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„Én mindig csapatban gondolkodtam”

JÓ PÉLDA

Nagyon nagy megtiszteltetésnek 
éreztem a kitüntetést. Ugyanak
kor nagy felelősségnek is, mert ez 
után is úgy kell élnem, hogy méltó 
legyek az elismerésre. Ezt a díjat 
nem kaphattam volna meg a mö
göttem álló Őszidő Szövetkezet 
és a Haleszi Gazdakör közössé

gének támogatása nélkül. Éppen 
ezért ezt a díjat nekik ajánlom, 
hiszen én mindig csapatban gon
dolkodtam, a szép eredménye
ket egyedül nem tudtam volna 
elérni – mondta Rádi András, 
miután október 22én átvette a 
„BácsKiskun Megye Környezet

védelméért és Mezőgazdaságáért 
Díjat”.

Rádi András a kiskunfélegyhá
zi Őszidő Szövetkezet ügyvezető 
igazgatója, valamint a Haleszi Gaz
dakör elnöke. 

A szövetkezet ügyvezetője 
együtt él a tagsággal. Nem nyak

kendős, irodai főnök. Ha kell, trak
torra ül, szánt, vet és arat. Segít 
mindenütt, ahol éppen erre van 
szükség. Amikor a kitüntetés ap
ropóján beszélgetésre kértük, egy 
külterületi birtokon fogadott ben
nünket, ahol éppen a gabona veté
sén dolgoztak.

Fotó: H
ájas S

ándor

(folytatás a 2. oldalon)
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– Amikor elvállalta az Őszidő 
Szövetkezet vezetését, mit tar
tott a legfontosabb megvalósí
tandó feladatnak?

– Számomra fontos a kollektí
va, hogy tenni tudjak tagjainkért, 
kollégáimért. Biztosítani azt, hogy 
legyen munka, fizetés és kenyér az 
asztalon. Ez a legfontosabb, amiért 
én felelősséget érzek.

– Az Őszidő elnevezés ma is 
azt jelenti, hogy a tagság főleg 
idősekből áll?

– Igen. Tagjaink a megalakulás
kor is nyugdíjasok, vagy korban 
ahhoz közel állók voltak. Sajnos 
közülük sokakat már elveszítet
tünk, de szerencsére vannak, akik 
örökösként átveszik a tagsági vi
szonyt.

– Eredményesen működik a 
szövetkezet?

– Szerencsére nem panaszkod
hatunk. Az idei év eredményét 
még nem látjuk pontosan, de mun
ka rengeteg van, és dolgozunk. Az 
mindenesetre látszik, hogy ered
ményesen fogunk zárni.

– Nemcsak a mezőgazdasági 
munkák szervezésére, végzésé
re fordít gondot, hanem gyak
ran találkozni önnel szakmai 
összejöveteleken is. Miért tartja 
ezt fontosnak?

– A Haleszi Gazdakörben rend
szeresen megrendezzük a falugaz
dászi hálózat tájékoztató előadá
sait.  Emellett megszerveztem a 
Gazdaköri esték rendezvénysoro
zatot is. Ezeken az összejövetele

ken azokat a termelőket látjuk el 
fontos információkkal, akik kisebb 
területeken gazdálkodnak. Igyek
szünk ehhez a legjobb előadókat 
megnyerni.

– Gazdaköri elnökként nem 
csak szakmai, hanem közösségi 
események szervezője is.

– Szívügyem a hagyományőrzés 
és a közösségszervezés. Fontosnak 
tartom, hogy megőrizzük őseink 
gazdasági, kulturális örökségét. A 
két gazdakör összefogásával ezért 
minden évben megrendezzük az 
arató és a szüreti felvonulást és 
bálakat. Három évente pedig a 
hármaskerületi kézi aratóverseny
nek vagyunk a házigazdái, rende
zői. Erre a Vajdaságból is érkeznek 
csapatok, így nyugodtan elmond

hatjuk, hogy ez nemzetközi ese
mény is.

***
Térségünkből megyei elismerés
ben részesült Rádi András mellett 
Ladányi Endre Péter kiskunfél
egyházi ökölvívó, akit a BácsKis
kun Megye Ifjúságának Neveléséért 
Díjra találtak érdemesnek, Nemes 
Mátyás fülöpjakabi biokertész pe
dig a BácsKiskun Megyei Közgyű
lés Elnökének Elismerő Oklevelét 
vehette át. Az erről tanúskodó ok
leveleket a kiválóságoknak Rideg 
László, a BácsKiskun Megyei Köz
gyűlés elnöke és Rausch Sándor 
alelnök közösen adták át. A másik 
két kitüntetettel készült interjúkat 
lapunk 7. oldalán olvashatják.
 Hájas Sándor

„Én mindig csapatban gondolkodtam”

Szabad az út a Móra tér felé

Bár hivatalosan még nem adták át, 
de november 2án már használat
ba vehették kerékpárosok és gya
logosok egyaránt a Szalay Gyula 
utca melletti útszakaszt, és a lakó
házakhoz (üzletekhez) tartozó par
kolók egy részét is. A városközpont 

és a Móra tér közötti közlekedés 
így rövidebbé és biztonságosabbá 
válik. A sáros, szinte már használ
hatatlan útszakasz rendbetételét 
örömmel fogadták az erre járók, és 
azt is elégedettséggel nyugtázták, 
hogy a térrendezés is megtörténik.

Új forgalmi rend a 
József Attila iskola mögött
Az iskolakezdés 
óta több jelzés 
érkezett az ön
kormányzathoz 
a József Attila 
Általános Iskola 
hátsó bejáratá
nál napi gyakori
sággal kialakuló 
balesetveszélyes 
á l l ap o t o k r ó l . 
Szülők, peda
gógusok és au
tósok számoltak be arról, hogy 
– különösen a délutáni órákban, 
amikor a gyerekek tömegesen 
hagyják el az iskolát – gyakran 
alakul ki kaotikus, a diákok testi 
épségét veszélyeztető közlekedési 
helyzet ezen az útszakaszon. Az 
önkormányzat a közlekedési rend 
megváltoztatásával ösztönzi, hogy 
a gyerekek minél nagyobb szám
ban az iskola főbejáratát vegyék 
igénybe, ahol kiépített parkolók 
és védőkorlát szolgálja a bizton
ságukat – mondta el Rádi Ru
dolf, az önkormányzat városüze
meltetési osztályának vezetője. 
Az intézmény vezetésével egyez
tetve az iskola hátsó kapuját a jö
vőben a kerékpárosok használják, 
a többiek pedig jellemzően a főbe
járaton keresztül hagyják el az is
kolát. Itt, a Deák Ferenc utcában és 
a Korond utcában kialakított par

kolóhelyeken a gépkocsival érkező 
szülők is kényelmesen várakozhat
nak. Rádi Rudolf felhívta a figyel
met arra, hogy a Deák Ferenc utca 
baloldalában lévő „parkolóhely” 
táblát is „várakozni tilos” táblára 
cserélik.

Az intézmény hátsó bejáratánál 
már életbe lépett az új közleke
dési rend. A két darab megállni 
tilos tábla kihelyezésével az utca 
mindkét oldalán tiltott gépjármű
vel megállni. Az egyik hatálya a Jó
zsef Attila iskola hátsó kapujától a 
Mallárközig terjed, míg a másiké 
a Mártírok utca nyomda felöli ol
dalán a nyomdaépület közepétől a 
nyomdaközig.

A közterületfelügyelők rendsze
resen ellenőrzik a tilalom betar
tását. A változások egyetlen célja 
– szögezte le Rádi Rudolf – a gye
rekek testi épségének védelme.

Lakossági fórumot 
tart Balla László
November 11én, szerdán 16.30kor tart lakos
sági fórumot Balla László, Kiskunfélegyháza 5. 
számú választókerületének önkormányzati képvi
selője a volt BajcsyZsilinszky Endre Általános Is
kola ebédlőjében. Téma: a városrész aktualitásai.
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Pihenőpark a romok helyén
Ma már nyoma sincs a Horváth 
Zoltán utcában annak a romos, 
elhanyagolt épületnek, amelyet az 
önkormányzat vásárolt meg nem
régiben. A bontás október elején 
kezdődött, a porta területét feltöl
tötték termőfölddel, és megépült a 
járda is, ami kényelmes és bizton
ságos közlekedést biztosít a Dózsa 
György utcáról a Horváth Zoltán 
utcára.

