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Megszületett az a kormányhatározat, amely lehetővé teszi az uniós 
források felhasználásával indult kórházi beruházások – többek kö-
zött a félegyházi városi kórház – fejlesztésének befejezését és le-
zárását – tájékoztatta lapunkat Csányi József. A polgármester hang-
súlyozta: ez nem kevesebbet jelent a félegyháziaknak, mint hogy 
hamarosan birtokba vehetik a megépült új kórházszárnyat, és annak 
minden szolgáltatását.

A stratégiai kabinet döntése alap-
ján 6 milliárd forint jut egyes kórhá-
zak félbemaradt, lezárandó beruhá-
zásának, fejlesztésének befejezésére 
uniós forrásból. Az erről rendelkező 
kormányhatározat a Magyar Közlöny 
125. számában jelent meg, a Kor-
mány 1461/2016. (VIII. 24.) Korm. 
határozata a folyamatban lévő kór-
házi beruházások többlettámogatá-
sáról címmel. A kormányhatározat 

melléklete tartalmazza a támoga-
tandó projektek és intézmények 
nevét, s az összességében csaknem 
hatmilliárd forint felosztását. Ennek 
értelmében – több más intézmény 
mellett – kiegészítő uniós forrást 
kap a Kecskeméti Megyei Kórház – 
Kalocsai Szent Kereszt Kórház és a 
Kiskunfélegyházi Kórház, Rendelőin-
tézet, Gyógyfürdő és Rehabilitációs 
Központ Integrációs programja.

A kormányhatározat értelmében 
azok a TIOP-forrásból finanszíro-
zott kórházi projektek, amelyek 
az eredeti határidő szerint (2015. 
december 31-éig) nem valósultak 
meg, az  EFOP-forrásai terhére 
lennének most elszámolhatóak. 
Ennek „átfuttatását” a szüksé-
ges fórumokon – így az Európai 
Bizottság előtt – a Stratégiai Ka-
binetnek szeptember 30-áig kell 
elvégeznie.

Csányi József elmondta: a vá-
rosvezetés a nyár folyamán több 
alkalommal személyesen egyez-
tetett az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával és az Egészség-
ügyért Felelős Államtitkársággal.

– Óriási öröm és komoly sike-
rélmény számunkra, hogy több 
hónapos várakozás után végre 
a félegyháziak számára meg-
nyugtató döntés született, és 
karnyújtásnyira kerültünk ahhoz, 
hogy európai körülmények között 
gyógyulhassanak a város és von-
záskörzetének betegei. Ezúton is 
köszönetemet fejezem ki a tárgya-
lások során nyújtott segítségéért 
dr. Mészáros János egészségügyi 
ellátórendszer működtetéséért 
felelős helyettes államtitkárnak 
és dr. Lénárt Endrének, az Ál-
lami Egészségügyi Ellátó Központ 
Dél-Alföldi Térségi Igazgatósága 
igazgatójának.  T. T.

Fotó: K
ürti László

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon! 
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Hamarosan indulhat a gyógyítás az új szárnyban



2016. szeptember 9.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK2

Felelős gazdálkodás, terv feletti bevételek  
– sikeres félévet zárt a félegyházi önkormányzat
Időarányos felett, 54 százalékban teljesítette a félegyházi ön-
kormányzat az első félévi bevételeit. Ez elsősorban az ingat-
lanértékesítési többletbevételeknek, továbbá az intézmények 
takarékos és ésszerű gazdálkodásának köszönhető. Az ingatlan-
értékesítésből származó bevétel 16 százalékkal haladta meg a 
tervezettet, az összes bevétel pedig mintegy 119 millió forinttal 
magasabb az elmúlt év azonos időszakához képest. Ezt Csányi 
József polgármester mondta el, amikor a 2016-os év első félévé-
nek gazdálkodásáról kérdeztük.

– Az önkormányzat gazdál-
kodásának alapja az éves költ-
ségvetés, amelyben a képvise-
lő-testület határozza meg az 
adott időszak gazdálkodással 
kapcsolatos feladatait és az 
ehhez szükséges előirányzati 
kereteket. Az augusztusi tes-
tületi ülésen tárgyalták meg 
a városatyák az első féléves 
beszámolót, amely az önkor-
mányzat költségvetési rendele-
tében megjelenő előirányzatok 
első hat havi teljesítési adatait 
tartalmazza intézményenként, 
feladatonként. Hogyan foglal-
ná össze az eredményeket?

– Intézményeink az alapító ok-
iratokban szereplő, rájuk bízott 
feladatokat megfelelő szakmai 
szinten látják el, a működtetés 
érdekében rendelkezésükre bo-
csátott anyagi és tárgyi eszkö-
zökkel felelősen gazdálkodnak. 
Az idei költségvetés jóváha-
gyását követően megindultak a 
közbeszerzési eljárások és el-
kezdődhettek a tervezett fejlesz-
tések is az évközben érkező helyi 
adó és egyéb bevételeink éssze-
rű, takarékos felhasználásával. 
Az önkormányzat tárgyévi költ-
ségvetési bevételei az időarányos 

felett teljesültek a félév végéig, a 
kiadások pedig 40 százalékban, 
aminek oka, hogy a tervezett fel-
adatok közül a legjelentősebb vo-
lument képviselő közterület-fel-
újítások, valamint intézményi, 
önkormányzati ingatlanfelújítási 
és beruházási munkálatok jelen-
leg is folyamatban vannak, így 
ezek pénzügyi teljesítésére az 
év második felében kerül sor. Az 
önkormányzati ingatlanértékesí-
tésből származó többletbevétel 
elsősorban az ipari park terüle-
tén lévő ingatlanok értékesítésé-
nek köszönhető. Ezen felül még 
további ingatlanértékesítésekkel 
is számolunk év végéig.

– Városszerte beruházások, 
fejlesztések, felújítások foly-
nak úgy a köztereken, mint az 
intézményekben. Hogyan ala-
kultak ennek tükrében az első 
félév önkormányzati kiadásai?

– Az úgynevezett felhalmozási 
kiadások az első félévben mind-
össze 28 százalékban teljesül-
tek, ennek oka, hogy az említett 
fejlesztések – így a 127 millió 
forintos, 27 ingatlant érintő ön-
kormányzati, intézményi felújí-
tások és beruházások, a szintén 
127 millió forintos, 17 helyszínen 

megvalósuló közterület-felújítási 
munkálatok, továbbá a 131 millió 
forint kiadással tervezett strand-
felújítás munkálatai még nem 
zárultak le. Érdemes kiemelni a 
működési kiadások alakulását is, 
ami az előző év azonos időszaká-
hoz képest 6 százalékos csökke-
nést mutat, a takarékos és éssze-
rű gazdálkodás következtében.

– Milyen nagyságrendű ösz-
szeget fordított az önkor-
mányzat a rászorulók támoga-
tására?

– Az első félévben összesen 
17 millió 268 ezer forintot fordí-
tottunk települési támogatásra. 
E mögött 611, többnyire nehéz 
élethelyzet van, amin különbö-
ző pénzbeli, vagy természetbeni 
juttatásokkal – gyógyszer-, teme-
tési, lakásfenntartási, nagycsalá-
dosok és újszülöttek támogatá-
sával, kedvezményes belépőkkel, 
hátrányos helyzetű gyermekek 
étkeztetésével – próbáltunk eny-
híteni. Mint ismert, a települési 
támogatásokról szóló helyi ren-
deletet a képviselő-testület még 
ez év júniusi ülésén módosította 
annak érdekében, hogy a támo-
gatásokat többen és nagyobb 
összegben tudják igénybe venni. 
Idén is folytatjuk a közmunkap-
rogramot, amellyel összefüg-
gésben 135 millió forint kiadása 
volt az év első hat hónapjában a 
félegyházi önkormányzatnak. A 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosultak számára 
előirányzott 15 millió forint ér-

tékű Erzsébet utalványt augusz-
tusban és novemberben kapják 
meg az érintettek, és a második 
félévben jelentkeznek majd a 
szünidei gyermekétkeztetéssel 
és a nyári diákmunkával össze-
függő költségek is.

– A kiadások tetemes ré-
szét teszi ki az intézmények 
működtetése, továbbá a helyi 
civil kezdeményezések támo-
gatására is jelentős összeget 
különített el az idei költség-
vetés. Ezek milyen arányban 
jelentek meg az első félév gaz-
dálkodásában?

– Civil és egyéb szervezetek 
támogatására 123 millió 507 
ezer forintot utalt ki június vé-
géig az önkormányzat, ami 81 
szervezet támogatását jelenti. 
Az intézmények működtetésére, 
vagyis intézményi finanszírozás-
ra 865 millió 354 ezer forintot 
költöttünk.

– Egy ilyen félév kellő alapot 
ad a sikeres évzáráshoz?

– Természetesen örülünk az 
első hat hónap eredményeinek, 
de az év hátralévő részében is 
fegyelmezett, takarékos, megfon-
tolt gazdálkodásra van szükség 
annak érdekében, hogy a költ-
ségvetésben rögzített feladato-
kat maradéktalanul teljesíteni 
tudjuk. Ha így lesz, a 2016-os év-
ben ismét komoly eredményeket 
tudunk felmutatni Kiskunfélegy-
háza fejlődésében, és reménytel-
jes jövőjének megalapozásában.

Tóth Timea
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Tanévkezdés, méltó körülmények között
– Az önkormányzat legfontosabb 
célja az volt az idei év költség-
vetése megalkotásakor, hogy a 
működtetésében lévő iskolák fel-
újítása elkezdődjön. Több mint 
60 millió forintot szántunk erre. 
Amikor a közelmúltban átvettük 
a működtetést, látszódott, hogy 
nagyon sok iskolában gondot je-
lent a vizesblokk, a nyílászárók 
állapota. A legrosszabb helyzet a 
Platán és a Dózsa iskolában volt, 
éppen ezért mindkét intézmény-
ben vízvezetékcserével, új csem-
pékkel, kézmosókkal tettük rendbe 
a vizesblokkokat. Ma már mindkét 
intézményben az emeleti szinten is 
van meleg víz, megkönnyítve ezzel 
a takarítók munkáját is. De meg-
újultak a Móra gimnázium vizes-
blokkjai, befejezés előtt áll a tanári 
folyosó rendbetétele. Elkészült a 
József Attila iskola tornatermének 
karbantartása, a Darvas iskolában 
megszüntették a tető beázását, és 
újra működőképes az automatikus 
tűzoltó rendszer. Ezek nagy előre-
lépések, de jövőre mindenképpen 
folytatni kell az iskola felújítási 
programot – mondta el Csányi 

József, miután augusztus 30-án 
az igazgatókkal és pedagógusokkal 
közösen járta végig a félegyházi 
iskolákat, hogy személyesen győ-
ződjön meg arról, hogy minden te-
kintetben megfelelő körülmények 
fogadják tanévkezdéskor a gyere-
keket. 

