunfélegyházi Tourinform 
Iroda a Magyar Turizmus Zrt. 
névhasználati szerződése alap-
ján működik, ami többek között 
adatgyűjtő és információnyújtó 
feladatokkal és kötelezettségekkel 
jár. Az e területeken végzett kivá-
ló munkája elismeréseként idén is 
megkapták a Magyar Turizmus Zrt. 
Elismerő Oklevelét.

Aktuális információkat találhat-
nak az érdeklődők az iroda által 
szerkesztett  www.felegyhazitu-
rizmus.hu weboldalon, továbbá az 
iroda facebook oldalán is. Tele-
fonon a 76/431-544-es számon, 
e-mailben pedig akiskunfelegyha-
za@toruinform.hu címen kérhető 
tájékoztatás, de készséggel fogad-
ják az ügyfeleket személyesen is az 
irodában, hétfőtől péntekig 8-tól 
16 óráig. T.T.

Kiss Kálmán Tibor  
az LMP polgármesterjelöltje 
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Meg sem nézte az ügyeletes orvos az elhunytat
Napok óta „kézről kézre jár” a világhálón a Bense család szo-
morú kálváriájának története. Komoly dilemma ilyen helyzetben, 
hogy – szinte egyidőben a temetéssel – illendő-e nyilvánosan fel-
idézni a felkavaró eseményeket. Az érintettek szerint ha ezzel 
akár egyetlen beteget vagy hozzátartozót meg tudunk kímélni 
valami hasonlótól, már megérte.

A tények: június 30-án, hétfőn 
este otthonában elhunyt a köztisz-
teletnek örvendő Bense Sándor-
né. A nyugalmazott gyógyszertári 
pénztáros és laboráns, a Verbita 
Missziós Imaközösség vezetője vá-
ratlanul ment el. A következő na-
pok eseményeit fia, a pedagógus 
és városi képviselő Bense Zoltán 
elmondása alapján elevenítjük fel.

– Azon a napon dr. Sz. K. volt az 
ügyeletes orvos Félegyházán, ami 
azt jelenti, hogy a halottvizsgálatot 
is neki kell ilyenkor elvégeznie. Őt 
hívták tehát a mentősök a sikerte-
len újraélesztést követően.

Annak rendje szerint meg is ér-
kezett egy férfi, és hozzálátott a 
teendőkhöz. Az furcsa volt, hogy 
időnként el-eltűnik, és fel-alá jár-
kál az emelet és a földszint között, 
de abban a helyzetben még annak 
sem tulajdonítottunk túl nagy je-
lentőséget, amikor azt mondta, 
hogy lemegy a kocsihoz lepecsé-
telni és aláíratni a halottvizsgálati 
bizonyítványt. Ezt a papírt azzal 
hagyta nálunk, hogy keressük fel 
vele édesanyám háziorvosát.

Ezt követően ennek megfelelő-
en próbáltunk intézkedni, ám mint 
kiderült, a vonatkozó jogszabályok 
szerint a halottvizsgálati bizonyít-
ványt kizárólag a halottvizsgáló, ez 
esetben az ügyeletes orvos töltheti 
ki. Tanácstalanságunkban többen 
próbáltak segíteni, mire valakinek 
sikerült telefonon elérni dr. Sz.K.-t, 

aki azt üzente, ha még aznap kime-
gyünk a falujába, akkor befejezi azt, 
amit hiányosan töltött ki. Bár nem 
vettük jónéven, hogy minél előbb 
haladjanak a dolgok, bátyámmal 
gépkocsiba ültünk és kimentünk a 
Kiskunfélegyházától 15 km-re lévő 
településre. Becsöngettünk a ház-
ba, ahonnan hiányos öltözetben 
kijött egy meglehetősen túlsúlyos 
ember. Köszöntünk, név szerint 
szólított, és kérdésemre mondta, 
hogy ő Sz. K. orvos. Ezt nem igazán 
értettük, hiszen egyértelműen nem 
volt azonos azzal a személlyel, aki 
hétfőn szüleink lakásán járt. Miután 
elmondtuk jövetelünk célját, közöl-
te velünk, hogy neki lejárt a munka-
ideje, jöjjünk vissza holnap reggel, 
és ezzel bement a házba. Feldúltan, 
tehetetlenül jöttünk vissza.