A termőföld elegyengetése után 
a területet ülepedni hagyják, majd 
tavasszal megkezdődhet a füvesí
tés, azt követően pedig a parkosí
tás. A tervek szerint a kialakításra 
kerülő pihenőpark egybe nyílik a 
játszótérrel, sőt a gyerekeknek új 
játszóeszközöket is telepítenek. 
Emellett a két utcát összekötő 
kerékpárút is megépül – mondta 
el Gyenes Attila, a körzet önkor
mányzati képviselője.

A környező lakók örömmel fo
gadják a változást. A romos ház 
lebontását követően a szomszédos 
üzlet tulajdonosa, Juhász János 
rendbe tettette a térre nyíló falat, 

és hamarosan a tetőrészi csa
tornázást is felújítják.  Teszik ezt 
azért, hogy szebb legyen a város
kép, és a környék lakói megszépült 
környezetbe kerüljenek. s. r.

Parkoljon 
helyesen!
A parkolási szabályok helyes 
értelmezésében segíti a gépjár
művezetőket a félegyházi rend
őrség és a közterületfelügyelet 
napokban induló közös akciója. 
November 15éig a mellékelt 
felhívást találják a szélvédőjü
kön a szabálytalanul parkolók, 
november 16át követően azon
ban már a büntetőcédulát. Kis
kunfélegyházán többek között 
a Körpatikánál, és a Mártírok 
utcán, a Joker cipőboltnál, a 
menetirány szerinti jobb oldalon 
található kiegészítő táblával el
látott várakozóhely tábla.

Az utóbbi időben nagy számú 
lakossági bejelentés érkezett a 
közterületfelügyelethez azzal 
kapcsolatban, hogy az Attila és 
a Mártírok utcáknál a be és 
kikanyarodást akadályozzák a 
szabálytalanul parkoló jármű
vek, lassítva a Kossuth utcán is 
a folyamatos haladást.

Parkoljunk helyesen! Ez mind
annyiunk érdeke!

A jó példa követőkre talál
Tülkös Melinda, Jégh Rober
ta optikus és családja példá
ját követve döntötte el, hogy 
maga is hozzájárul Félegyháza 
köztereinek virágosításához. 
Nemrégiben több száz virág
hagymát adott át a VSZKSZ 
munkatársainak, amelyek azóta 
már a belvárosi virágágyásokban 
várják a bimbófakasztó tavaszt. 
Melinda a kenyérgyárban dolgo
zik árukiadóként, szabadidejében 
pedig a virágoskertjét szépítgeti. 
Meséli: gyermekkora óta öröm 

számára ez az időtöltés, sok min
dent a nagymamájától lesett el. 
Később egy virágkötő tanfolya
mot is elvégzett, és az ott tanul
takat azóta is alkalmazza saját 
kedvére: ajándékokat csomagol, 
virágcsokrot, koszorút köt.

Látva a szépülő félegyházi köz
tereket, a szépen gondozott vi
rágágyásokat úgy döntött, hogy 
maga is szeretne hozzájárulni a 
számára szimpatikus folyamat
hoz. Nem csak felszedte a saját 
régi kertjében a nárcisz, tulipán 

és fürtös gyöngyike hagymákat, 
de a környezetét is fellelkesítette. 
Apósáék, Csányi Sándor és fele
sége is jónak tartották az ötletet, 
ők háromládányi nőszirom hagy
mával egészítették ki a készletet.

Az ajándékba kapott virághagy
mák a város több virágágyásá
ban – többek között a postánál, a 
könyvtár előtt, és a Petőfi szobor 
környékén – kaptak helyet. Melin
da szerint a növények meghálál
ják a gondoskodást, és azt remé
li, a város jó gazdájuk lesz.

Fogápolás és 
szájhigiénia
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat is kapcso
lódott „Az egészséges BácsKiskunért” prog
ramhoz. A félegyházi csoport „Fogápolás és 
szájhigiénia” címmel hirdetett rajzpályázatot 
általános iskolás gyerekeknek. A legszebb 
munkákból kiállítást rendeztek a Szakmaközi 
Művelődési Házban. 

Nagy Benedek (2. osztály) első, Haffko 
Anna (2. osztály) második,  Zugi Boglár
ka (3. osztály) a harmadik helyen végzett. 
Különdíjat kaptak: Vidéki Zsuzsanna (2. osz
tály), Jaksa Bálint (3. osztály) és Ficsór 
Gréta (2. osztály).



2015. november 6.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY   l   HELYI HÍREK4

Nyugodjatok békében!
Az emlékezés lángjai ezen az őszön 
is titokzatos, pislákoló fényekbe 
borították a temetőket, mi pedig 
ujjainkat imára fonva emlékeztünk. 

Mesél a mécses lángja. Rólad 
nekem, a szomszéd sír előtt köny
nyező, görnyedt hátú anyókának 
meg arról a régmúltról, amikor 
még sohasem érte magányosan az 
alkonyat. Hol erőtlenül pislákolva, 
hol meg dacolva a széllel, de újra 
és újra az ég felé nyújtózik a vö
rösessárga láng. Vigyázok rá. Vi
gyáz rá az anyóka is. Két, ráncossá 
száradt, remegő kezét köréfonja, 
mintha melegedne. Talán azt is te
szi. Mintha felengedne ettől a szíve 

környékén ki tudja mióta hordozott 
fagyos üresség.

A novemberi gyorsan jött sötét
ben mozdulatlanul imádkozók vo
násait Mindenszentekkor most is 
megvilágosították a kegyelet láng
jai. A fázós őszi estén gyújtott mé
csesek és gyertyák az örök életbe 
vetett hitet tolmácsolják. Megélni, 
elfogadni az elmúlást, együtt élni 
törvényszerűségének tudatával, 
embert próbáló kihívás. Mégis: ez
zel együtt nyer nyomatékot az élet 
minden pillanata. A halál tisztelete 
az élet tiszteletét is jelenti, a sajá
tunkét épp úgy, mint másokét. 

 Tóth Timea

Körkérdés: Gondozottak-e a félegyházi temetők?
Mindenszentek ünnepe és a Halottak napja alkalmából sokan 
felkeresték elhunyt hozzátartozóik, családtagjaik nyughelyét. A 
megemlékezés napjaiban fokozottan felügyelték a temetőket, 
a rendőrség és a polgárőrség a forgalom irányításában is se-
gédkezett. A városlakók szépnek, tisztának, rendezettnek lát-
ták a Felső- és az Alsótemetőt is. Kifogás csupán a szerviz- és 
az összekötőutak minőségét érte.

Kocsisné 
Katalin: – 
V é l e m é 
nyen sze
rint a 
Fe l s ő t e 
mető útja
inak minő
s é g e 
kifogásol

ható, a közlekedés nehézkes a 
kátyúk miatt. Ottjártamkor tapasz
taltam, hogy van felügyelet, két 
rendőrrel is találkoztam. Viszont 
csak gyalogosan tudtam megköze
líteni a sírokat. Az Alsótemetőbe 
be tudtam hajtani, de sajnos ott is 
kifogásolható az út minősége.
Lang Antal: – Hét éve élek Fé
legyházán, a temetők karban 
vannak tartva. Az úttal nem va

gyok meg
e l é ge d ve 
évek óta. 
Le kellene 
betonozni 
a temetőn 
belüli utak 
egy részét. 
Rendőrök, 
polgárőrök 

jelen voltak, összességében tisz
taságot tapasztaltam.
Pozsár Jánosné: – Az Alsóte
metőt érdemes lenne bekeríteni. 
Sajnos nem mindenki gondozza 
a sírhelyét, nálunk a szomszéd 
sírjáról az anyukám sírjára átnő 
a borostyán. Egyébként ottjár
tamkor rend volt, a Felsőteme
tőben rengeteg rendőrt láttam. 
Erre nagy szükség is van, mert 

bizony én 
is féltem a 
sírokra ki
vitt drága 
virágokat, 
cserepe
seket. Jó 
lenne, ha 
senki sem vinné el.

Rőfi Já
nosné: – 
Csak a 
Fe l s ő t e 
metőben 
jártam és 
ott az el
múlt évek
hez képest 
j av u l á s t 

tapasztaltam. Az út hatalmas kö
vekkel lett leszórva, ami veszélyes, 
eleshetnek az emberek. Egyébként 
rendezett, virágos a temető. A for
galmat irányították, az egyik olda
lon be, a másikon ki lehetett hajta
ni. Felügyelték a rendet, 
polgárőrökkel találkoztam. 
 G. Z.