– Megvalósíthatóak ezek a 
törekvések akkor is, ha január 
1-jétől a KLIK feladatkörébe ke-
rül az üzemeltetés is?

– A legutóbbi testületi ülésen 
jelen volt Zsámboki Anna, a kecs-
keméti Tankerületi Központ igaz-
gatója, akivel részletesen egyez-
tettünk az elkövetkező időszakról. 
Az igazgatóasszony elmondta, 

hogy a későbbiekben is számít az 
önkormányzattal való együttmű-
ködésre. Fontos nekünk az is, hogy 
dr. Kása Zsuzsanna, a félegyházi 
járási tankerület volt igazgatója, 
mint szakmai igazgató és tanács-
adó dolgozik az új szervezeti egy-
ségben. Az ő feladata lesz a helyi 
és a kiskunmajsai volt tankerület 
irányítása is.

– A változások ellenére a 
testület is támogatni fogja az 
elképzeléseket, és lesz is erre 
pénz a költségvetésben?

– Szerencsére egyelőre jól áll 
Kiskunfélegyháza költségvetése. 
(Az első félév gazdálkodásáról la-
punk külön cikkben foglalkozik) 

A kiadások területén mindenütt 
megtakarításaink vannak, így a 
jövő évi költségvetésünkben is tu-
dunk fedezetet biztosítani felújítá-
sokra. A képviselő-testület is teljes 
mértékben elkötelezett ez ügyben. 
A változások ellenére is határozott 
véleményem, hogy az önkormány-
zat jó gazdája az ingatlanoknak. Az 
elmúlt évek hiányosságait gyorsan 
tudtuk pótolni. Meggyőződésem, 
hogy hosszú távon – anélkül, hogy 
bírálnám a jelenlegi rendszert 
– mindenképpen az lenne a leg-
ésszerűbb döntés, ha az önkor-
mányzat nemcsak a működtetést, 
hanem a fenntartást, a szakmai 
irányítást is végezné. Természete-
sen nem mi akarunk dönteni az is-
kolákban történő dolgokról, hiszen 
vannak ott nagyon tehetséges, jó 
képességű és szakmailag felké-
szült igazgatók. Nekünk az ő támo-
gatásukat kellene ellátnunk - tette 
hozzá a polgármester.

(Szeptember 1-jén 344 gyermek 
kezdte meg általános iskolai tanul-
mányait Félegyházán, míg a város 
középiskoláiban 663 első évfolya-
mos diák ült padba.)               H. S.

Megújult az uszoda szellőzőrendszere
Újabb beruházás fejeződött 
be a Városi Strand és Uszodá-
ban, teljes körűen megújult a 
létesítmény szellőzőrendszere 
– tudtuk meg Kelemen József 
uszodavezetőtől. A szakember 
elmondta: ugyanaz a szellőző-
rendszer felel a medencetér és 
a szociális helyiségek szellő-
zéséért, így különösen fontos, 
hogy a berendezés megfele-
lően működjön, és mindig ga-
rantált legyen a tiszta, kiváló 
minőségű levegő.

– Korábban a medencetérben a 
mintegy negyven darab szellőző-
rácsozat erősen korrodálódott. A 
központi egység levegőáramlást 
szabályozó zsalurendszere a rozs-
dásodástól összeállt, így a szabály-
zó motorok nem tudták nyitni-csuk-
ni azokat. Emiatt sem hőmérséklet, 
sem levegőáramlás-szabályozás 
nem volt az épületben. A szűrőbe-
tétek erősen elkoszolódtak, ez aka-
dályozta a levegő beáramlását. A 
ventillátorok fokozott erőkifejtése 
miatt a villamosenergia felhaszná-

lásában jelentős többletfogyasztás 
jelentkezett, ami az üzemeltetési 
költségeket is növelte. Nem beszél-
ve arról, hogy a rendszer erőlködé-
se nyomán a csapágyak, ékszíjak is 
elhasználódtak, balesetveszélyessé 
váltak – foglalta össze a felújítás 
előtti helyzetet az uszodavezető.

A felújítás során a medencetér-
ben a szellőzőrácsok teljes cseréje 
megtörtént. Műanyag rácsozat ke-
rült az elkorrodálódott fém helyére, 
amit acéllemezekkel rögzítettek. 
A központi egység zsaluszerkeze-
te szintén teljesen ki lett cserélve 
új, műanyag elemekre, valamint új 

zsalumozgató motorok kerültek a 
régiek helyére. Az új csapágyak-
nak, ékszíjaknak és szűrőknek 
köszönhetően könnyeddé vált a 
levegőáramlás, az új kombinált lég-
csatorna páratartalom- és hőmér-
sékletérzékelők pedig megfelelő 
minőségű, tiszta levegő befúvását 
teszik lehetővé. A felújítás utolsó 
lépése a zajcsökkentő betétek eltá-
volítása volt. Ez után a levegő sza-
bad áramlása ismét lehetővé vált a 
medencetér szellőzőiben is. A téli 
időszakban a rendszer a termál-
vizes hőcserélőnek köszönhetően 
fűthető is lesz.

A több mint két és fél millió fo-
rint összértékű felújítás nyomán 
tiszta, friss levegő áramlik az 
uszodatérbe és a szociális helyi-
ségekbe, nagymértékben növelve 
a fürdővendégek komfortérzetét. 
A levegőtisztaság változása érzé-
kelhető – foglalta össze Kelemen 
József az eredményeket.

A fürdővezető felhívta a figyel-
met arra is, hogy időszakonként 
felmerülhetnek olyan sürgősen 
elvégzendő javítási, karbantar-
tási munkálatok, amelyek akadá-
lyozhatják a strand medencéinek 
használatát. Ezek azonban min-
den esetben a fürdőzők biztonsá-
gát szolgálják. Ilyen volt legutóbb 
a gyermek- és a kültéri termál-
medence három-három napos 
leállása, amikor a burkolati hibá-
kat javították ki a szakemberek, 
illetve a termálmedence meg-
rongálódott korlátját szerelték 
vissza. A vendégek türelmét és 
megértését ezúton is köszönik, 
és számítanak rá a jövőben is. 
Természetesen a munkálatokról 
mindig időben tájékoztatják a 
fürdőző közönséget.
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Legutóbbi lapszámunkban hir-
dettük meg új rovatunkat, Ön 
kérdez, a polgármester vála-
szol! címmel. Olvasóinktól az-
óta számos kérdést kaptunk, 
amelyekre az érintetteknek 
minden esetben eljuttatjuk 
Csányi József polgármester 
írásban adott válaszát, míg né-
hány közérdekű témára a lap 
hasábjain is kitérünk.

Ki vigye a WC-papírt?

Az iskolai tanév első napjaiban 
több szülőtől, szülői közösségtől 
kaptunk hasonló tartalmú kérdést. 
Az alábbiakban ezek közül ragad-
tunk ki egyet, amely „Elsős anyu-
ka” jeligével érkezett.

– Többször olvastam, hallottam, 
hogy az önkormányzat minden 
szükséges tisztálkodási szert biz-
tosít a félegyházi iskolákban. Ha 
ez így van, nem értem, nem értjük, 
hogy miért kéri több tanító néni (a 
miénk is) a szülőktől, hogy WC-pa-
pírt és folyékony szappant vigyünk 
az iskolába. Félreértés ne essék: 
nem a néhányszáz forintot sajná-
lom, hiszen a gyerekeim kényelmé-
ért ennél nagyobb áldozatra is haj-
landó vagyok (azon szerencsések 
közé tartozom, akiknek ez belefér 
a családi büdzsébe). De ez olyan 
ellentmondás, amire végre meg-
bízható forrásból szeretnék választ 
kapni: akkor most van WC-papír 
önkormányzati forrásból, vagy 
nincs? Ha nincs, miért olvasunk 
mást a helyi sajtóban? Ha van, ak-
kor miért akarnak az iskolák még 
egy bőrt lehúzni a szülőkről?

k

Csányi József polgármester vá-
lasza:

Az önkormányzat múlt év szep-
tembertől – amikor visszavette az 
iskolák működtetését a KLIK-től 
– folyamatosan, jelentős össze-
geket költ az elmúlt időszak el-
maradásainak felszámolására. Az 
összes iskolában megjavíttattuk 
a világítótesteket, felszámoltuk a 
legégetőbb, olykor már a gyerekek 
biztonságát is veszélyeztető hibá-
kat, a vizesblokkokba falra szerel-
hető szappanadagoló és melegvi-
zes kézszárító került. Külön stábot 
hoztunk létre, amelynek feladata 

az iskolák mű-
ködte téséve l 
összefüggő te-
endők ellátá-
sa, beleértve 
a szükséges 
m e n n y i s é g ű 
folyékony szap-
pan és WC-pa-

pír biztosítása. Mindezt – a tisztí-
tószerekkel együtt – havi igénylés 
alapján, folyamatosan „házhoz” 
szállítjuk az intézményeknek. Nem 
látok tehát sem okot, sem magya-
rázatot arra, hogy az önkormány-
zat által működtetett intézmények, 
vagy az ott dolgozó pedagógusok 
közül bárkinek a szülőktől kellene 
kérnie tisztálkodási szereket.

Burjánzó parlagfű

Mónus István: – A Selymesben 
lévő hobbi telkekre mikor mennek 
ki a közterület-felügyelők, ugyanis 
sok telek „gazdátlan”, nem műve-
lik a területet, rettentően gyomos 
és parlagfüves! Most, hogy virágzik 
a parlagfű, és büntethető, aki nem 
irtja, lenne mód az ellenőrzésre 
(közterület-felügyelők kettesével, 
térképpel a kezükben ellenőrizhet-
nék  Selymest). Javaslatom  nem 
az 5000 forintos büntetés (mert 
azt kiröhögik, pl. Endre Szabolcs 
régi jegyző telke) hanem komoly 
büntetés, ha lehet, hogy ne érje 
meg évekig tulajdonban tartani 
annak, aki nem műveli. Én most 
veszek telket arrafelé, de már ka-
száltam a parlagfüvet, holott csak 
előszerződésem van. 

k

Csányi József polgármester vá-
lasza:

Kiskunfélegyháza külterüle-
tén az ingatlanok és földterüle-
tek kezelése a Járási Földhivatal 
hatáskörébe tartoznak. A Közte-
rület-felügyelet nem illetékes a 
területen ezen témakörökben el-
járni. Illetékesség szempontjából, 
amennyiben egy-egy ingatlannal 
kapcsolatban bejelentés érkezik, 
úgy nekünk is a Járási Földhivatal 
felé kell továbbítani a bejelentést. 