A nélkülözhetetlen dokumentum-
ra – ami nélkül a temetést sem tud-
tuk intézni – végül július 3-án ke-
rültek rá a hiányzó adatok. Addigra 
az is nyilvánvalóvá vált számunkra, 
hogy édesanyánkat nem is látta a 
halottvizsgálatot végző ügyeletes 
orvos. Feltételezzük, hogy ő a gép-
kocsiban maradt akkor este, és a 
gépkocsivezetőt küldte fel, aki azért 
tűnt el újra és újra, hogy levigye neki 
kitöltésre, aláírásra a papírokat.

– Egyszerre megrázó és döb-
benetes, amit átéltünk. És talán a 
legszomorúbb az, hogy eközben a 
minimális kegyelet, együttérzés, 
részvét nyomát sem tapasztaltuk a 

felesküdött orvoson. Némi vigaszt 
nyújtott a családnak, hogy július 
6-án a honlapomon és a faceboo-
kon részvétet nyilvánított Rédei Jó-
zsef ügyvezető igazgató az ügyele-
tet üzemeltető Emergency Service 
Kft. nevében, amit július 8-án tele-
fonon és e-mailben is megerősített 

– zárta a felkavaró történetet Bense 
Zoltán.

A történtekkel kapcsolatban 
az orvosi ügyeletet üzemeltető 
Emergency Service Kft. ügyvezető 
igazgatója, Rédei József az alábbi 
közleményt juttatta el szerkesztő-
ségünknek:

 T. T.

KÖZLEMÉNY
Cégünkhöz, mint a Kiskunfélegyhá-
za központtal működő központi or-
vosi ügyelet üzemeltetőjéhez 2014. 
július 3-án bejelentés érkezett az 
ügyeletben közreműködőként szol-
gálatot teljesítő orvos ellen.

Az ügyben cégünkkel párhuza-
mosan a hatáskörrel és illetékes-
séggel rendelkező szakigazgatási 
szerv is vizsgálatot indított, mely 
vizsgálathoz mindennemű segít-
séget meg kívánunk adni. Bízunk 
abban, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül a szakhatóság érdemi 
eredménnyel tud szolgálni.

Cégünk minőségpolitikája, vala-
mint országos jó hírnevünk meg-
követeli, hogy minden hozzánk 

beérkező – a munkánkkal kap-
csolatos – visszajelzést alaposan 
kivizsgáljunk. A belső vizsgálat le-
zárult és a történtek miatt, illetve 
annak kivizsgálásáig az érintett 
ügyeletes orvost munkavégzési kö-
telezettsége alól azonnali hatály-
lyal felmentettük.

Amennyiben a panaszbejelen-
tésben foglaltak megalapozottnak 
bizonyulnak és a szakhatóság az 
érintett orvos felelősségét megálla-
pítja, cégünk további lépéseket tesz.

A megtörténteket sajnálattal 
vettük tudomásul, egyben együtt-
érzésünknek is hangot adva kérjük 
a hozzátartozók szíves elnézését.

Kelt: Budapest, 2014. július 8.
Rédei József  

ügyvezető igazgató

Tíz éves lesz a Félegyházi Táncszínház
Jó lenne egy olyan alkalmat teremteni, ahol 
táncolunk is és táncoltatunk is – fogalmazta 
meg a Félegyházi Táncszínház vezetése öt évvel 
ezelőtt. Úgy döntöttek, hogy erre a legalkalma-
sabb rendezvény a betakarítás ünnepéhez, az 
aratáshoz kötődő utcabál lehetne. Döntésük jó-
nak bizonyult, a félegyháziak évről évre érdek-
lődéssel várják az eseményt. Idén az időjárás 
nem kedvezett a szabadtéri táncolásnak, ezért 
a művelődési központ aulájában kerestek me-
nedéket a táncosok és vendégeik. 

Hamarosan megalakulásuk tizedik évforduló-

járól is megemlékezik a táncszínház. Az elmúlt 
évtized munkáját értékelve a művészeti vezető 
kifejtette, hogy a közösségnek a legnagyobb 
lendületet az adta, amikor más csoportokkal, 
köztük a Kikindai Néptánc Együttessel, a Tö-
rökkanizsai Néptánc Együttessel és a Felvidéki 
Rockszínház énekeseivel közösen tudtak létre-
hozni produkciókat. Kátai Tibor a jövő terve-
iről annyit árult el, hogy a Kalevala felújításán 
dolgoznak, azt követően pedig az Ember tragé-
diáját dolgozzák fel és mutatják be.