Díszpolgárainkra 
emlékezve

Ficsór József polgármester sír
jánál helyezték el először az em
lékezés virágait és a mécseseket 
a város jelenlegi vezetői novem
ber 2án, halottak napján. A vá
rosatyák ezt követően A Felső és 
Alsótemetőben valamennyi dísz

polgár sírhelye előtt tisztelegtek. 
Balla László alpolgármester így 
fogalmazott: „fontosnak tartjuk 
azt, hogy néhány percig együtt 
legyünk azokkal az emberekkel, 
akik nagyon sokat tettek váro
sunkért”.

A háborúk 
áldozatai
Az első és második világháború 
áldozatairól is megemlékezett a 
város önkormányzata október 31
én a Felsőtemetőben. Idén először 
a 100 éve gondozott első világhá
borús keresztnél és síroknál is el
helyezték az emlékezés koszorúit, 
mécseseit. A megemlékezéskor 
Rosta Ferenc alpolgármester el
mondta, hogy hamarosan felújítják 
a megkopott síremlékeket és a kő
keresztet. 
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Főhajtás 1956 hősei előtt

Kiskunfélegyházán a Hősök parkjában az 56-os kopjafánál és a 
városháza aulájában Czakó József örökös címzetes polgármes-
ter, az 56-os Kiskunfélegyházi Nemzeti Tanács elnökének emlék-
táblája előtt rótta le tiszteletét a város vezetése, a pártok, intéz-
mények és a civil szervezetek képviselői az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából. 

– Az 1956os forradalom a sza
badság és a demokrácia forradal
ma volt. Bár az ország lángban 
égett, de ezt a lángot a szívekben 
hordozták, s hordozzuk tovább. Az 
új élet reménye, a sztálini diktatúra 
megdöntése, városunk fiatalságát 
is magával ragadta. A Petőfi gim
názium harmadéves tanulója, a 
félegyházi diákmozgalom vezetője 
Fekete Pál tüntetést szervezett, 
és versekkel buzdította társait. Sa
ját költeményét 1957 májusában, 
a ballagási ünnepségen mondta el 
– fogalmazott Csányi József pol
gármester majd az említett soro
kat idézte:

„Vigyétek szét az iskolából 
szívetekben a szikrát,

mely a nemrég elhamvadt  
nagy lángból maradt,

amely a nagy Októberért  
bennünk lobogott.

Vigyétek szét és hirdessétek,  
ahol jártok mindenütt,

hogy lángra gyúl a szikra még.”
Juhász István, Kiskunfélegyhá

za díszpolgára szenvedélyes, sze
mélyes élményeket is felelevenítő 
ünnepi beszédében az 1956os 
eseményeket az emberi méltóság 
forradalmának nevezte.

„ A mi forradalmunk egy becsa
pott, megalázott nép felkelése. A 
magyar nép 1956ban szabadsá
got, függetlenséget, népuralmat 
követelt. Nem többet, csak a jus
sát. A mi forradalmunk és szabad

ságharcunk a világtörténelem leg
tisztább népfelkelése volt. A betört 
ablakú kirakatokból senki se vitt el 
egyetlen árut se, az elesetteknek 
megsegítésére az utcára kitett pa
pírdobozokból egyetlen bankjegy 
sem tűnt el, pedig az emberek nyo
morúságosan szegények voltak. Jó 
volt akkor a magyar nemzethez tar
tozni. A világlapok az első oldalon 
méltatták a magyarok hősiességét: 
„A 20. században nincs fényesebb 
fejezet.”, „Magyarország lovagias 
és bátor harcosai sokat nyertek or
szágoknak és a szabadság diadalá
ban reménykedő minden népnek.”, 
„Egy bátor nép új irányt adott a 
történelem menetének.” – írták az 
akkori lapok.

1956 októberében megmutattuk 
az egész világnak, hogy mi magya
rok a szabadság és nagylelkűség 
népe nem tűrjük, hogy hazánkban, 
önlelkünkben raboljanak ki, aláz
zanak meg bennünket.”

Kötetbe gyűjtött 
értékeink

Egy sikeres pályázatnak köszön
hetően jelenhetett meg a Kiskun
félegyháza, Bugac, Bugacpusz
taháza, Gátér, Jászszentlászló 
és Kunszállás értékeit bemutató 
kiadvány. A könyvet október 28
án mutatták be a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtárban. A szép kivi
telű, gazdagon illusztrált könyv 
minden iskolai könyvtárba eljut, a 
városi könyvtárból is kölcsönözhe
tő, de minden érdeklődő számá
ra megvásárolható. A szerzők és 
szerkesztők célja ugyanis az, hogy 
fiatalok és idősebbek egyaránt 
megismerjék városunk értékeit, a 
környező települések büszkeségeit.

Fekete Beatrix, a kötet szer
kesztője elmondta: a könyv célja 
és szándéka, hogy bemutassa a 
Kiskunfélegyházán 2015 szeptem
beréig elfogadott helyi értékeket, 
s felvillantsa néhány környékbeli 
település büszkeségét. 

Alkotói pályázat 
– Miénk itt a tér – 

2016
A kiskunfélegyházi Móra Ferenc 
Művelődési Központ és a Kiskun
félegyházi Képző és Iparművészek 
Közhasznú Egyesülete 2016ban 
ismét megrendezi a Miénk itt a tér 
szabadtéri kiállítást és fesztivált. 
Erre az alkalomra kortárs Félegyhá
zi tárlatot terveznek, melyre várják 
azoknak a Kiskunfélegyházán élő, 
vagy innen már elszármazott alko
tók pályamunkáit, akik szeretnének 
ezen a tárlaton kiállítani. A kiállítás 
témája: A kenyér illatú város.

A pályázati kiírás letölthető az 
alábbi linken www.mienkittater.
hu/?page_id=916

Pompás 
őszi színek
„Itt van az ősz, itt van újra, / S 
szép, mint mindig, énnekem. / 
Tudja isten, hogy mi okból / Sze-
retem? de szeretem.” – írja Petőfi 
Sándor.

Bizony, itt van az ősz. Kéretle
nül is színpompába öltöztetve a 
várost. Ígér még nekünk néhány 
napsütötte órát, ezért aki teheti, 
sétáljon, csodálja meg az őszi Fél
egyházát! 

Hirdetés
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Hirdetés

A hazai mobilszolgátatók között.
Hívj minden normál, nem emelt díjas hazai számot korlátlanul. Egyéni előfi zetőknek, személyiés magán utazási célú használatra. 2015. augusztus 31-i adatok alapján 
a Vodafone 26 európai országban rendelkezik roaming partnerhálózattal. A 4G roaming partnerhálózatok országainak listája megtekinthető a weboldalunkon.

EU csomagok

Vodafone
Power to you

Látogass el üzletünkbe! 
Kiskunfélegyháza, 
Mártírok útja 1.

LAK001_235x310_roaming_okt.indd   1 19/10/15   17:43

„Nem tartom magam hős-
nek, sem pedig áldozatnak”

Szeretettel és ismerősként fo
gadták Buda Ferenc Kossuth és 
József Attiladíjas költőt a városi 
könyvtárban megtartott íróolva
só találkozón. Hamar előkerültek 
az otthon féltve őrzött régi és új 
verseskötetek, amelyeket dedikál
tattak is az olvasók. Ezt követő
en K. Csontosné Tompa Anna 
nyugalmazott pedagógus beszél
getett a költővel, miközben fel
váltva idézték régi és új verseit. 

A költőt 1956ban forradalmi ver
se miatt egy év börtönre ítélték. 
1969től, az induló Forrás folyó
irat belső munkatársa, 1986tól 
főmunkatársa. Jelenleg Tiszakécs
kén él.

A találkozón elhangzottak az 
56os forradalomhoz kapcsolódó 
versek, és szó esett az akkor tör
téntekről is. Az azt követő nehéz 
életszakaszról így beszélt a költő: 
„Az élet kanyarokat vett, az embe
ri elme még inkább. Nem csak ka
nyarokat, még bukfenceket is. Nem 
tartom magam sem hősnek, sem 
pedig áldozatnak. Nem harcoltam 
a barikádokon (bár volt fegyverem, 
de arra ügyeltünk, hogy bosszút ne 
álljunk senkin).  Túl is éltem a dol
got, de ez a történet végighúzódott 
az életemen. Időről időre szólni 
kell róla, mert ha az ember nem 
mondja ki, akkor valami szellemi 
vesekő, epekő lesz belőle, amely 
talán többet árt. Ha nem is kell 
mindig káromkodni, de kiértékelni 
nem árt.” – mondta csendes költői 
bölcsességgel Buda Ferenc.