Mindazonáltal javaslom, hogy 
amennyiben az Ön által feltárt 
problémával találkozik, akkor az 
azzal kapcsolatos észrevételét a 

Mezőőri Szolgálat területért fele-
lős illetékesének jelezze, aki a pa-
naszt vagy észrevételt továbbítani 
fogja a Járási Földhivatal felé. 

Gazdasági fejlődés

Nagy Róbert: – A kecskeméti 
Mercedes gyár első üteméből vá-
rosunk nem igazán tudott profi-
tálni legjobb tudomásom szerint. 
Városunk és az autópálya közel-
sége lehetőséget adna komolyabb 
szerepvállalásra is a régió legna-
gyobb autógyárának kiszolgálása 
érdekében.

Nemrég hivatalosan is bejelen-
tették Kecskemét 2-t, azaz egy új 
gyár és hozzá tartozó ipari park 
építését. Ez legszerényebb becslé-
sek szerint is plusz 2500 fős mun-
kaerő bővülést fog jelenteni. Úgy 
gondolom, ez jó pár évig a legna-
gyobb lehetősége nem csak a régi-
ónak, hanem városunknak is, hogy 
profitálhasson e döntés következ-
ményeinek előnyeiből.

Mik a félegyházi önkormányzat 
konkrét stratégiai tervei, hogy a 
város kedvező fekvését, közelségét 
minél jobban gazdasági fejlődé-
sünk szolgálatába állíthassa? Mire 
gondolok pl.: 5-ös út felújítása, 
bővítése, kerékpárút építése Vá-
rosföldig (onnét már kész tovább 
Kecskemétig). Lakásépítés, leendő 
– és meglévő – munkaerő támoga-
tott helyi lakhatósága (Kecskemét 
drága, és telített). Az itt letelepü-
lő családok városunk gazdasági 
fellendülésének alapját képeznék. 
Beszállítók félegyházi ipari parkba 
csábítása, ezzel plusz munkahelyek 
teremtése (az autópálya közelebb 
van Félegyházához, mint Kecske-
méthez), Gyakoribb buszközleke-
dés városaink között, vagy akár 
elővárosi vonatközlekedés. Helyi 
infrastruktúra fejlesztése, városia-
sodás fellendítése, stb...

k

Csányi József polgármester vá-
lasza:

Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzatának igen fontos a helyi 
ipar fejlesztése, éppen ezért az 
elmúlt időszakban is kiemelten 
figyeltünk arra, hogy az itt lévő 
vállalkozásoknak minél kedvezőbb 
gazdasági környezetet tudjuk biz-

tosítani. Ennek egyik eredménye, 
hogy az itt megtalálható vállalko-
zások közül többen is területeket 
vásároltak a volt laktanya terüle-
tén kialakított ipari parkban. Jelen 
állapot szerint az ipari park mint-
egy 90 százalékban megtelt, ép-
pen ezért az ipari területek fejlesz-
tésére az önkormányzat további 
területek bevonását tervezi, ame-
lyekre pályázatot kíván benyújtani 
megközelítőleg 1,5 milliárd forint 
értékben. A pályázat célja egy 
olyan iparterület kialakítása, ahol 
a kezelőutak és a beruházásokhoz 
szükséges infrastruktúra (víz, gáz, 
elektromos hálózat, telekommu-
nikációs hálózat) rendelkezésre 
álljanak. 

Mindemellett fontosnak tart-
juk, hogy az iparterületek fej-
lesztése mellett a város megfe-
lelően képzett munkaerővel is 
rendelkezzen. Éppen ezért az el-
múlt időszakban a városunkban 
található szakközépiskolákkal 
még szorosabb együttműködést 
alakítottunk ki, amely keretében 
a régről ismert duális képzés 
fejlesztését irányoztuk elő. En-
nek alapja, hogy legyenek olyan 
helyi vállalkozások, melyek a 
szakoktatásban résztvevő diá-
kok számára szakmai gyakorla-
tot tudnak biztosítani. Az elmúlt 
időszakban komoly figyelmet 
fordítottunk arra, hogy a szak-
iskolákban olyan szakképzések 
induljanak, mely képzésekben 
résztvevők a későbbiekben el 
tudnak helyezkedni a környékbe-
li vállalkozásoknál. Kiemelném 
az autóiparhoz kapcsolódó kép-
zéseket, villanyszerelő-képzést, 
cukrász, pék, minőségbiztosító 
képzéseket, stb. 

Továbbá kiemelt figyelmet kell 
arra is fordítanunk, hogy a vá-
rosban élők és dolgozók számá-
ra megfelelő egészségügyi szol-
gáltatást tudjunk nyújtani. Ennek 
keretében tavaly októberben in-
dult el egy 1,3 milliárd forintos 
kórházberuházás, melyet remé-
nyeink szerint hamarosan átad-
hatunk a helybeli lakosoknak. 

Mint azt Ön is leírta, fontos 
szerepe van a várost érintő infra-
strukturális fejlesztéseknek, illet-
ve a városkép kialakításához egy 

Ön kérdez – a polgármester válaszol
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városépítő koncepciónak. Ezt szol-
gálja az a beruházáscsomag, amit 
az elkövetkező időszakban sze-
retnénk megvalósítani Zöldváros 
Program néven. Ez tartalmazza a 
Petőfi tér, Béke tér, Kossuth utca 
parkosítása és felújítása mellett 
a rendelkezésre álló sporttelepek 
fejlesztését, szabadidős tevékeny-
ségek kibővítésével (lovas, kutyás 
sportok támogatása, kosárlabda 
pálya építése, stb.) 

Mindemellett természetesen 
fontos a közlekedési utak fej-
lesztése is, éppen ezért terveink 
között szerepel a Csanyi úttal 
párhuzamosan a Szentesi úton 
Kiskunfélegyháza déli elkerülő 
szakaszig kerékpárút megépíté-
se, illetve a Bercsényi utca teljes 
szakaszán kerékpárút megépítése. 
A városhatáron kívüli, akár Kecs-
keméttel összekötő utak és kerék-

párutak építésével és felújításával 
kapcsolatosan jelenleg keressük a 
pályázati lehetőségeket. 

Parkolókat a lakótelepre

Kiss Katalin: – 33 évvel ez-
előtt költöztem a Darvas tér 3. 
alatti társasházba, melyet akkor 
adtak át. Sajnos sem ehhez, sem 
a két szomszédos társasházhoz 
nem épültek autóknak parkolóhe-
lyek. Évekig vártuk, hogy egyszer 
sorra kerülünk, de hiába remény-
kedtünk/reménykedünk. 

Eltelt 33 év és a Darvas tér 2. 
és Darvas tér 3., illetve a Darvas 
tér 3. és Darvas tér 4. közöt-
ti területeken a mai napig nem 
épültek meg a parkolóhelyek. Fel-
háborítónak tartom, hogy évtize-
deken át pocsolyában, gödrökben 
és porfelhőben kell, hogy parkol-

junk. Többször, több képviselőnek 
is jeleztem a problémát, de soha, 
senki nem érezte a magáénak a 
városnak ezt a területét.

Kérdésem a polgármester úr-
hoz, hogy mikor lesz az itt élők au-
tóinak  is kialakított parkolóhely? 
Egy élet elég lesz-e arra, hogy az 
ablakon kinézve az autóinkat egy 
normális parkolóban tudhassuk? 
Úgy érzem, a Petőfi lakótelep, 
azon belül is a tízemeletesben 
élő emberek még ma is „mostoha 
gyermekei”  a városnak, pedig itt 
is élnek igényes emberek.

k

Csányi József polgármester 
válasza:

A Petőfi lakótelepen az idei 
évben már két helyszínen lét-
rehoztunk, illetve felújítottunk 
parkolókat. Azt a felújítási és 
parkolóépítési programot 2017. 

évben folytatni kívánjuk, elsősor-
ban azokon a területeken, ahol a 
lakók számára nem, vagy csak 
korlátozottan áll rendelkezésére 
parkolási lehetőség. 

Az Ön által leírtak alapján úgy 
ítélem meg, hogy a Darvas tér 
2-3-4. körüli területeken is par-
kolók létrehozása szükségeltetik, 
így beruházások tervezésénél ezt 
kiemelten fogjuk figyelembe ven-
ni. Addig is türelmét kérjük.

Továbbra is várjuk a kérdé-
seket az info@felegyhazikoz-
lony.hu email címen, vagy a 
Félegyházi Közlöny postací-
mén (6100 Kiskunfélegyhá-
za, Kossuth Lajos utca 10.) 
Amennyiben írásos választ 
szeretne, feltétlenül tüntesse 
fel pontos nevét és levelezési 
címét!

Főzőfesztivál, falunappal
Nagy érdeklődés kísérte a 18. alkalommal megrendezett Húsfő-
ző Fesztivált és Falunapot Kunszálláson. A gyermekeket már dé-
lelőtt várták a játékos foglalkozások, délután a színpadon előbb 
a néptánccsoportok produkciói, majd Galambos Lajos és zenész 
barátainak előadása szórakoztatta a nagyérdeműt. Este a Jump 
Rock Band magyar slágerekkel örvendeztette meg a közönséget, 
a falunapot a tűzijáték után hajnalig tartó retroparti zárta. A fő-
zőversenyre több mint 50 csapat nevezett. A község ünnepét az 
erdélyi testvértelepülés, Agyagfalva küldöttsége is megtisztelte. 
A székely közösség magával hozta zenészeit és táncosait is.

Agyagfalváról egy busznyi közös-
ség érkezett Kunszállásra. Székely 
ruhába öltözve, nagy sikerrel mu-
tatták be színpadra szánt produk-
ciójukat. A testvértelepülés polgár-
mestere, Farkas Mózes elmondta, 
hogy a nyolc esztendeje kialakult 

kapcsolat egyre jobban kiteljese-
dik. Kunszálláson nagy szeretettel 
fogadják őket mindig, és a kun-
szállásiak is örömmel látogatnak 
el hozzájuk minden évben. Ez a kö-
zösségeinket erősíti úgy az anya-
országban, mint nálunk a Székely-

földön is – tette hozzá. Kunszállás 
polgármestere, Kovács Imre meg-
erősítette agyagfalvi kollégája gon-
dolatait. Kifejtette, hogy az elmúlt 
években a települések lakói egy-
re többen, és többet találkoztak, 
megismerkedtek egymással. Fia-
talok és idősebbek is rendszeresen 
tartják egymással a kapcsolatot 
az internetes közösségi oldalakon, 
telefonon, és a családi látogatások 
is egyre gyakoribbak. Kovács Imre 
vendéglátó polgármesterként bog-
rácsot is állított a főzőversenyen, 
ahol „törökbúzán nevelkedett tej-
fölös jércepaprikást” főzött a test-
vértelepülési vendégeknek.