 H. S.
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18:00 A majmok bolygója – 
Forradalom, sci-fi akció
20:30 3D Herkules,akció

Július 31.-Augusztus 6.
14:45 3D Repcsik- A 
mentőalakulat,animációs
17:00, 19:00 Szexvideó, vígjáték
21:00 3D Herkules,akció

Július 25., péntek
Tősfeszt: Tátrai, Pély Barna, Akela 
és sokan mások, Tősfürdő, 17:00

Július 26., szombat
Tősfeszt: Leander Rising, 
GanxstaZolee és a Kartel, 
Frankzafka és sokan mások, 
Tősfürdő, 17:00

Július 28., hétfő
Zöld járat, Kiskunfélegyháza, 
07:00

Augusztus 10., vasárnap
Országos Állat- és Kirakodóvásár, 
Vásártér, 05:00

Augusztus 15., péntek
Országos Oldalkocsis és Motoros 
Találkozó, Városi Parkerdő, 17:00

Ingyenes koncertek: Alma 
Együttes, Exon és sokan mások, 
Városi Parkerdő, 18:00

Augusztus 16. szombat
Országos Oldalkocsis és Motoros 
Találkozó, Városi Parkerdő, 11:00

Motoros felvonulás, Belváros, 
14:00

Oldalkocsis, autós- és motoros 
kaszkadőr bemutató, Gorkij utcai 
parkoló, 14:30

Ingyenes koncertek: Fullánk, 
Rockin Rock Cats és sokan mások, 
Városi Parkerdő, 18:00 

Moziműsor, Petőfi Mozi
Július 18.-23.
14:00, 16:15 3D Repcsik - A 
mentőalakulat, animációs
18:30, 21:00 3D A majmok 
bolygója – Forradalom, sci-fi akció

Július 24.-30.
13:30, 15:45 3D Repcsik - A 
mentőalakulat, animációs

Július 19., szombat
„Kirepítő Fészek” –Móra Nap, 
Programok kicsiknek és 
nagyoknak, egész nap tárt kapuk a 
Móra Ferenc Emlékházban, 09:00-
17:00

Július 21., hétfő
Izgő-Mozgók Strandtábora, Városi 
Strand, 09:00 

Aktuális kiskunfélegyházi 
programajánlónk a 

www.felegyhaziprogram.hu
internetes honlap alapján 

készült a lapzártáig beérkezett 
információkkal. A programok 

valóságtartalmáért a szervezők 
felelnek. Bővebb információk 
a honlapon és a rendezvény 

helyszíneken.
Szerkesztő: Ónodi Árpád  

info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

2014.07.19-től 08.16-ig

Közérdekű információk
Kiskun Múzeum: 0676/461-468
Művelődési Központ: 
0676/466-843
Városi Könyvtár: 0676/461-429

kivágható programmelléklet

Hatodik lett  
Simon Gergely Petzenben 

A szabadtéri megmérettetésre 26 országból ér-
keztek falmászók Ausztriába. Simon Gergely, 
a Darvas Szabadidő DSE versenyzője kiváló 
eredményt elérve, a gyorsasági, a nehézségi és 
a Boulder mászást követően összetettben a ha-
todik helyet szerezte meg.

A Petzen Trophy elsőként a gyorsasági 
mászással kezdődött. Két 13 méteres utat kel-
lett teljesíteniük a mászóknak a lehető legrö-
videbb időn belül. Gergely a versenyszámot jól 
vette és a dobogó harmadik helyére álhatott fel.

Ezt követően a nehézségi mászás követke-
zett, ahol két technikás út végigmászása volt 
a követelmény. A félegyházi mászó itt végül a 
nyolcadik helyen ért célba. 

A torna a legnehezebb versenyszámmal, a 

Boulder-mászással ért véget. Gergely szépen 
teljesítve kilencedik lett, és összetettben leg-
eredményesebb magyarként a hatodik helyet 
szerezte meg. 

Nem indul a Kiskunfélegyházi 
HTK az NB III-ban

Ahogy az várható volt, a Bács-Kiskun megyei 
bajnok, a Kiskunfélegyházi HTK nem vállalta az 
indulást az NB III-as labdarúgó bajnokságban. 
A Magyar Labdarúgó Szövetség július 8-án tette 
közzé az NB III. 2014-2015-ös idényének csoport-
beosztását. Az osztályozók győztesei közül csak a 
Vác csapata található a felsorolásban, a Kiskunfé-
legyházi HTK végül visszalépett az NB III-tól.