A römiverseny Félegyházára 
csábítja a legjobb kártyásokat

Kiskunfélegyházán 14. alkalommal 
rendezték meg a Desperado Kupa 
Römibajnokságot. Az évek során 
egyre népszerűbbé váló versenyre 
többek között a fővárosból, Hód
mezővásárhelyről és Szegedről 
is érkeztek kártyások. Idén 27en 
ültek asztalhoz, hogy összemérjék 
tudásukat, próbára tegyék szeren
cséjüket.

A versenysorozat megszervezé
sét 2002ben kezdeményezte egy 
asztaltársaság – Lajos György, 
Jellinek Kálmán, Hevér István 
és Csőgör András – akik rend
szeresen összegyűltek, és már Sió
fokra is eljártak versenyezni. Úgy 
gondolták, hogy Félegyháza is al
kalmas helyszíne lehetne egy ilyen 
versenynek, így aztán meg is szer

vezték. Az első versenyre az Ipar
testületben került sor, majd Szabó 
Károly felajánlotta új helyszínként 
a Desperadot, amit a szervezők 
örömmel elfogadtak. A kártyások 
között hamar híre ment, hogy szín
vonalas jó szervezésre számíthat
nak, ráadásul kiváló ellátásban ré
szesülnek, és ahogy fogalmaztak: 
az ország legfinomabb tepertős 
pogácsájával kínálják őket.  

A 14. versenyről a kupát Paku 
Pál (Hódmezővásárhely) vihette 
haza. A második helyet Rumpf 
László (Szeged), a harmadikat 
Túri Mihály (Szeged) szerezték 
meg. A negyedik helyen Katona 
Gergő (Budapest) végzett. A leg
jobb női versenyző Péntek Ibolya 
(Pilisszántó) volt. s. r.

Bolhapiac
Ismét bolhapiacot rendez Félegy
házán a Huszka József Hagyo
mányőrző Egyesület november 
14én, szombaton 9 és 11 óra 
között, az Innovációs Központban 
(Szent János tér 2.).

A szervezők arra buzdítanak 
mindenkit, hogy hozzák el feles
leges, megunt, kidobásra ítélt tár
gyaikat és cseréljék, vagy adják el a 
helyszínen. Akinek ehhez mégsem 
volna kedve, vagy lehetősége, az 
felajánlhatja a számára felesleges 
tárgyakat az egyesületnek. A fel
ajánlásokat a Gepárd ruhajavító
ban (dr. Holló u. 63.) lehet leadni.

Filmklub
Ingyenes filmklubot indít novem
ber 20án, pénteken, Kiskunfé
legyházán a Móra Ferenc Művelő

dési Központ. Az első film Jancsó 
Miklós: Anyád! A szúnyogok című, 
2000ben készült alkotása. 

Köszönet  
az 1 százalékért

A kiskunfélegyházi Korszerű Ag
rárkultúráért Alapítvány értesíti 
a város polgárait és valamennyi 
adományozót, hogy az idei évben 
általuk felajánlott 2014.évi szemé
lyi jövedelemadó egy százalékából 
189.255 Ft érkezett számlájukra. 
Az adomány a Kiskunfélegyházi 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripa
ri Szakképző Iskola és Kollégium 
tanüzemeiben a gyakorlati oktatás 
feltételeinek fejlesztését szolgálja. 

A támogatásokat a Korszerű 
Agrárkultúráért Alapítvány Kura
tóriuma ezúton is tisztelettel kö
szöni. 
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A biogazdálkodás nagymestere
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnö-
kének Elismerő Oklevele kitüntetésben 
részesült Nemes Mátyás, fülöpjakabi bio-
kertész. 

Nemes Mátyás zöldségféléit vegyszermente
sen termeli, portékáját kedvelik a környéken, de 
szívesen vásárolják a főváros biopiacán is. Gaz
daságában rendszeresen fogad érdeklődő ven
dégeket, tanfolyamokat szervez, előadásokat 
tart, megszállott terjesztője az ökogazdálkodás 
gondolatának. Munkája ma már nemcsak Ma
gyarországon, de külföldön is ismert, elismert.

– Nem volt ez így mindig. Nagyon nagy el
szántsággal és nagyon kevés tapasztalattal vág
tunk neki az ökológiai gazdálkodásnak. 1998
99 fordulóján egy tanfolyamon vettünk részt, 
amelyet az ökogondolkodás egyik megalapozó
ja, Szécsényi Sándorné Erzsike szervezett. 
Én a vegyszermentes termelést a tanya melletti 
másfél hektáros területen kezdtem. Ma már há
romszorosát öntözöm, művelem. Mindig szem 
előtt tartva az ökogazdálkodás alapszabályait, 
miszerint egy zöldségféle megtermeléséhez 
ugyanannyi energia kell hagyományosan, mint 
vegyszermentesen. Ezt az energiát bevihetem 
gyomirtóval, de kézi munkával, kapálással is. 
Én az utóbbit választom, mert a végterméket 
nem lehet összehasonlítani. A biozöldség tet

szetősebb, beltartalma magasabb, ízletesebb, 
zamatosabb és egészségesebb is.

– A megtermelt portéka zöme a budapes
ti ökopiacra kerül. Kik a vásárlók?

– Nagyon vegyes a kép. Vannak nyugdíjas vá
sárlóim éppúgy, mint ismert és kevésbé ismert 
személyiségek, vállalkozók. Ami jóleső, hogy 

rendszeresen visszatérnek. Legalább ennyire 
örömteli, hogy egyre több fiatal vásárol tudato
san vegyszermentesen termelt zöldséget.

– Nemcsak termelőként, de mintakerté
szet üzemeltetőjeként, tanfolyamszervező
ként, előadóként is ismeri önt a biotársa
dalom.

– Úgy vélem, ha az emberben összegyűlik egy 
csomó tapasztalat, amivel a saját termelését, 
értékesítési rendszerét meg tudta szervezni, és 
ezt el is tudja mondani, akkor ezt a tudást vétek 
lenne nem átadni. Büszke vagyok arra, hogy a 
nálam szerzett inspirációk alapján egy erdélyi 
fiatalember Sepsiszentgyörgyön szervezett egy 
csapatot. Közösségi kertet alakítottak ki, ahol 
biogazdálkodnak. Két év elteltével hozzáfogott 
Csíksomlyón is egy közösség létrehozásához. 
Jóleső számomra, hogy a családom is elfogadta 
a biogazdálkodás jelentőségét.

A feleségemmel együtt dolgozunk a birtokun
kon, de mindkét gyermekem és családja vegy
szermentes gazdálkodást folytat. Itt a faluban 
egyébként többen is ezt a termelési formát vá
lasztottuk. Sikereink közé soroljuk azt is, hogy 
másfél évtized után környezetünkben megje
lentek a ragadozó madarak, ami azt jelzi, hogy 
a biogazdálkodásnak köszönhetően újraépül a 
tápláléklánc.

Évtizedes ökölvívó barátság
Ladányi Endre a félegyházi ökölvívás emb-
lematikus alakjaként, fiatalok mentora-
ként életének jelentős részét a sportág 
közelében töltötte. A hajdúszoboszlói 
Papp László Bokszakadémia félegyházi 
szakosztályának segítőjeként jelenleg is 
fontos szerepet lát el a boksz népszerű-
sítésében. 

Korábban hosszú éveken keresztül a Kiskun
félegyházi HTK Ökölvívó Szakosztályát vezette, 
több magyar bajnok kinevelésében vett részt. 
Munkájának elismeréseként a BácsKiskun Me
gyei Közgyűléstől a „BácsKiskun Megye Ifjúsá
gának Neveléséért Díjat” vehette át.

Az ökölvívás szeretete hosszú évekre nyúlik 
vissza Ladányi Endrénél. A 60as évektől kezd
ve rendszeresen látogatta a helyi bokszmeccse
ket, később a Honvéd Ökölvívó Szakosztályának 
találkozóit. 1982ben beválasztották a Honvéd 
elnökségébe és ő lett a Honvéd Ökölvívó Szak
osztályának (Kun Béla Szakosztály) civil refe
rense. Később többedmagával megalapította a 
Kun Béla Díjat. Az akkori Jugoszláviába, Len
gyelországba is elkísérte bokszolóinkat. Civil 
referensi tisztségét az ökölvívó szakosztály 
vezetése követte. 70 éves koráig látta el a Kis
kunfélegyházi HTK Ökölvívó Szakosztályának 
elnöki pozícióját.