A XVIII. Kunszállási Gasztronó-
miai Fesztivál helyezettjei lettek:

Fesztiváldíjban részesült: Kür-
tösi Csilla halpaprikása, Volter 
Ferenc zúzapörköltje, Csikós Mi-
hály vegyes vadpörköltje, Pöszmet 
Róbert töltött paprikája, Pöszmet 
Zoltán libazúza pörköltje és Haj-
nal László marhapörköltje.

A zsűri különdíjat ítélt Sulik 
Józsefnek, Kovács Róbertnek, 
Nagy-Pál Józsefnének és Trecs-
kó Istvánnak.

A résztvevők szavazata alapján 
a közönségdíjat Bíbok András ér-
demelte ki chilis babjával.

A fesztivál vándorserlegét Csi-
kós Mihály őrizheti egy esztende-
ig, amit finom vegyes vadpörköltjé-
vel érdemelt ki. 

Bemutatkozott 
– Határozott álláspontom, 
hogy az iskolák működtetése jó 
kezekben van az önkormány-
zatnál, és hogy Félegyháza jó 
gazdája azoknak. Jogkövető 
önkormányzatként azonban – 
nem is tehetünk mást – tiszte-
letben tartjuk a törvény-szabta 
kereteket, és arra törekszünk, 
hogy a KLIK utójával is a le-
hető leghatékonyabban mű-
ködjünk együtt – fogalmazott 
Csányi József polgármester 
képviselői kérdésre azon az 
augusztusi testületi ülésen, 
amikor a testület tagjainak be-
mutatkozott Zsámboki Anna, 
a kecskeméti Tankerületi Köz-
pont igazgatója.

Mint ismert, összesen 58 
tankerületi központ jött létre 
az átszervezés során, Kiskun-
félegyháza pedig – a tiszakécs-
kei és a kiskunmajsai tankerü-
lettel együtt – a Kecskeméti 
Tankerületi Központ illetékes-
sége alá tartozik. Ennek a ve-
zetője Zsámboki Anna, aki ar-
ról tájékoztatta a félegyházi 
képviselő-testületet, hogy dr. 
Kása Zsuzsanna a kecskemé-
ti tankerület szaktanácsadója-
ként segíti őt a munkában, s 
ő lesz az is, aki a félegyházi 
és kiskunmajsai járásban il-
letékességi hatáskörrel el fog 
járni.                                      T. T.
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Becsületrendezvény volt a Nyeregszemle
Becsületrendezvénynek ne-
vezte az augusztus utolsó 
hétvégéjén megismételt Nye-
regszemlét Solymosi Bertold 
főszervező. Mint mondta: a 
rossz időjárás miatt júliusban 
lefújt esemény után tudták, 
hogy most mérsékelt részvé-
telre számíthatnak. Ehhez ké-
pest egy minden tekintetben 
jól sikerült programot hagynak 
a hátuk mögött.

A lovasok mintegy harmada 
ismét megtisztelte Félegyházát 
a jelenlétével, és egyhangúlag 
azon a véleményen voltak, hogy 
az eddigi helyszínek közül a park-
erdő az egyik legideálisabb. Ez 
is hozzájárult, hogy jó hangulat-
ban telt a két nap – tudtuk meg 
a főszervezőtől, aki hangsúlyozta: 
felbecsülhetetlen segítséget és 
támogatást kaptak Kiskunfélegy-

háza Város Önkormányzatától, 
amit ezúton is köszönnek. Ez a 
támogató hozzáállás és a közön-
ség megtisztelő, értő érdeklődése 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
a Nyeregszemle és a szervezők 
számára a 2016-os esztendő 

mindennek ellenére jó kedvvel és 
reményteljesen zárul. 

Solymosi Bertold hozzátette: 
megtisztelő volt, hogy jelenlétükkel 
neves szakemberek is emelték a 
szakmai nívót, s 2000-nél is több 
látogató választotta a forró nyár-

végi napokon ezt a programot. A 
látogatók zöme nem csak jelen volt 
a lovas forgatagban, hanem hosz-
szabb időt töltött a rendezvényen, 
és érdeklődéssel kísérte figye-
lemmel a bemutatókat, szakmai 
programokat is. Egyebek mellett 
Hollandiából, Finnországból, Né-
metországból, Angliából, Ausztri-
ából is érkeztek vendégek. S bár 
a csikósversenyen nem sikerült a 
Guiness-rekord kísérlet, Solymosi 
Bertold emiatt sem bánkódik. Mint 
mondja: jövőre az is meglesz!

Arra a kérdésre, hogy pontosan 
hol lesz egy év múlva a Nyereg-
szemle, egyelőre még nem tudja a 
választ a főszervező. Erről – a le-
hetséges helyszínek megtekintése 
után – várhatóan karácsonyig szü-
letik döntés.

T. T.
Fotó: Ujvári Sándor

Pusztuló tanyavilág
Térségünk egykor a 
legsűrűbben lakott 
tanyavilág volt, tele 
életteli, gazdálkodó 
birtokokkal. Tanya-
programok ide vagy 
oda, tanyáink soka-
sága lakatlanná vált, 
omladozik, némelyik 
helyen már csak az 
egykori porta határát 
jelző fasor hirdeti, 
hogy valaha önálló 
birtok volt. Szomorú 
látvány ez a gazdagon termő 
vidéken. Lénárt József nemré-
giben végigjárva a határt, fotó-
kat is készített, bemutatva egy 
pillanatképet, megfogalmazva 
gondolatait erről a pusztulásra 
ítélt világról.

„Nem szoktam történeteket ösz-
szerakni magamban, amikor ezek-
kel a hajdanvolt otthonokkal talál-
kozom. Külön jönnek elő hangok, 
képek. Halkuló nevetések, egymást 
hívó, de egyre tompább, ritkuló 
szólítások. Kútágas jajdulása, vö-
dör sikkantása, amint a téglákhoz 
ér. Tétova léptek csosszanását 
kísérő botkoppanás. A korán lee-
reszkedő téli este vakságában esti 
imádkozás sóhajtása a megváltoz-
tathatatlan csendességű apró szo-
ba lámpátlan sötétjében. Göcsör-

tös ággá szikkadt, soha meg nem 
pihent kezeket látok lassú mozdu-
latokkal aprókat törni a kenyérből.

Fakó, száraz arcokat végtelen-
be révedő tekintettel, melyek a 
naplementékben, az ég és a föld 
egymáshoz simulásában már az út 
végén álló kapu egyre szélesebbre 
tárulását látják, ahonnét talán már 
a szólítást is hallani vélik.

Fénytelen szemeket, melyekbe 
már csak akkor költözik néha el-
tévedt csillogás, amikor az örök 
békességben porladó egykori ked-
ves emléke, vagy a bejárhatatlan 
messzeségbe sodródott gyer-
mekek, unokák felsajduló hiánya 
könnycseppet csordít a szomorkás 
mosolyban megbékélt arc baráz-
dáira.”

Lénárt József

Legyőzték a mezőnyt
Félegyháza olasz testvérvárosában, Feltrében tizenhatodik al-
kalommal rendezték meg a nemzetközi „Falkörüli futóversenyt” 
több kategóriában, melyen felnőttek és ifjabbak egyaránt részt 
vehettek. Fiataljainkat a Móra Ferenc Gimnázium hat tanulója 
képviselte, és nem is eredménytelenül. A szép, díszes kupa im-
már a gimi trófeagyűjteményét gyarapítja.

A verseny előfutamát augusztus 
26-án este rendezték meg, melyen 
mintegy 600 amatőr versenyző 
indult. Itt teljesítette a 9 km-es 
távot Kiss Gabriella is, a gimná-
zium olasz szakos tanára.

Másnap, az ünnepélyes felvo-
nulás után 21 órakor a fiú majd 
a lánycsapatok rajtoltak. A 18 
csapat 200 versenyzőjével meg-
küzdve a mórások sikeresen telje-
sítették az 1609 méteres távot és 
az első helyen végeztek. A csapat 
tagjai voltak Fekete Tamás, Ta-

kács Csaba, Kis-Czakó Máté, 
Fricska Anna, Horváth Anna 
és Gecse Eszter. Fricska Anna és 
Fekete Tamás az egyéni verseny-
ben is első helyezést értek el, Ge-
cse Eszter pedig bronzérmes lett. 
A csapat felkészítője Kis-Czakó 
Annamária, a gimnázium testne-
velő tanára volt.

A felnőtt kategóriában a Jog-
ging Plus Szuperinfó Futóklub 
versenyzői képviselték Félegyhá-
zát. Német László, Papp István, 
Bartos István, Takács András 

Csaba és Abonyi Péter 
sikeresen teljesítették a 
10 km-es távot.

A rendezvényt Feltre és 
Belluno városok tűzoltó-
ságai szervezték. A kap-
csolattartást és a szer-
vezési feladatokat Kiss 
Gabriella, a kiskunfélegy-
házi Testvérvárosi Egye-
sület olasz szekcióveze-
tője végezte. A félegyházi 
csapat programjáról pe-
dig Mario Scariot gon-
doskodott.
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Veszélyben a kertjeink, előkertjeink örökzöldjei
Elkeseredetten mutatja Erzsike néni kossuthvárosi otthona előtt, 
hogy rövid idő alatt miként mentek tönkre, száradtak el házá-
nak évtizedek óta gondozott örökzöld díszei. Mint mondja, ilyet 
még soha nem tapasztalt. Pedig sajnos napjainkban országszerte 
soha nem látott méretekben okoznak pusztítást a selyemfényű 
puszpángmolyok. Barczikai Gábor, az önkormányzat szakembere 
elmondta, hogy városunkban is megjelent a vész. A legfertőzöt-
tebb a Kossuthváros. A molyok elsősorban a bukszusféléket tá-
madják meg, de nem lehet biztosat mondani afelől, hogy mely 
növények vannak még veszélyben. Mindenesetre mindenki figyel-
mébe ajánlja a védekezéssel kapcsolatos szakértői javaslatot.