Közel ötven fiatallal  
indult el a focisuli

Ha nyár, akkor focisuli. Ez idén sincs másként, a 
Kiskunfélegyházi HTK több korosztály számára 
focitábort indított, melynek keretében a fiata-
lok a labdarúgás alapjaival ismerkednek meg. 
A gyerekek a már meglévő képességeiket is 
fejleszthetik. Az első turnusban részt vevő 49 
fiatal közel fele már igazolt labdarúgónak szá-
mított, akikhez az ügyesebb tehetségek is csat-
lakozhatnak a foglalkozások után. 

Gerecs Attila utánpótlásedző vezetésével 
elsőként a 2003-2008 között született gyerekek 
vehettek részt az edzéseken. 

A focisuli július 14-18. között a 2001-2002.
között született fiatalok képzésével folytató-
dott, akiknek Nádasdi Péter tartott edzéseket.

A tábor Tóth Péter vezetésével kapuskép-
zéssel zárul.

Második lett Tóth Róbert  
kézilabdában

A megyei válogatottban lépett pályára a Félegy-
házi Kézilabda Sport Club felnőtt csapatának 
kapusa, Tóth Róbert. Robi a csapat tagjaként 
a Veszprém megyei együttes mögött az ezüstér-
met szerezte meg a keszthelyi versenyen.

Bács-Kiskun megye válogatott csapata Zala, 
Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém megye és Bu-
dapest legjobbjaival mérkőzött meg.
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Györgyi And-
rea – Novák László, Csenki Eszter 
– Fekete András, Szalai Tímea Edit 
– Tóth-György János, Sinkó Andrea 
Piroska – Sallai József
Meghaltak: Vakulya-Vereb Istvánné 
Tamasi Erzsébet Mária – Kiskunfé-
legyháza, Bóbis Jánosné Juhász Zsu-
zsanna – Kiskunfélegyháza, Csordás 
József – Kiskunfélegyháza, Kovács 
Gergely István – Kecskemét, Tokai 

György – Kiskunfélegyháza, Juhász 
Mihály Vincéné Tápai Etelka Terézia – 
Jászszentlászló, Tóth Istvánné Vidács 
Klára – Kiskunfélegyháza, Csigéné 
Deli Irén Erzsébet – Kecskemét, Né-
medi-Varga Péter Pál – Kiskunfélegy-
háza, Lévai Mihályné Dávid Margit 
– Tiszaalpár, Szappanos Lajosné Csor-
dás Sára – Kunszentmiklós, Kovács 
Mihályné Makány Ilona – Kunszállás
Dongó János – Kiskunfélegyháza, 
László-Kókai István – Kiskunfélegy-
háza

A TABLET ŐRÜLET EZEN A NYÁRON IS FOLYTATÓDIK!
Tabletek és kiegészítők óriási választékban kaphatók! 

Ajánlatunk: ALCOR Access D786M 3G-s tablet GPS-el csak: 
br. 33.990 Ft! Ezzel Te is menő lehetsz!

A részletekről érdeklődj a PC Varázslóban!

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 

Szent János tér 2. Telefon: 06 20/488-2812 
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Hájas Sándor újságíró

Kürti László(fotó), 
Tóth László Imre (PR, marketing)
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Arcok a piacról

A félegyházi piac közepén min-
denkihez van egy kedves szava, és 
bármikor készen áll egy baráti be-
szélgetésre. Patyi János (60) ős-
termelő zöldségeket árul.

– A napokban, 7-én töltöttem a 
hatvanadik évemet. Feleségemmel, 
Máriával és 86, illetve 92 éves szü-
leimmel termelünk és piacozunk. 
Egyetemista, de már egyszeres 
diplomás fiam, főiskolás lányom és 
keresztlányom is sokat segítenek 
a gazdaságban, ha csak tehetik. 
Az otthoni munkákban hallássérült 
bátyám is sokat vállal. Szüleim már 
50 éve fóliáznak. Én közel 40 éve 
cseréltem fel a középfokú érett-
ségim által betöltött igen komoly 
gyári beosztásomat a fóliás zöld-
ségtermesztéssel. A gazdálkodást 
a „hosszú kultúra” jellemzi, ami 
azt jelenti, hogy már április elejétől 
jelen tudunk lenni a piacon, és ez 
karácsonyig eltart.

– És az „intenzív, hajtatott, fóliás 
termesztésből” mit vesznek észre a 
vásárlók?