– Szép eredményeket értünk el, köszönhető
en a korábbi edzőknek, Molnár Lászlónak, Ra
mocsa Sándornak, Varga Istvánnak, Mizsei 
Györgynek, Hideg Lászlónak. Mind régi ököl
vívók voltak, az egész szakosztály nagycsalád
ként működött. Sok gyerek kikerült a szakosz

tályból. Volt, aki csak edzésre járt, önfegyelmet, 
önvédelmet sajátított el. Mizsei György a legna
gyobb ökölvívónk, az 1992es olimpián bronz
érmet szerzett, nyolcszoros magyar bajnok. A 
későbbiek során több fiatal tanoncunk magyar 
bajnok, diákolimpiai aranyérmes lett. Sokan 
végigjárták a korosztályokat. A felnőtt kort kö
vetően általában befejezték, mert nem tudtuk 
finanszírozni őket.

– A díj az ifjúság neveléséről szól. A gye
rekek többsége hátrányos helyzetű az ököl
vívó közegben.

– Ez igaz. Amikor az ökölvívó palánták meg
jelennek tizenévesen, nagy részük hátrányos 
helyzetű, ezért is nagy figyelmet igényelnek. 
Sokuknak együttléteink során tanítottunk meg 
olyan alapvető viselkedési szabályokat, mint a 
köszönés, tisztelet, fegyelem... Volt, aki néhány 
hónap múlva az edzésről vitte tovább a család
ba, az iskolába. Mindig figyelemmel kísértem a 
fiatal versenyzők tanulmányi eredményeit, csa
ládi körülményeit, és ha gond volt, segítettem. 
Foglalkoztunk a gyerekek személyiségével is. A 
sport neveli a fiatalokat, önuralmat, önfegyel
met tanulnak. Ugyanakkor az edzés a feszült
ség levezetésre is szolgál. Kölcsönös tisztelet 
és megbecsülés alakult ki közöttünk, ami a mai 
napig kitart. Ez az, ami igazán számít. 
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Mezgés finomságok 
Mintaboltot nyitott a Mártírok ut
cában a félegyházi Mezőgazdasági 
Szakiskola. Az itt kapható termé
kek előállítói és értékesítői is a di
ákok. Megtermelik a takarmányt, 
felnevelik a mangalicákat és egyéb 
jószágokat, a feldolgozó üzemben 
pedig elkészülnek a késztermé
kek a kolbásztól a disznósajtig. 
Rózsa Pál igazgató a mintabolt 
átadásakor elmondta: az élelmi
szerüzemeikben előállított termé
keknek kerestek értékesítési lehető
séget, amit most az önkormányzat 
segítségével sikerült megvalósítani. 
Az üzlet közvetlenül a termelőtől, 
ez esetben az iskola diákjaitól jut
tatja el a húst, a zöldségféléket és 
egyéb élelmiszereket a vásárlókhoz.

– Diákjaink 200 hektáros tangaz
daságunkban megtermelik a ta
karmányt, ezzel felnevelik a ser
téseket, köztük a mangalicákat. 
Az állatokat saját tanüzemünkben 
levágjuk és feldolgozzuk. Mindent 
tudunk gyártani, így a boltunk kí
nálata gazdag lesz, és a vevők igé
nyeihez is tudunk alkalmazkodni 
– mondta el az igazgató. – Fontos 

számunkra ez az üzlet azért is, 
mert tanulóink közvetlen vissza
jelzésekből érzékelhetik munkájuk 
értékét, eredményességét. Nem
csak a tanteremben próbáljuk 
megmagyarázni például azt, hogy 
értékesítőként hogyan kell visel
kedni a vevővel, hanem ezt élőben 
kipróbálhatják, gyakorolhatják. Ez 
ma már elengedhetetlen követel
ménye egy magas színvonalú ok
tatásnak.

Az önkormányzat jelképes ösz
szegért bocsátotta rendelkezésére 
az üzlethelyiséget a mezőgazda
sági iskola részére, hogy ezzel a 
lehetőséggel is támogassa az ok
tatást. Balla László alpolgármes
tertől megtudtuk, hogy a mintabolt 
megnyitását azért is támogatta az 
önkormányzat, mert a választások 
során a gazdaságfejlesztést tűzték 
ki legfőbb célul. Ez a mintabolt 
munkahelyet is teremt, de ennél is 
fontosabb, hogy a tanulók, akik itt 
húsipari szakmunkásként gyakor
latot szereznek, iskolájuk befejez
tével könnyebben el tudnak helyez
kedni a városban.

Rendkívüli magyarórák 
Erdélyben
Még 2013ban történt, hogy az 
Aradmegyei Zimándújfalu általá
nos iskolája felvette Móra Ferenc 
nevét, amely a kiskunfélegyházi 
Móra Ferenc Gimnáziumot vá
lasztotta testvériskolájának. A 
vendégek félegyházi látogatásaik 
során hallottak arról, hogy a város 
díszpolgára, Juhász István szíve
sen és szeretettel tart különböző 
témákban előadásokat, Petőfi 
Sándor költészete mellett a re

formkor, illetve az 184849es 
forradalom és szabadságharc 
történetének kiváló ismerője is. 
A gimnázium örökös tanára fel
kérést kapott két rendkívüli ma
gyarórára Móra Ferenc életéről és 
munkásságáról Zimándújfaluban, 
a névadóról elnevezett iskolában, 
illetve az aradi Aurel Vlaicu isko
lában. Az előadó humorával, a 
témák változatosságával Erdély
ben is szórakoztatva tanított. 

Olaszországba, a Bugatti 
autógyárba utaznak
Olaszországi tanulmányúton vesz
nek részt a Kiskunhalasi Szakkép
zési Centrum (Kossuth Lajos Szak
képző Intézmény) autószerelői 
és karosszéria lakatos diákjai. Az 
Erasmus plusz program keretében 
a nagy múltú Bugatti autógyárban 
lesz lehetőségük a gépjárműgyár
tás legkorszerűbb ismereteinek 
elsajátítására.

– A három hetes külföldi szakmai 
gyakorlat óriási újdonságot és fejlő
dést jelenthet a 15 diáknak. Olasz
országban fejlett az autógyártás, 
előrehaladott a gépesítés, a legújabb 
gyártósorok és szerszámok van
nak használatban. Az olaszországi 
anyaghasználat is szélesebb körű, 
mint a hazai, tehát ezen a terüle
ten is van mit ellesni, megfigyelni 
a gyakorlatra kiutazó diákjainknak 
– mondta el Ágoston Tibor intéz

ményvezető azon a sajtótájékozta
tón, ahol a tanulmányút részleteit 
ismertették a diákok jelenlétében.

A diákok munkáját külföldi men
toruk fogja értékelni. Ez alapján 
állítják ki a fogadó szervezetek az 
Europass Mobilitási Igazolványt, 
ami a későbbiekben előnyt jelent
het az elhelyezkedéskor.

Csóti Ádám és Farkas Balázs 

a tanulmányútra készülődve így 
fogalmazták meg várakozásaikat: 
Ilyen úton még nem voltunk, de az 
interneten tájékozódunk. Próbá
lunk majd minél jobban teljesíteni 
a szakmában. Az ott szerzett ta
pasztalatainkat pedig megosztjuk 
tanulótársainkkal is. Bízunk abban, 
hogy ez a tanulmányút segít nekünk 
a szakma megszerzése után az el
helyezkedésben – akár külföldön is.
 s. r.

Ügyesen csomagoltak

A Kossuth Szakiskola kereskedő tanulói október 20án a siófoki Krúdy 
Gyula Szakképző Iskola által szervezett 24. Krúdynapok keretei között 
Országos Díszcsomagoló Versenyen vettek részt, ahol második helyezést 
érték el, valamint a közönség szavazata alapján különdíjban is részesült 
versenyasztaluk. 

A csapat tagjai Fodor Evelin, Ruskó Dóra, Széll Cintia, felkészítő 
tanáraik pedig Mészárosné Gémes Anikó, Takácsné Veres Katalin, 
Makányné Kis Emese és Bondorné Csányi Anikó voltak.
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Arcok a piacról
Ínycsiklandó illat fogadja a pi-
acra látogatót a Petőfi tér sar-
kán, ahol Keserű Gabriella süti 
finom kürtőskalácsát. 

A jellegzetes erdélyi speciali
tást, Székelyföld nemzeti sütemé
nyét egykor főleg esküvők, egyházi 
ünnepek, keresztelők és vendégek 
fogadásakor szolgálták fel, ma 
már azonban Magyarországszerte 
mindenhol készítik és szeretik ezt 
a finomságot.