A (Cydalima perspectalis) 
elleni védekezés lehetőségei:

A selyemfényű puszpángmoly 
egy három nemzedékes, hernyó-
alakban, az összeszőtt csúcsi le-
velek között telelő faj. Az áttelelő 
hernyók, az eddigi magyarországi 
tapasztalatok szerint március vége 
és április közepe között aktivizá-
lódnak (amikor a hőmérséklet eléri 
a 9-10 fokot). Az 1. nemzedék júni-
us elején, a 2. július végén, augusz-
tus elején, míg a 3. szeptember 2. 
felében repül. Ettől évjáratonként 
kisebb-nagyobb eltérések lehet-
nek, különösen a 2-3. nemzedék 
tekintetében. A Magyarországon 
ültetett puszpángfajok és fajták 
között a károsítás tekintetében 
említésre méltó különbség nincs.

Védekezés metszéssel
Az áttelelő nemzedéknél a késő 

ősszel, illetve kora tavasszal elvég-
zett szakszerű metszéssel jelentős 
egyedszámcsökkenést lehet elérni. 
Ilyenkor oda kell figyelni a kettesé-
vel-hármasával összeszőtt leve-
lekre, amik többnyire a hajtásvé-
geken figyelhető meg. Ezeket kell 
levágni, majd valamilyen módon 
elpusztítani (elégetés, szemétbe 
dobás).

Nagyobb mértékű rágások után 
is érdemes a puszpángot erőseb-
ben visszavágni, hogy regenerá-

lódását elősegítsük (nagyon jó a 
megújuló képessége).

Védekezés növényvédő  
szerekkel

A hernyók elleni védekezésre kell 
törekedni (akkor nincs rágáskár)! A 
legfiatalabb hernyókat is meg lehet 
találni, csak oda kell figyelni, keresni 
kell a kettesével-hármasával ösz-
szeszőtt leveleket!

Növényvédő szerek közül hernyók 
ellen kitinszitézis-gátlók, piretroi-
dok és a Bacillus thuringiensis ké-
szítmények alkalmazhatók.

A hatékony felszívódó szerek 
(ilyen szer pl.: Mospilan 20 SG 
vagy az Actara 25 

(WG) Az összeszőtt levelek védel-
mében rágó molyt is el tudja pusz-
títani, tehát a legfiatalabb alaktól a 
legidősebbig mindent, ami eszik a 
puszpángból, ráadásul tartamhatá-
sa van.

A kitinszintézis-gátlók ennél a 
károsítónál csak nagyon korlátozott 
időszakban fejtenek ki megfelelő 
védelmet (peterakás idején esetleg). 
Idősebb hernyók ellen közismerten 
hatástalanok! A puszpángmolynál 
a fiatal hernyót, mivel levelek vé-
delmében hámozgat, nem éri el. 
Tojások és lepkék elleni együttes 
védekezésre esetleg szóba jöhet-
nek (tojásrakás idején, amikor még 
a lepkék is repülnek) kitinszinté-

zis-gátló (pl: Dimilin 25 WP), piret-
roiddal kombinálva (pl:Decis Mega 
50 EW).

A Bacillus thuringiensis készít-
mények (pl: Dipel ES) megint csak 
nagyon korlátozott időszakban fejtik 
ki hatásukat (fiatal hernyók ellen, 
amik védetten élnek, el sem éri őket 
a szer, mivel kontakt), és kijuttatva 
is nagyon rövid ideig őrzik meg ha-
tékonyságukat (a zömük UV fényre 
bomlik).

A permetléhez ajánlott nedvesí-
tőszert adni (jók a házi szerek is). 
Törekedni kell a teljes lombozat 
befedésére, a szövedékek között is, 
tehát a permetezőkészüléket minél 
nagyobb nyomáson kell üzemeltetni.

Tarrágás, bonitálás:
A bokrokat csak a legvégső eset-

ben kell kivágni! Problémamentes 
kert nincs és igazából növény sem. 
Tarrágása esetén kell visszavágni 
a bokrot vagy bokrokat. Nem kell 
tőre metszeni, de a száraz része-
ket el kell távolítani, és ha nem za-
varó, még ez alá is lehetne menni. 
A bokrot, amennyire lehet, ki kell 
tisztítani. A vegetációs időszakban 
megfelelő vízellátás mellett már 
10-14 nap múlva lehet látni, hogy 
a bokrok elkezdenek hajtani, ha 6 

héten belül nem hajtanak ki, akkor 
el lehet gondolkodni a kivágáson. 
A téli időszakban hosszabb időt 
kell adni a növényeknek, itt a határ 
a tavasz. Ha ekkor nem hajtanak ki, 
akkor jobb kivenni őket.

A növényeket alaposan át kell 
vizsgálni. Az ágakat szét kell hajta-
ni és a levelek fonákát is meg kell 
nézni. A hernyók alkonyati óráktól 
aktívabbak, inkább éjjel esznek (tö-
meges jelenlét és zavarás esetén 
nappal is), ekkor könnyebb őket 
észrevenni. A bábokat kb. a hajtás 
felső egyharmadánál, sokszor a 
leveles és levéltelen rész határán 
lehet megtalálni. Fertőzött helye-
ken a nappali órákban jó néhány 
imágó a bokrokban bújik meg, a 
bokrok megmozgatásával fel lehet 
őket zavarni.

Védekezési javaslat:
Alkalmazott készítmények:
– MOSPILAN 20 SG rovarölő szer
– DECIS MEGA 50 EW rovarölő szer
 Tervszerű, megelőzési javas-

lat: évente 8-10 alkalommal tör-
ténő folyamatos (tavasztól-őszig 
tartó) védekezés. 

Leel-Őssy Gábor  
agrár-szakmérnök

Összefogtak a suliért
Vidáman, kényelmesen fogadták 
a tanévnyitót a gölleszesek. Nem 
véletlenül, hiszen a nyár folyamán 
tanáraik és az iskola dolgozói, a 
szülők és támogatók segítségével 
raklapokból udvari bútorokat ké-
szítettek, virágosítottak, és ter-
mészetesen az iskola belső tereit 
és széppé, rendezetté tették.

A tanévnyitón az iskola veze-
tése megköszönte a támogatók 

segítségét, és mindazokét, akik 
a jótékonysági bálon hozzájárul-
tak az iskola megújításához. Arra 
kértek mindenkit, hogy akik tehe-
tik, segítsék továbbra is a Göllesz 
Viktor Speciális Általános Iskola, 
Szakiskola és Pedagógiai Szak-
szolgálat Alapítványát, hogy az itt 
nevelkedő, tanuló gyerekek minél 
jobb körülmények között éljenek, 
tanuljanak.
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Szakmai napot tartottak
A mindennapos testnevelés-
ben dolgozó tanítók, pedagó-
gusok, edzők és sportvezetők 
részére szakmai napot szer-
vezett augusztus 26-án a Fé-
legyházi Térségi Sportiskola 
Kosárlabda Szakosztálya. A 
foglalkozásokat a Kész Aréna 
Városi Sportcsarnokban tartot-
ták meg gyermekek, iskolások 
bevonásával. A program célja, 
hogy minden, a szakmához 
szükséges tananyag, segéd-
let biztosítva legyen a testne-
velést tartók számára, illetve 
még hasznosabban tudják 
megtölteni a magasabb óra-
számot.

A rendezvény főszervezője, Si-
mon Zoltán többek között az al-

sós tanítók felkészítését emelte 
ki. Segítve munkájukat eredmé-
nyes utánpótlást nevelhetnek több 
sportág számára. A szakmai nap 
Fekete-Seres Ildikó testnevelő 
vezetésével labdás ügyességfej-
lesztő edzéssel kezdődött, a gya-
korlatok a testnevelési órák beme-

legítésénél is alkalmazhatók. Ezt 
követően Garami Zsolt, a Szom-
bathelyi Haladás erőnléti edzője 
a DBands elnevezésű gumiszalag 
alkalmazással láb- és törzsizom 
erősítéseket mutatott be, amik 
ugyancsak hasznos kiegészítői le-
hetnek a mindennapos testneve-
lésnek.

Dr. Csonka Péter 
Kiskunfélegyháza  

2. számú közjegyzője 

megnyitotta 
irodáját. 

Az iroda címe: 

Kiskunfélegyháza, Szent 

János tér 5/b 1/3.

Telefonszám: 76/461-236

Ügyfélfogadási idő: 

H-Cs: 8.00 – 16.00 

P: 8.00 – 15.00 

Félegyházi jerkék a legszebbek
Kimagasló eredményekkel tért 
haza a kiskunfélegyházi Suffolk 
törzstenyészet augusztusban, 
a debreceni Farmer-Expo-ról. A 
jubileumi, idén 25. alkalommal 
megrendezett szakmai prog-
ramról a jerke csoport szinte 
az összes díjat elhozta.

Nem ez az első alkalom, hogy a 
félegyházi Suffolk törzstenyészet 
tenyészetállatai győzelmet arat-
nak, az idei XXIII. Alföldi Állatte-

nyésztési és Mezőgazda Napokról 
sem tértek haza üres kézzel. Hód-
mezővásárhelyen csoportelsők 
lettek a Suffolk jerkék, míg Deb-
recenben a kiállítás legszebbje-
inek választották meg őket, és a 
Magyar Juh- és Kecsketenyésztő 
Szövetség Hús Szakbizottság Kü-
löndíját is megkapták. 

Mindemellett Lugosi László te-
nyésztő elnyerte a Juhtenyésztési 
első díjat is. 

Új szakképzés indul a Közgében
Régi, visszatérő probléma a kis- 
és középvállalkozások számára 
az, hogy rendelkeznek ugyan a 
szakmájuk műveléséhez szük-
séges ismeretekkel – de kiváló 
szaktudásukat igazán sohasem 
tudják nyereségesre fordítani, 
mert hiányzik a külföldi piacok-
ra lépéshez szükséges maga-
biztos idegen nyelvi és informa-
tikai ismeret.

Ezt a hiányosságot képesek or-
vosolni a leendő és jelenlegi vállal-
kozók a Kiskunfélegyházi Közgaz-
dasági Szakgimnázium (Közgé) új, 
hiánypótló szakképzéseivel. A kép-
zések neve még ismeretlenül, de 
bizalomgerjesztően hangzik: Kis- 
és középvállalkozások ügyvezetője 
I. és Kis- és középvállalkozások 
ügyvezetője II. Mit takarnak ezek az 
elnevezések, mit adnak a képzések, 
kinek hasznos az elvégzésük?

A képzések célja, hogy a 

kkv-szektor számára versenyképes 
tudással rendelkező szakembere-
ket képezzenek. A tananyag e cél 
érdekében szervezett. 