– 3000 négyzetméternyi fólia alól 
viszonylag nagy mennyiségű zöld-
séget tudunk egyidőben kínálni, 
korán és megfizethető áron meg-
jelenni. Kecskeméten is árulunk, 
de a félegyházi piac az elsődleges. 
Szabadföldön sóvirágot is termesz-
tünk, melyet a paprika, paradicsom, 
uborka és más zöldségek mellett 

árulunk. Egy német barátom jóvol-
tából Németországba is szállítunk.

– Milyennek tartja az itteni pia-
cot?

– A parkolás és a reggeli kipako-
lás egyetlen szóval jellemezhető: 
káosz. Messziről kell hordani a lá-
dákat. Visszafelé sincs közelebb, de 
akkorra kiürülnek. A vevők közül is 
sokakat elriaszt ez a parkolási mi-
zéria, hiszen a hipermarketeknél 
más a helyzet, és inkább ott meg-
veszik a külföldi zöldséget, mint 
itt cipekedjenek. Az 5-10 évvel ez-
előttihez képest 30-40 százalékkal 
visszaesett a forgalmunk, amiben a 
pénzhiány is közrejátszik.

– Látom, minden harmadik po-
tenciális vevő ideköszön. Sok a visz-
szajáró?

– Pálmonostorán lakunk és ter-
melünk, de Félegyháza a második 
otthonom, lakásunk is van a város-
ban. Itt születtem, sok ismerős és 
barát is ideköt. A vevők pedig meg-
ismerik a minőséget, megtapasztal-
ják az árakat, és mindig visszatér-
nek. Sok a törzsvásárló. „Vagyunk 
a vevőkért”, ezt megérzik. Megkér-
dezzük, hogy mekkora zacskót vagy 
szatyrot adjunk, és szabadon válo-
gathatnak a vegyszermentes, nagy 
mennyiségben kínált zöldségekből, 
amit mind magunk termesztünk. A 
vásárlásnak fontos része a váloga-
tás, közben még beszélgetésre is 
adódik alkalom. tli

Ön milyennek találja
a félegyházi parkokat?
Akár csak átmegyünk rajtuk, akár megpihenünk egy padon, akár 
a gyerekünk körbe-körbe kering a szobor körül… mind fontos 
részei életünknek. De milyenek is a parkjaink? – kérdeztük. 

Szilvia (34): – A megszokás és a 
közelség miatt a Hősök parkjába já-
runk Eszterrel (6) és Enikővel (5). 
Ez könnyen elérhető, gyalog kisétá-
lunk, vagy bevásárlás után megál-
lunk egy kicsit, inkább itt legyenek, 
mint a négy fal között.

Gabriella (16): – A szökőkút felújí-
tásra szorul, és eléggé piszkos a vize, 
de ez a legrendezettebb park (Petőfi 
tér). Szép a környezet, még sincs tá-
vol semmitől, jó találkozóhely.

Mónika (47): – Félegyházán a Móra 
téri park a legszebb, jó helyen is van 
és gondozott. Remélem, az ivókút 
működik még, mert nem jártam ott 
mostanában. Vidéken élek, most 
nosztalgiázni jöttem a „Gomba” 
melletti kresz-parkba, gyerekkorom 
játszóterére, s elég lehangoló a lát-
vány: kevés a pad, fogynak a fák. Ré-
gen volt itt hinta is, ivókút, beton-bú-
jóka, fémrakéta-szerű mászóka… 
Láttam viszont egy nagyon rossz 

állapotban lévő fenyőt az „odúlakó 
madarak”tábla mellett, a kiszáradás 
és kidőlés határán.

Ildikó (32): – Legrendezettebbnek, 
legszebbnek a Szent János téri par-
kot tartom. Néhány méteres körzet-
ben biztonságban tudhatom a gye-
rekemet, madárhangokat is hallani, 
mégis itt található a város szívében. 
Amikor az időnk engedi, itt eltöltünk 
legalább fél órát, Zsombor (2,5 éves) 
hadd szaladozzon a szobor körül.

Roland (17): – Számomra a Petőfi 
téri park a legkedvesebb, már a neve 
miatt is. Mindig a legszebb volt, és 
az is maradt. A többi parkba ritkán 
járok, de Félegyháza úgy szép, ahogy 
van.

Ágnes (14), Tamara (2,5): – A 
Kossuth utca végig olyan, mint egy 
nagy park, nincs benzinfüst, jó a 
levegő, szépek a fák. Ha végigsé-
tálunk rajta, mintha kirándulnánk.
 tli