Kiskunfélegyházán Keserű Gab
riella örvendezteti meg a piacra lá
togatókat finom kürtőskalácsával. 
Van itt fahéjas, diós, cukros, ka
kaós…, valamennyi kedvelt a vá
sárlók körében. Mint mondja, az 

elkészítés módját még nagymamá
jától látta, tőle tanulta meg kislány 
korában a kelt tészták elkészítésé
nek és a kürtőskalács sütésének 
fortélyait. Igaz, akkoriban parázs 
izzott a sütemény alatt, manapság 
pedig már korszerűsített techniká
val készül.

Gabriella nem mindig foglalko
zott kürtőskalács sütéssel, de el
varázsolta az édesség története, 
készítése, és a vásárlókkal is öröm
mel beszélget. Ezért döntött úgy, 
hogy ezt a szép hagyományőrző 
tevékenységet választja hivatásul.  
Karácsony tájékán – megidézve a 
nagymama emlékét is – parázs fö
lött készül majd újra a kalács. Gab

riella ennek a szép hagyománynak 
a felelevenítésével járul hozzá a 
félegyháziak adventi hangulatához. 

Addig is a kürtőskalácsos stand 
nyitva áll, és várja az édesszájú vá
sárlókat.

SÓTERÁPIÁS NYERE
MÉNYJÁTÉKUNK  

NYERTESEI:
1. Csányi László 

2. Varga Zsuzsanna 
3. Talárcsik Zsuzsanna 

4. Baloghné Kovács Mária  
5. Pászthory Andrea 

Gratulálunk a nyerteseknek, 
nyereményük igénybevételének 
módjáról kérjük egyeztessenek 

Simon Hajnalkával,  
a 06304413480as 
telefonszámon, vagy a  

simonhajni78@gmail.com 
email címen.

Új műszerek a gyermekgyógyászaton
A szívbeteg gyerekek diagnosztizálására, a 
magas vérnyomás kiszűrésére, az asztmás 
gyerekek gyógyítására alkalmas műszereket 
kapott a kiskunfélegyházi kórház gyermek
gyógyászati szakrendelése a K&H gyógy
varázs program keretében, a Gravoform 
Kft. jóvoltából. A mintegy 700 ezer forint ér

tékű műszereket november 2án adták át. 
– Az EKG monitorral ellátott vérnyomásmérő 
és a spirométer (légzési levegőmennyiségmé
rő) minőségi változást jelentenek a gyerekek 
ellátásában  – mondta el dr. Fehérvári Ist
ván, a gyermekgyógyászati rendelés főorvosa, 
miután dr. Körtvélyessy András főigazga

tóhelyettessel átvették az új, gyógyítást szol
gáló eszközöket.

Király Mihály kiskunfélegyházi fiókvezető 
és Rachfát Zoltán, a Gravoform Kft. projekt
menedzsere az átadáskor arról számolt be, 
hogy a K&H gyógyvarázs program segítségé
vel 2004 óta 316 intézmény több mint 552 
millió forint értékű, a gyermekek ellátásához 
szükséges eszközt kapott.

SóVilág 
nyereményjáték



2015. november 6.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY   l   HELYI HÍREK10

KÉPVISELŐK MUNKÁBAN:  

Gyenes Attila, 3. választókörzet

– A 2000es 
évek elején jött 
el az ideje, hogy 
szembenézzek 
azzal a saját 
é l e t e m b e n , 
hogy bár beki
abálni lehet a 
partvonalró l, 
gólt rúgni csak 

azoknak van esélye, akik a pályán 
vannak. Ennek hatására kezdtem el 
foglalkozni a közügyekkel. Határo
zott elképzeléseim voltak arról, hogy 
milyen városban szeretnék élni, és 
tősgyökeres félegyháziként azt akar
tam, hogy ez itt valósuljon meg.

Gyenes Attilától, a 3. választó
körzet képviselőjétől egy habos kávé 
mellett tudom meg: fiatal, lelkes pe
dagógusként kezdett politizálni a Fi
deszben, 2002ben már a kampány
csapat meghatározó személye volt, 
2006ban pedig – körzeti jelöltként 
megnyerve a választást – bekerült a 
képviselőtestületbe.

– Kezdetektől a gazdasági bizott
ságban tevékenykedem. Érdekel a 
város gazdálkodása, átlátom a költ
ségvetést, és úgy hiszem, hogy jól 
tudok bánni a pénzzel. Nem vagyok 
fukar, de átgondolom, hogy mire 
költök. Még inkább, ha közvagyonról 
van szó. A nem lakáscélú ingatla
nok bérbeadása az egyik szívügyem. 
Egyrészt az innen származó bevéte
lek teremtik meg az alapját számos 
fejlesztésnek, másrészt ehhez ha
sonló üzletek létrejöttében közre
működhetünk – tárja szét a karjait a 
képviselő az aprócska, ámde kétség
telenül kellemes Kossuth utcai kávé
zóban, amely a Patron nevet viseli. 
A tulajdonostól tudom meg: azért 
nevezte el így, mert vendéglátós pá
lyafutásában az utolsó „patronnak” 
szánja. Idén februárban nyitottak, és 
eddig úgy tűnik, hogy a félegyháziak 
értékelik a családias közvetlenséggel 

kínált minőséget. Ami engem illet, a 
saját készítésű tejszínhabbal meg
vettek…

További részleteket már a Kossuth 
utcán sétálva tudok meg Gyenes At
tiláról. Például azt, hogy gyerekkorát 
– sok más hasonló korú félegyházi 
fiatalhoz hasonlóan – meghatározta 
az Újtemplom, és Gyula atya.

– Olyan élményekben volt részünk, 
ami miatt jó volt itt gyereknek, fia
talnak lenni – fogalmaz a képviselő, 
s hozzáteszi: mindenkinek tisztában 
kell lennie saját személyes felelőssé
gével, hiszen egy Félegyháza nagy
ságrendű városban sokak életére 
gyakorol befolyást egy karizmatikus 
plébános, pedagógus, orvos, vagy 
akár képviselő.

A Kossuth utca közepe táján kez
dődik Gyenes Attila körzete, ott, ahol 
Bense Zoltáné véget ér. Ezt persze 
nem kezelik szigorúan, és a két kép
viselő számos közös ügy képvisele
tében dolgozott már eddig is együtt.

– Ez itt gyakorlatilag a város ütő
ere, nagy forgalmú szolgáltató egy
ségekkel. Sok ember megfordul erre, 
így az esetleges problémák is „kira
katban” vannak. A számos vállalko
zás, az üzletek, intézmények együt
télése időnként sajátos feladatokat 
és problémákat is felvet, amelyek 
megoldásában igyekszem segítséget 
nyújtani.

A Kossuth ABC mögött sétálva 
meggyőződünk róla, hogy katonás 
rendben állnak a kukák, a környé
kük is patyolat tiszta. Ebben sokat 
segít az Integrál Áfész is. A szom
szédos fodrászüzlet elé nemrégiben 
kerékpártároló került, a Dózsa utcai 
lánckorlát megújult – vesszük szám
ba az apró, de az itt élők komfort
érzetét befolyásoló fejlesztéseket. A 
kispiacnál portékáikat kínáló nénik 
megállítják a „képviselő urat”: nem 
lehetnee megnyesni az asztalok fölé 
nyúló terjedelmes faágakat, hogy 

több fény jusson az út szélére saját 
kezükkel ültetett virágoknak.

Továbbsétálunk a verőfényes őszi 
napsütésben a PG felé. Útközben 
megtudom: ezen a helyen valamikor 
iszapos, lápos terület állt, aminek a 
feltöltése után kezdett a városrész 
ebbe az irányba, a vasút felé fejlődni. 
A PG egyébként sokáig meghatározó 
szerepet töltött be Gyenes Attila éle
tében, amelynek először tanulóként, 
majd tanárként koptatta a lépcsőit. 
Informatika – technika szakos tanár
ként most a Dózsa György Általános 
Iskolában tanít, amely ugyancsak 
a körzetében van, és ahová szintén 
volt tanítványként tért vissza. Né
hány hete az igazgatóhelyettesi te
endőket is ellátja.