A vállalkozói siker kulcstényezői: 
a vállalkozás termékének vevőit 
megtalálni, ehhez a legmegfelelőbb 
munkatársakat kiválasztani, beta-
nítani és az gazdálkodás alapjait 
megvalósítani. Átlátni a gazdasá-
gi, pénzügyi, informatikai, humán 
folyamatokat, ezeket hatékonyan 
egymáshoz rendelni, meghatározni 
a célokat és az elérésükhöz szük-
séges eszközöket. Aki ezt tudja, 
sikeres lehet. 

A vezetői ismeretek eredményes 
gyakorlásához általában felsőfokú 
ismeretek szükségesek a közvéle-
kedés szerint, de mi a teendő, ha 
a vállalkozó nem rendelkezik egye-
temi-főiskolai végzettséggel, ám a 
vállalkozás vezetéséhez szükséges 
praktikus idegennyelvi, informa-

tikai, vezetési ismeretekre igenis 
szüksége van?

Célunk az, hogy alacsonyabb is-
kolai végzettség mellett is képessé 
tegyük a felső vezető közelében 
dolgozó középvezetőket, vagy a 
saját vállalkozásuk ügyvezetését 
ellátó szakembereket a vállalati 
sikerhez való hozzájárulásra. To-
vábbi célunk, hogy a képzésben 
részt vevő megfeleljen a gazdasági 
versenyhelyzetben előforduló kom-
munikációs és informatikai kihívá-
soknak is. Ehhez segítik a jelent-
kezőket a képzések órafelosztásai 
is. Az összes óra több mint fele 
idegen nyelvi, majdnem negyven 
százaléka gyakorlati informatikai 
tárgyú. Nemcsak vezetési ismere-
tekre, akár egy eredményes nyelv-
vizsga felkészítésre is megfelelő!

Újdonság az is, hogy végre van 
olyan szakképesítés, ahol az ügy-
vezetői képesítést akár szakmun-

kásvégzettséggel is meg lehet sze-
rezni.

A Kis- és középvállalkozások ügy-
vezetője I. képzésre a belépési fel-
tétel szakmunkás végzettség (vagy 
alapfokú iskolai végzettség és hár-
massal kezdődő OKJ számú szak-
mai végzettség), a Kis- és közép-
vállalkozások ügyvezetője I. képzés 
megkezdéséhez érettségi vizsga és 
egy érettségire épülő (ötössel kez-
dődő OKJ számú) szakképzettség 
megléte szükséges.

Az esti munkarendben megvaló-
suló képzések egy tanévesek, egy-
mástól függetlenül elvégezhetőek. 
Mivel iskolai rendszerben indulnak, 
a szakképesítés megszerzése ingye-
nes. Ajánljuk minden fiatal és kevés-
bé fiatal szakembernek, aki biztos 
nyelvtudással, naprakész informa-
tikai és vállalkozásvezetési tudással 
akarja megteremteni leendő, vagy 
fejleszteni jelenlegi vállalkozását. 

Bánki Horváth Mihály 
gyakorlati oktatásvezető
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A kiskunfélegyházi Libafesztivál a régió 
egyik meghatározó gasztronómia feszti-
válja. A libából készült helyi ételek nagy 
népszerűségnek örvendenek. A libamájat, 
a libazsíros kenyeret, vagy éppen a liba-
tepertőt sokan szeretik. Ennek apropóján 
merült fel bennünk a kérdést: a félegyhá-
ziak asztalára vajon kerül-e liba?

Nagy Dániel (22)
Alkalmanként megkósto-
lom a libaételeket, a helyi 
libatepertőt nagyon sze-
retem és a libából készült 
ragulevest is kedvelem. 
Félegyháza híres a liba-

májról, ehhez csak ritkán jutok hozzá. A liba-
fesztiválhoz főzőverseny kapcsolódik, ilyenkor 
megnézem ki mit készít. Ötleteket merítek, 
különleges libaételekkel találkozom.

Kendó Istvánné (74)
Minden évben megnézem 
a libafesztivált, a libaétele-
ket. Rendszeresen vásáro-
lok helyi libatermékeket. A 
libazúzát nagyon szeretem, 
libazsírt is fogyasztok, 
emellett szárnytőből ké-
szítek ételeket. A libamájra nem mindig van 
rávaló, évente egy-két alkalommal kóstolom. 
Sokan részt vesznek a libafőzőversenyen, a 

leggyakoribb a pörkölt és a libasült, én zúzá-
ból készítek pörköltöt.

Kovács Mihályné (70)
Rendszeresen részt ve-
szek a libafesztiválon, 
a színpadon is fellépek 
a népdalkör tagjaként, 
emellett a helyi libaételek 
főzését is nyomon köve-
tem. Mindig fogyasztok a 
libaételekből, ez most sem lesz másként. Li-
banyakat és libazúzát gyakran vásárolok. Libá-
ból többfajta étel készíthető, ízlés szerint rizs-
zsel és nokedlivel nagyon finom. Hagyományos 
ételként ludaskását készítek alkalmanként.

KÖRKÉRDÉS: Ön fogyaszt-e félegyházi libát?

Örömzene a Tóth családdal
A Tóth család volt a vendége a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
Hattyúkerti Zenés Esték című 
sorozatának. 

Műsorukon több ismert dallam 
is felcsendült. Négy hangszert 
szólaltattak meg az est folyamán. 
A gitár mellett szaxofon és klari-
nétmuzsikát hallhatott a közönség. 

Ezen kívül még egy hagyományos 
hangszer is előkerült, mégpedig a 
tárogató, amelynek lelket simoga-
tó hangja messzire elhallatszott, 
ezzel becsalogatva néhány kíván-
csi zeneszeretőt. Az est folyamán 
a kiskunfélegyházi Tóth család két 
férfi tagja, Tóth Gyula és Tóth 
Ákos, apa és fia zenéltek együtt.
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Pályázott és nyert fotóival Mezősi Ágnes
Mit veszthetek vele, ha pályázok? Így gondolkodott Mezősi Ágnes fé-
legyházi fotóművész mielőtt benyújtotta alkotásait az I. Media Markt 
Fotópályázatra. Végül kiderült, jól döntött, hogy elküldte a képeket. 
A pályázatra mintegy hétezren jelentkeztek, és huszonegyezer kép 
közül kellett kiválasztania a zsűrinek a legjobbakat. Ági fotói a leg-
jobbak közé kerültek. Városi életkép kategóriában a harmadik díjat 
kapta, de a beadott négy kép közül kettő még különdíjat is érdemelt.

– Nekem a városi képek eddig 
nem tartoztak az erősségem közé. 
Ezek a fotók Spanyolországban 

készültek. Ott hozott össze a sors 
Balassa László fotóművésszel, 
akinek érdekes tanítási módszerei 

vannak. Meglátva első képeimet 
ezt kérdezte: „szívem, miért nin-
csenek ezen emberek?” Nincse-
nek, mert nem is akartam, hogy 
legyenek – válaszoltam én. „Akkor 
te ma csak embereket fotózol!” - 
mondta ő. Így készítettem azokat 
a képeket, amelyek díjnyertesek 
lettek – árulta el lapunknak a fo-
tóművész a díjak átvétele után.

Ági azt is elmondta, hogy a pá-
lyázatnak szigorú feltételei voltak. 
A képekbe nem lehetett belenyúl-
ni, és a színekkel sem variálni. 
Örül annak, hogy a Magyar Fo-
tóművészek Országos Szövetsége 
által támogatott megméretteté-
sen sikeresen szerepelt, és a dí-
jakat a Magyar Fotográfia Napján 
vehette át.

A gátéri kártyaklubosok 
így múlatják az időt
Ebben a felgyorsult, számító-
gép-vezérelte világban egy kicsit 
visszahozza a régebbi időket az, 
ha az emberek egy kis csoport-
ja együtt él át versengést. Erre a 
játék remek dolog. Ráadásul olyan 
időtöltés, ami kis hely- és eszköz-
igényű. Mindemellett teret ad a 
kommunikációra, a közös neve-
tésre és kikapcsolódásra. A kár-
tyázás is erről szól. Játékos for-
mában győzni, legyőzni a másikat. 
Lényeg, hogy közben a boldogság 
és a büszkeség érzése alakul ki az 
emberben. Erre éreztek rá a gátéri 
nyugdíjasok.

A kártyaklub megalakulása a 
klubélet február 6-ai rendezvé-

nyéhez kapcsolódik. Ekkor tar-
tottak farsangi családi délutánt, 
ahová a falu apraja-nagyja hiva-
talos volt. A nyugdíjas klub tagjai 
sütötték a fánkot, énekelgettek, 
kézműves foglalkozás volt a gye-
rekeknek, és a végén „eltemették 
a telet”, szalmabábut égettek. A 
klubtagok közül jónéhányan, akik 
nem fértek már a sütéshez, leül-
tek kártyázni, ami olyan jól sike-
rült, hogy azóta minden hónapban 
összeülnek. Süteményeket visz-
nek, beszélgetnek, és vidáman 
telik rajtuk a délután.

A „Gátér Községért” kitüntetést 
ebben az éven a nyugdíjasklub 
kapta.  

Petőfiszálláson  
önellátásra törekednek

Petőfiszálláson a közmunkások igénybevételével 100 má-
zsa krumplit termeltek idén a három hektáros önkormányzati 
földterületen. A betakarított termés egy éven át kiszolgálja a 
közétkeztetést, de a rászorulókat is segítik vele. Az idei mun-
kálatokat a pályázaton nyert traktor és krumpliszedő gép is 
segítette.

Szász János polgármester el-
mondta, hogy az önkormányzati 
konyhakertekben a burgonyán 
kívül vöröshagymát, sütő- és 
főzőtököt, valamint sárgarépát 
is termeltek. A terményeket 
egyelőre az önkormányzat épü-

letének pincéjében tárolják, de 
pályázati pénzek segítségével 
szeretnének felépíteni egy hű-
tésre, tárolásra alkalmas csar-
nokot is.  

s. r.
Fotó: Szabó Sándor
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Állami kitüntetést kapott
A Magyar Érdemrend lovag-
keresztje kitüntetést vehette 
át Szász András író, újságíró, 
fotóriporter Lázár Jánostól, a 
Miniszterelnökséget vezető mi-
nisztertől augusztus 20-a al-
kalmából. Az állami kitüntetés 
apropóján hivatásról, ihletről, 
tálentumról is beszélgettünk a 
félegyházi alkotóval.

Szeretem hallgatni Szász And-
rást. Úgy szövi a szavakat, olyan 
ízesen, szenvedélyesen és őszintén, 
hogy az magával repíti a hallgatót. 
Most is. Amikor arról kérdezem, ho-
gyan értesült róla, hogy ilyen magas 
elismerésben részesül, s hogyan élte 
azt meg. Nem próbál fennkölt lenni, 
sem illendően visszafogott. Palásto-
latlan örömmel és gyermekien csillo-
gó szemekkel beszél arról, mennyire 
lelkesítő az elismerés, hogy mennyire 
szomjazza azt az alkotó ember.

– Februárban kerestek meg első 
ízben azzal, hogy küldjek magamról 
önéletrajzot, majd júliusban ismét. 
Én addig kíváncsiskodtam, míg 
megtudtam, hogy valamilyen állami 
kitüntetésre terjesztenek fel, s bár 
nem titkolták azt sem, hogy ez még 
korántsem jelenti azt, hogy meg is 
kapom, bevallom: belém fészkelte 
magát a gondolat. Augusztus 8-án 
kaptam egy levelet a miniszterelnöki 
hivatal protokoll osztályáról, amiben 
már arról értesítettek, hogy kitünte-
tést kapok.

Azt azonban, hogy pontosan mit, 
csak akkor tudta meg minden kitün-
tetett, amikor a Pesti Vígadó díszter-
mében szólították.

– Különleges pillanat lehe-
tett…

– Megszeppenve ültünk a nézőté-
ren. Drámai másodpercek voltak, 
amikor elhangzott a nevem, és el 
kellett indulni a színpadra. Miközben 
minden tekintet rám szegeződött, 
nem csak a lépteimmel, hanem a 
lelkemmel is bejártam egy utat. Az 
életem útját. Megfordult a fejemben 

az is: vajon tényleg én vagyok erre a 
legérdemesebb? Hány és hány em-
ber végzi a munkáját becsületesen, 
és talán többet is adva nálam a kö-
zösségnek, a nemzetnek, a hazának. 
Hányan érdemelnék meg, és mégis 
én tartozom azok közé a szerencsé-
sek közé, akiknek az erőfeszítéseit 
most elismerik. Torokszorító, meg-
hatottsággal járó érzés volt. És ha 
ezt mondom, a szavaim nagyon távol 
állnak attól, amit akkor megéltem. 
Mert hiába foglalkozom írással, bizo-
nyos érzéseket képtelen vagyok kife-
jezni. Közhelyek helyett csak annyit 
mondok: nagyon jól esik. A mai na-
pig nem tudom, kinek köszönhetem 
a felterjesztést, így ezúton, a nyil-
vánosság előtt mondok köszönetet 
ezért a csodaszép élményért!

– Utoljára két évvel ezelőtt hall-
hattak Szász Andrásról a Félegy-
házi Közlöny olvasói. Mi történt 
veled azóta?

– Írok, és ezért nagyon hálás va-
gyok a sorsomnak. 40 évesen lettem 
újságíró. Korábban nem foglalkoz-
tatott az írás, de akkor rákaptam. 
2010-ben megkaptam a Pilinszky-dí-
jat, s bár akkor már vagy tíz könyvem 
megjelenésén voltam túl, nem volt 
közöttük egyetlen szépirodalom sem. 
Bár előre egyetlen díj, vagy elismerés 
sem érvényes – az mindig az adott 

pillanatig ismer el egy munkásságot – 
annál inkább hat. Ahogy Tóth Krisz-
tina fogalmazta meg egyszer itt, 
Félegyházán: a kitüntetés nem jelenti 
azt, hogy a jövőben mentesülni fogsz 
a küzdelmektől. Sőt! Talán még job-
ban meg kell küzdeni minden egyes 
szóért, mert immár az elismerés is 
arra ösztönöz, hogy még többet adj 
önmagadból. Így történt velem is. Úgy 
éreztem, a Pilinszky-díj szépirodalmi 
munkásságra kötelez. 2011-ben je-
lent meg az első novelláskötetem, 
amit 2014-ben követett a második.

– Most pedig már az első Szász 
András regényt is a kezemben 
tarthatom, amivel megajándé-
koztál.

– 2015-ben készült el a regényem, 
de nem találtam kiadót. Akkor tud-
tam meg, hogy a Magyar Írószövet-
ség és a Canon Hungária minden 
évben pályázatot hirdet, és a legjobb-
nak tartott műveket térítésmentesen 
kiadják. Pályáztam, és a könyvem 
bekerült az első tíz közé. Büszke 
vagyok Szentmártoni János, a 
Magyar Írószövetség elnökének sza-
vaira, aki szerint „szívbemarkoló, 
gyönyörű történet”. Mióta kinyom-
tatták a könyvemet, sorra érkeznek 
a meghívások könyvtáraktól, és én 
boldogan találkozom az olvasóim-
mal. Decemberig be is vagyok tábláz-

va. Közben Boconádi Szabó József 
ükunokája le szeretné fordíttatni az 
Egyesült Államokban a könyvet, egy 
marosvásárhelyi kiadó, a Garabontz-
ia már nyomtatja válogatott novellás 
kötetemet Határon átfolyó emlékezet 
címmel, novelláim egyikét pedig be-
választották egy antológiába. Valaki 
mindezt úgy foglalta össze: ez az 
esztendő az én évem.

– Hogyan tovább?
– Két évvel ezelőtt elkezdtem egy 

regényt Cserekert címmel, azt is 
folytatnám, de már másik regény-
ről is van elképzelésem. Úgy érzem, 
nem fecsérelhetem el a tálentumot, 
amivel Isten megajándékozott. Azt 
akarom, hogy amikor eljön a szám-
vetés ideje, nyugodt szívvel mond-
hassam: köszönöm az ajándékot, 
megsokszoroztam, és másokkal is 
megosztottam.

– Kívánom, hogy tovább folyta-
tódjon a sikerszéria!

– Ne sikert kívánj, én nem arra 
vágyom! Nem az határozza meg az 
én emberségemet, hogy milyen elis-
merést, vagy emlékeket kapok – még 
ha lelkesít is –, hanem az, hogy min-
den este nyugodtan tudjam álomra 
hajtani a fejemet. Azzal a tudattal, 
hogy sikerült valami szépet adnom 
az embereknek. Gondolatot kívánj, 
amit meg tudok osztani, amit érde-
mes megosztani, és amivel segítek 
másokon!

Ilyen gondolatokat kívánok hát 
tiszta szívből Szász Andrásnak. S 
még mielőtt felmerülne az olvasó-
ban: vajon megkérdeztem-e véle-
ményét a visszaadott állami kitün-
tetésekről, sietek leszögezni: nem 
tettem. Inkább figyeltem az örömét, 
s vele együtt örültem. Most pedig 
ízlelgetem Félbemaradt mondat 
című könyvének ajánlását, aminek 
első lapjára ezt jegyezte fel nekem: 
„Akiknek hivatásuk van, különböz-
nek a többi embertől. Több a vesz-
tenivalójuk”. Köszönöm András!

Tóth Timea

Tisztelt Olvasóink!

Szeretnénk tovább javítani a Félegyházi Közlöny terjeszté-
sének színvonalát, amiben számítunk az Önök segítségé-
re! Amennyiben tudomásuk van olyan utcákról, épületekről, 
lakóközösségekről, ahová nem jut el a lap, esetleg a ter-

jesztő nem a postaládába kézbesíti az Önök Közlönyét, úgy 
kérjük, jelezzék azt nekünk a pontos cím megadásával, az 
info@felegyhazikozlony.hu e-mail címen, vagy a 20/488-
2812-es telefonszámon!

Együttműködésüket köszönjük!
A Félegyházi Közlöny csapata
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Hird etés

Akciós OTP Személyi kölcsön

A teljes futamidő alatt fix, akciós kamattal. 
THM 11,53%–20,72%
Akciós időszak: 2016. augusztus 1-től visszavonásig, 
de legkésőbb szeptember 30-ig.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke  
a feltételek változása esetén módosulhat. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja.  
A tájékoztatás nem teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklődését – a termékek, szolgáltatások és  
az akció részletes feltételeiről, valamint további részletes információkért kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban 
vagy a honlapunkon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből. Jelen tájékoztatás nem minősül 
ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

„ Gyakran költségesebb az iskolakezdés, 
mint amire számítunk.”

Vachó Ildikó, OTP Bank, budafoki fiók

Akciós OTP Személyi kölcsön

A teljes futamidő alatt fix, akciós kamattal. 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke 
a feltételek változása esetén módosulhat. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja. 
A tájékoztatás nem teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklődését – a termékek, szolgáltatások és 
az akció részletes feltételeiről, valamint további részletes információkért kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban 
vagy a honlapunkon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből. Jelen tájékoztatás nem minősül 

„Tanítottam és dolgoztam”
A Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetésben részesítette Ko-
vácsné Kosztor Mariannát a 
Dózsa iskola tanítónőjét Lázár 
János, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter államalapítá-
sunk ünnepén. – Nem gondol-
tam, nem számítottam erre. 
Váratlan meglepetés volt a ki-
tüntetés. Amikor az ünnepségre 
mentem nem tudtam, hogy mit 
fogok kapni, csak annyit, hogy 
valamilyen elismerésben része-
sítenek – nyilatkozta a dózsások 
tanító nénije a díjátadás után.

A kitüntetést követően, már az 
iskolakezdés előtti napokban be-
szélgettük Mariannával. Éppen az 
osztálytermekben dolgoztak kol-
légáival közösen. Lelkesen díszí-
tették, csinosították a termeket, 
és persze a gyerekek fogadásának 
részleteiről is szót váltottak. Óha-
tatlanul felmerült a kérdés, hogy 
miközben a hírekben az oktatásügy 
számos nehézségéről lehet hallani, 
a pedagógusok hittel készülnek az 
új tanévre. Honnan ez az erő, kér-

deztük az érdemkereszt újdonsült 
tulajdonosát.

– Ez a lelkesedés bennünk van, 
akármi is történt, történik körülöt-
tünk. A gyerekek mosolya, egy-egy 
kedves szó mindent feledtet. Van, 
hogy gondterhelten jövünk be reg-
gel, de az ő örömük, hálájuk min-
denen átsegít bennünket.

– Miért döntött úgy, hogy ezt a 
hivatást választja?

– Én kiskorom óta tanító néni 
szerettem volna lenni. Ezt az el-
képzelést megerősítette bennem, 
hogy volt egy kedves tanító nénim 
– persze több is – de Kovács Kati 
néni ráadásul a szomszédunk is 
volt. Ő adott nekem példát. Fi-

gyelemmel kísér-
gette az utamat, a 
továbbtanulásomat 
is. Miatta lettem 
pedagógus. A gim-
názium elvégzése 
után Kecskemétre, 
a tanítóképzőbe 
jelentkeztem. A 
diplomám meg-
szerzése után az a 
szerencse ért, hogy 
a Dózsa György Ál-
talános Iskolában 
kezdhettem el a 
munkámat Vőneki 
Ottó igazgató veze-
tése alatt. Először 
napközisként dol-

goztam, utána 3-4. osztályokban 
tanítottam, majd lehetőségem 
nyílt az 1-2. osztályosok neve-
lésére, és itt ragadtam. A kitün-
tetésért nem tettem én semmi 
különlegeset, tanítottam és dol-
goztam – mondta szerényen a 
pedagógus.

s. r.