– Szeretek a gyerekek között len
ni, mert ez egy őszinte, egyértelmű 
világ. A képviselői munka sok tekin
tetben nehezebb. Nem lehet minden
kinek megfelelni, mindent elintézni, 
valamennyi ügyet lezárni... Persze 
vannak nagyon szép történetek. Az 
emberek és az értékek mentését 
tekintem képviselői munkám értel
mének. Teszem ezt erős szociális 
elköteleződéssel, de ugyanakkor val
lom, hogy mindenkinek felelőssége 
van saját sorsa alakulásában. Ezért 
is tartom példaértékűnek azt, amit a 
város most a közmunkával tesz azo
kért az emberekért, akik bizonyítani 
szeretnének.

Egyik utcát rójuk a másik után, 
miközben a szivárvány minden szí
nét felvonultató őszben zavartalanul 
táncol a szikrázó napfény a házak 
között. Ettől talán még hangulato
sabb az áramszünet miatt most a 
szokásosnál is csöndesebb város
rész. Gyenes Attila szerint ha volna 
utca szépségverseny, a Dankó Pista, 
a Marosvásárhely, és az Arad utcák 
jó eséllyel indulnának a dobogós he
lyekért.

Megnézzük a volt kúriából kialakí

tott bölcsődét, amelyre néhány éve 
150 millió forintot sikerült rákölteni. 
Bármelyik város büszke lenne rá. A 
Dózsa György utcán az óvoda álla
pota és környezete miatt sem kell 
szégyenkezni. A KékVíz ivóvízmi
nőségjavító program helyreállítási 
munkálatai viszont errefelé is hagy
nak maguk után kívánnivalót.

Átérve a Majsai útra, Gyenes Attila 
lelkesen mesél annak az 500 millió 
forintot meghaladó összegű, 1200 
embert érintő pályázatnak a sikere
iről, amelyre – mint mondja – a mai 
napig büszke. A Majsai úti szociális 
rahabilitáció évekkel ezelőtt lezárult, 
a nyomán egy városrész teljesen át
alakuláson esett át. Ennek eredmé
nyeként született meg az a nyugodt, 
gondozott élettér, amely ma a láto
gató szeme elé tárul. A közeljövőben 
kerül sor egyébként a garanciális ja
vításokra.

A körzet terebélyes fáira kihelye
zett madárodúk és etetők kapcsán a 
képviselőpedagógus mesél termé
szetvédelmi törekvéseiről, és régóta 
dédelgetett álmáról: a városi tanös
vényről kialakításáról.

– Rendkívül összetett és sokszínű 
ez a körzet. Van itt óvoda, iskola, 
általános és középiskola, családi és 
emeletes ház, közös udvaros ingat
lanok, helyi védettségű épületek, 
kisvállalkozások, ipari létesítmé
nyek… Valamennyi a saját igénye
ivel és problémáival – magyarázza 
Gyenes Attila azt, amit egyszerre 
tart képviselői munkája szépségének 
és nehézségének. Mert nem min
den esetben szerencsés az együtt
élés például egy termelő üzem és a 
családi házak között. Az érdekek és 
elvárások különbözőségeiből pedig 
rengeteg probléma adódik, amelyek
re nem is mindig sikerül megoldást 
találni.

Vannak viszont sikertörténetek. 
Ezek közé sorolja többek között a 
Horváth Zoltán és a Dózsa György 
utcák átkötését. A korábban itt álló 
romos, elhanyagolt épületet az ön
kormányzat megvásárolta, majd 
lebonttatta. A helyét immár frissen 
felszórt termőföld jelzi. Emellett új 
járdaszakasz készült, a szomszédos 
ingatlan tulajdonosa pedig bevakol
tatta a bontással szabaddá vált fa
lat. Mindez felmérhetetlen minőségi 
változást hozott a környékben lakók 
életében.

És ez a képviselői munka sa
vaborsa. Hiszen – ahogy Gyenes At
tila fogalmaz – a választókörzetben 
élő 2800 választópolgár és kiskorú 
családtagjaik őáltala nyernek képvi
seletet. Ez a bizalom pedig kötelez.

 Tóth Timea
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Lendületben
Magabiztos játékkal 2821re győ
zött a Kiskunfélegyházi HTK kézi
labda csapata november elsején az 
NBII délkeleti csoportjának 7. for
dulójában. A százszázalékos mér
leggel álló félegyháziaknak nem 
okozott gondot a Kiskőrös megve
rése, végig vezetve tartották itthon 
a kettő pontot, amivel megőrizték 
első helyüket a tabella élén.

NBII férfi felnőtt Délkelet 7. 
ford. 11.01.

Kiskunfélegyházi HTK – Kis
kőrösi KS (1610) 2821

Egyre feljebb a Mókusok

A bajai Schieber Pincészet csa
patának legyőzésével a második 
helyre léptek előre a Kiskunmaj
sai Mókusok a megyei női 2/3
ad pályás bajnokságban. A Mó
kusok rögtön az első percben 
előnybe kerültek, a fordulás után 
Szabó Edina Éva második gól
jával döntötték el az összecsa
pás. A 79. percben Vajda Anna 

Regina találata tette kiütésessé 
a siker. (30)

BácsKiskun megyei női 
2/3ad pályás bajnokság 8. 
ford. 10.31. Kiskunmajsai Mó
kusok – Schieber Pincészet 
BLSE (10) 30

Gólszerzők: Szabó Edina Éva 1. 
p., Szabó Edina Éva 45. p., Vajda 
Anna Regina 79. p.

Két piros lap, két gól
A félegyházi Honvéd pálya kar
bantartási munkálatai miatt Já
noshalmán szerepeltek a Kiskun
félegyházi HTK focistái a megyei 
I. osztályú bajnokság 12. fordu
lójában. A bajnoki éllovas KHTK 
esélyeshez méltóan nagy csatá
ban szerezte meg a győzelmet. 
Sikerükkel a félegyháziak meg
őrizték vezető helyüket a tabella 
élén.

BácsKiskun Megyei I. 12. 
ford. 10.31. Jánoshalmi FC – 
Kiskunfélegyházi HTK (01) 02. 
Gólszerzők: Tóth István 26. p., 55. 
p. Piros lap: 45. p. Irbouh Soufiane 
ill. Zs. Juhász István 45. p.

Nem sikerült a hajrá
Minden mérkőzés a lefújásig tart, 
ezt a Kiskunfélegyházi Vasutas 
játékosai is megtapasztalták a 
bajnokság október végi fordu
lójában. Kerekegyházán az első 
szűk félóra gólnélküli döntet
lennel telt, majd a hazai csapat 
került előnybe (10). A második 
félidőben továbbra is a kerekegy
háziak voltak eredményesebbek, 
elsősorban Malik Milán szipor
kázott, aki az 57. percben kettő
re növelte csapata előnyét, majd 
az utolsó percekben – beleértve 
a hosszabbítást – újabb két gólt 
szerzett (40). 

BácsKiskun Megyei II. 
Észak 10.31. Kerekegyházi SE 
– Kiskunfélegyházi Vasutas 
SK (10) 40. Gólszerzők: 29. p. 
Szakál Zalán István, Malik Milán 
57. p., 89. p., 91. p.,

Hátrányból nyert  
a KHTK II.

Továbbra is remekel idegenben a 
Kiskunfélegyházi HTK II., amely a 
12. fordulóban Izsákon játszott. 
A 33. percben hátrányba kerül
tek, ennek ellenére három pont
tal távoztak, a második félidőben 
megfordították az állás. Újabb 
sikerével a KHTK II. megőrizte 
hatodik pozícióját.

BácsKiskun Megyei II. 
Észak 12. ford. 10.31.

Izsáki Sárfehér SE – Kiskun
félegyházi HTK II. (10) 13

Gólszerzők: 33. p. Csordás Zol
tán ill. 47. p. Bagi Ferenc Márton, 
53. p. Keresztesi Zoltán, 62. p. 
Farkas Péter.

Szépül a városi uszoda
Két hét szünet után november 
9én, hétfőn ismét várja látogatóit 
a félegyházi városi uszoda. Október 
26a és november 8a között elvé
gezték a szükséges őszi karbantar
tási munkálatokat, továbbá a hideg
vizes kút vízhozamának növelésén 
dolgoztak a szakemberek. Ottjár
tunkkor a kompresszorozás zajlott, 
majd másnap a vegyszeres tisztítás 
következett. A kezdeti 260 liter/
percről sikerült jelentősen javítani 
a kút kapacitását. Ahhoz, hogy ren
deltetését betöltse, 500 liter/perc 
kapacitás szükséges. Ennek elérése 
volt a cél.

Egyébként az 1983as fúrású 
kutat – amely a félegyházi strand 
és uszoda, valamint a városi kór
ház fürdőjének hidegvíz igényét 
is biztosítani hivatott – utoljá
ra 1993ban újították fel. Július 
elejétől folyamatosan csökkent a 
vízhozama, így mindkét intézmény 
kénytelen volt a Bácsvíz hálózatából 
igénybe venni a hidegvizet, ami 
milliós nagyságrendű pluszköltséget 
jelentett. A hiba feltérképezése 
során kiderült: beavatkozás nélkül 
folyamatos kapacitás csökkenésre 
kell felkészülni. Végül a VSZKSZ 
olyan céget bízott meg a feladattal, 
amely garanciát vállalt a vízhozam 
biztosítására.

Kelemen József fürdővezetőtől 
megtudtuk, hogy emellett több fázis

ban megtörténnek a karbantartási 
munkálatok is: a medencék takarítá
sa, vízkőoldózása, a túlfolyók festése, 
vízgépészeti munkálatok. A VSZKSZ 
dolgozói elvégezték azoknak a hi
báknak a kijavítását is, amire üzem 
közben nincs mód, továbbá festet
tek, mázoltak, burkolatot és fűtőtes
tet javítottak, felkerültek a hajszárí

tók, és megtörtént a nagytakarítás.  
A fürdővezető hangsúlyozta: nagyon 
lelkes a dolgozói gárda, nagyszerű 
munkát végeznek. Elsődleges cél 
az egészségügyi biztonság, a fer
tőzésveszély kizárása, és a tiszta
ság megteremtése. November 9én 
megújulva és megszépülve várja lá
togatóit a városi uszoda.

LABDARÚGÁS 

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

NYEREMÉNYJÁTÉK!
Tippelje meg hány liter/perc vízhozamot tud elérni a kút a jelenleg 
folyó felújítási munkálatok eredményeként! A helyesen tippelők között 
5 darab 2 személyre szóló uszodabelépőt sorsolunk ki. Kérjük, hogy 
elektronikus, vagy postai levele tárgyában tüntesse fel: „Nyereményjá
ték”. (info@felegyhazikozlony.hu, Félegyházi Közlöny Szerkesztősége: 
6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.)

Megfejtéseiket november 16áig várjuk!
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Titkok a levéltárból – Rákóczi hamvai Félegyházán
II. Rákóczi Ferenc az 1703-ban kirobbant szabadságharc bukása 
után száműzetésbe vonult, ott is halt meg 1735-ben. Holttestét 
– végakaratának megfelelően – Konstantinápolyba vitték és az ot-
tani egyik templomban, édesanyja, Zrínyi Ilona mellett helyezték 
végső nyugalomra.

1904. április 18án Ferenc József 
uralkodó – engedve a magyarok 
régi óhajának és belátva, hogy 
Rákóczi hamvainak hazahozatala 
nem jár politikai kockázattal – be
leegyezését adta, hogy a fejedelem 
és egykori bujdosó társainak földi 
maradványait hivatalos és ünnepé
lyes ceremónia keretében Magyar
országra szállítsák. A fejedelem és 
társainak hamvai 1906. október 
27én érkeztek az országhatárhoz, 
a hamvakat szállító vasúti szerel
vényt mindenütt ünneplő tömeg 
fogadta. Szerte az országban, kü
lönösen a Rákóczikultuszhoz kö

tődő településeken emlékmáglyák, 
úgynevezett Rákóczitüzek gyúltak. 
A SzegedBudapest útvonalon éjjel 
haladt át a vonat, 1 óra és reggel 8 
óra 20 perc között, ezen az útvona
lon Kiskunfélegyházán is megállt a 
vonat hajnali 4 óra 10 perckor.

A város nagy előkészületeket 
tett az ünnepélyes fogadtatásra, 
annál is inkább, mert PestPilis 
SoltKiskun vármegye küldöttei is 
itt rótták le kegyeletüket. Október 
27én délelőtt gyászmisét tartottak 
az Ótemplomban Rákóczi és társai 
lelki üdvéért, délután pedig ünnepi 
megemlékező műsort rendeztek a 

főgimnázium tornacsarnokában. 
Ezt fényes bankett követte a Koro
nában, melyre hivatalosak voltak a 
városi elöljárók és a vármegyei il
lusztris vendégek is.

Éjfél után két órakor már nyüzs
gő tömegek indultak a kivilágított, 
ünnepi díszbe öltözött Kossuth ut

cán az állomás felé. A gimnázium 
növendékei tanáraik vezetésével az 
iskolai zászlók alatt vonultak a vo
nat fogadására. A város külterülete 
is készült: ahogy a hamvakat szál
lító vonat elérte a város határát, 
örömtüzek lobbantak fel a sínek 
mellett, száz méterenként pedig 
égő fáklyákat tartottak az ott lakók.

A hajnali 4 óra után beérkező 
vasúti szerelvény kb. 20 percig 
időzött a városban, ez idő alatt a 
hamvak egyházi beszentelésben 
részesültek, a vármegye és a vá
ros részéről üdvözlő szónoklatok 
hangzottak el, valamint felkerültek 
a koporsóra a tisztelgés koszorúi 
is. A budapesti ünnepélyes meg
emlékezés után a hamvakat 1906. 
október 29én helyezték végső 
nyugalomra Kassán.

 Kőfalviné Ónodi Márta

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek és gazdájuk egymásra találását szeretnénk segíteni. Ameny-
nyiben a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon gazdához juttatható. 

1.) Bejgli: Kb. 7 hónapos beagle keverék szuka, 10.16-án került be.
2.)  Bozont: Kb. 10 éves ónémet juhász keverék szuka, 10.22-én a IX. kerületből 

került be.
3.) Szuzi: 2 éves labrador keverék szuka, 10.24-én a XIII. kerületből került be.
4.) Frici: Kb. 1 éves német juhász kan, 10.25-én került be.
5.) Bájos: Kb. 1 éves kuvasz szuka, 10.26-án a Róna utcából került be.

A menhely honlapján http://menhelykkfhaza.hu
további képek, és örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg.

A bemutatott kutyák után érdeklődni személyesen 
a Fido Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 70/331-1634 és a 70/313-9059 

telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet.

Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 13.00 – 16.30-ig.

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT

Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. 

Telefon: 06 20/4882812
Email: info@felegyhazikozlony.eu

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

Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Ficsór Mária Magdolna – Németh 
Lajos József, Dencs Anikó – Bihari Tamás István, Mihály 
Erika – Bende Imre
Meghaltak: Tarjányi Antalné Nagy Ilona, Dr. Hideg Ferenc, 

Szabó Istvánné Hideg Erzsébet Mária, Fekete Ferencné 
Fricska Zsuzsanna, Molnár Sándor Lászlóné Balogh Mária 
Zsuzsanna, Tóth József – Kiskunfélegyháza Czakó Bálint, 
Vincze István, Fekete Mátyás, Tarjányi Józsefné Szekeres 
Ilona, Boros Sámuel, Eszik János, Varga Tibor Endréné Gá-
csi-Kiss Irén – Kiskunfélegyháza, Dragos Jánosné Brecs-
ka Erzsébet – Kecskemét, Ferenczi János – Fülöpjakab
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Hirdetés

A legjobb használt iskolai PC ajánlataink!

HP 8000 Elite álló gép: Core2Duo 2.93Ghz, 2GB mem, 320GB 
HDD, DVD, 1év gar. br. ár: 44.990 Ft

HP 8200 Elite álló gép: Intel Core-i5, 3,1Ghz, 4GB mem, 250G 
HDD, DVD, 1év gar. br. ár: 75.990 Ft

Dell Latitude E4310: Intel Core i3, 4GB mem, 250GB HDD, 
DVD-író, 6 hó gar.  br. ár: 56.990 Ft

Díszítsük fel együtt
a város karácsonyfáját!
A félegyházi ön
kormányzat arra 
buzdítja a város 
lakóit, közössé
geit, hogy vegye
nek részt a közös 
karácsonyfa fel
díszítésében. Le
hetőleg nagymé
retű, arany és 
piros színű vízál
ló díszeket vár
nak, a kivitelezés 
módját az aján
dékozók kreativitására bízzák. 
Örömmel fogadnak például cso
magolópapírral vagy lakkal be
vont cipősdobozt, hungarocell 
gömböt, vagy bármilyen nagy
méretű, egyedi formatervezésű 

díszeket, amelyeket december 
1jéig a városháza mellett lévő 
Tourinform Irodában lehet lead
ni. Bővebb információ kérhető a 
papp.viktoria@kiskunfelegyha
za.hu email címen.