Jön az E-kút
Elektromos töltőállomások lé-
tesítésére nyújt be pályázatot 
a félegyházi önkormányzat. 
Egyebek mellett erről határo-
zott augusztus 25-i, csütörtöki 
ülésén a félegyházi képvise-
lő-testület.

A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um a „Jedlik Ányos Terv” keretein 
belül pályázati felhívást tett köz-
zé helyi önkormányzatok részére 
elektromobilitási töltőinfrastruk-
túra kiépítésének támogatására. 
Ennek keretében elektromos au-
tók akkumulátorának töltésére is 
alkalmas parkolóhelyek kialakítá-
sára van lehetőség a városban.

A napirendi pontban született 
előterjesztés rámutat: napjaink-
ban a környezettudatos szemlélet 
elengedhetetlen egy modern vá-
ros számára. Az elmúlt években 
a városvezetés ezen elvárásokat 
szem előtt tartva számos sikeres 
projektet valósított meg, melyek 
kiválóan illeszkednek egy környe-
zetbarát, európai város céljai-
ba. Jól mutatja a város ez irányú 
törekvéseit a Kiskunfélegyházi 

Strand és Uszoda tetején telepí-
tett napkollektor-rendszer, vagy 
éppen a város legutóbbi beruhá-
zása, a LED-technológiával kiala-
kított közvilágítás. A városvezetés 
most elektromos töltőállomás 
létesítésével is bővíteni szeretné 
ezt a kört annál is inkább, mert 
a város versenyképessége, kör-
nyezettudatossága szempontjából 
is fontos az elektromos töltőállo-
mások létesítése. A hibrid és az 
elektromos személygépjárművek 
elterjedése folyamatosan bővül, 
ezért a használatukhoz szükséges 
infrastruktúra kiépítése fontos fel-
adat a város életében.

A város lakosságszáma alapján 
három támogatott helyszínen lé-
tesíthető elektromos töltőállomás. 
A támogatás formája vissza nem 
térítendő, folyósítása a Támogatá-
si szerződés megkötését követően 
egy összegben, támogatási előleg 
formájában történik. A támoga-
tottság mértéke 100 százalékos, 
három töltőállomás esetén a ma-
ximálisan elnyerhető támogatási 
összeg 9 millió 600 ezer forint.
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NEM SORSOLUNK, 
ÖNNEK IS JÁR!

Váltson MOST e-SZÁMLÁRA,

és 1000 Ft kedvezményt 

adunk lakossági vízdíjából!

Részletekért kattintson a bacsviz.hu-ra!

Életmű, ajándékba
Ötven darab festményt, életművének keresztmetszetét ajánlotta 
fel Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Mogyoró István 
festőművész. Az alkotó 1941-ben Kiskunfélegyházán született, 
majd Kecskemétre került. Megismerték mint fodrászt, majd az 
Alföldi Áruház emblematikus arca lett, de 20 évvel ezelőtt visz-
szaköltözött. Mint mondja, hiányzott neki a szülőváros, amihez 
mindig különösen bensőséges kapcsolat fűzte. Ezt a kötődést 
szerette volna kifejezésre juttatni akkor is, amikor a nagyvonalú 
felajánlást tette. A festmények, pasztellképek és grafikák főleg 
a polgármesteri hivatal helyiségeiben kaptak helyet. A második 
emeleten kialakított galériát augusztus 31-én, szerdán közösen 
járta végig a festő és Csányi József polgármester, aki a város 
nevében köszönetet mondott a megtisztelő gesztusért.

Mogyoró István szerény ember. 
A szavak között kevésbé érzi ott-
honosan magát, az ő kifejezési for-
mája a festővászon. Művészetéről 
és emberségéről annak a szavait 
idézzük, aki meglehetősen közel 
áll hozzá. Fia, Mogyoró Győző így 
vall édesapjáról:

„A művészettörténész, vagy kri-
tikus, aki ismeri, realistának tartja, 
mert ha már nyilvánosan számot 
kell adni róla, akkor ez az az irány, 
ami meggyőzően kategorizálja 
stílusát. Ellenben más oldalról 
közelítve gondolataihoz, tudom, 
hogy nem feltétlen a rideg valóság 

érdekli. Témái tele vannak me-
sével, nosztalgikus romantikával 
és – expresszív korszakát tekintve 
– kemény feszültséggel, tájai lágy 
ambivalenciával: néha derűs, időn-
ként szomorú hangulatú emlékeket 
ébreszt a „kiveszőben” lévő tanyai 
életről, az emberközpontúságról, 
ami aktjaiban, portréiban ugyan-
úgy jelen van, mint utcarészletei-
ben, tanyáiban, naplementéiben.

...Apám beérkezett. Felnevelte és 
fenntartja a családot, ami a bizton-
ságot szimbolizálja számára, talán 
nem is érdekli már annyira, hogy 
még életében babérokat hajigál-

janak rá, mert 
egyelőre elérte 
a lehetetlent. 
Me g va l ó s í t va 
saját művészi 
e lképzelései t , 
nagycsa l ádos 
lett, az unokái is 
felnőttek lesznek 
lassan, és neki 
még hátra van 
az, ami a legtöbb 
művésznek, akik 
bohém életet él-
tek nem sikerült: hogy befejezze a 
történetét, amit mesélni kezdett. 
Az élet kemény pofonjai, egészsé-
gi állapota sem állítja meg, mert 
imád élni, és imádja, hogy most jött 
bele igazán. Én is félnék, ha ennyi 
energia lenne bennem, hogy vajon 
elég-e az idő megcsinálni azt, amit 
elképzeltem. Segítséget nem kérve 
maga fűrészel, alapoz, keretez – 
ami nem könnyű, még titánkorban 
sem. Technikailag mindent meg 
tud csinálni, ami ahhoz kell, hogy a 
semmibôl létrehozzon egy műalko-
tást – és nem is akárhogy...”

Mogyoró István a képzőművé-
szettel önképzőként ismerkedett 

meg, rajzkészségére Mátis Kál-
mán festőművész figyelt fel elő-
ször. 1975-ben Kecskeméten, a 
Fényes Adolf körben Palkó József 
festőművésztől, Zebegényben Jets 
György festőművésztől kapott 
szakmai segítséget alkotómun-
kájához. Tagja a Kecskeméti Kép-
zőművészek Közösségének, és az 
Országos Képző- és Iparművészeti 
Társaságnak. 1991-től tagja a Füg-
getlen Művészek Szövetségének. 
Alkotásai megtalálhatók több hazai 
és külföldi magángyűjteményben, 
és több közintézményben. Több 
félegyházi intézménynek ajándé-
kozott már festményeket.
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Döntetlen a bajnoki nyitányon
Fordulatos mérkőzésen 9-9-es dön-
tetlennel kezdett a Félegyházi Asz-
talitenisz Sportiskola a férfi NB I. ke-
leti csoportjában. A szeptember 3-i 
nyitófordulóban az Egri Sport Clu-
bot fogadták a félegyháziak. A páro-
sokat sikerrel abszolválták, a Kor-
ponai Zoltán – Pengő Gábor és az 
Erdélyi Szabolcs – Varga Károly 

összetételű páros is győzött. 2-0-át 
követően egyéni játszmák követ-
keztek, amelyek során elsősorban 
Korponai Zoltán és Pengő Gábor 
szerepelt jól, négy-négy játékukból 
mindketten hármat nyertek. Egyéni-
ben Erdélyi Szabolcs egy találkozót 
vívott meg sikerrel, míg Varga Ká-
roly ezúttal nem szerzett pontot. 

Tíz emberrel 
nyert a KHTK
Győzelemmel hangolt a Ti-
szakécske elleni rangadóra a 
megyei I. osztályú labdarúgó 
bajnokság címvédője, a Kiskun-
félegyházi HTK. A félegyháziak 
zsinórban második győzelmü-
ket aratták, Akasztón egy félidőt 
emberhátrányba játszva 2-0-ra 
nyertek. A riválisok közül a Kecs-
kemét és a Tiszakécske is győzött. 
A KHTK szeptember 10-én az ed-
dig százszázalékos Tiszakécskét 
fogadja szombaton, 16:30-tól a 
bajnokság rangadóján.

Bács-Kiskun Megyei I. 4. ford. 
09. 04.: Akasztó FC - Kiskunfé-
legyházi HTK (0-1) 0-2

Gólszerzők: 35. p. Szabó 
Attila, 68. p. Palásti Sándor 
(11-esből). Piros lap: 45. p. Sán-
dor László (KHTK)

Rekord létszámú strandröplabdás
Kegyeibe fogadta az időjárás az 
Aranyhomok amatőr strandröp-
labda bajnokságra kilátogató 
szurkolókat, sportbarátokat és 
játékosokat szeptember 4-én, a 
városi strandon. A versenyre 10 
csapat nevezett, a félegyháziak 
mellett Kecskemétről, Táborfalvá-
ról, Izsákról és Orgoványról érkez-
tek röplabdások. A tornán három 
vagy négyfős csapatok indulhat-
tak, a mérkőzések két játszmáig 
tartottak. A finálét két kecskeméti 
csapat vívta, végül a Kecskemét 
Krémje nevű formáció diadalmas-
kodott a Petken Bandiék felett. A 
harmadik helyet a Kiskunfélegyhá-
zi Suprise együttes szerezte meg. 
Ónodi László főszervező a legjob-
bakat kupával és érmekkel díjazta. 

Folytatódott a tenisz bajnokság
Győzelemmel kezdte az őszi sze-
zont a férfi II. osztály D csoport-
jában szereplő Kiskunfélegyházi 
Városi Tenisz Klub. 

A hatcsapatos csoportban ta-
vasszal három mérkőzést nyertek 
a félegyháziak, amivel a negyedik 
helyen álltak a tabellán. 

Újabb, szám szerinti negyedik 
sikerüket a még nyeretlen PT-
TE-Top Ten TC otthonában arat-

ták, akiket 6-3-ra múltak felül. 
Ezt követően a harmadik he-
lyezett Match Point TC-t fogad-
ták. A bajnokság alapszakasza 
szeptember 18-án zárul, bő két 
hét alatt 5 mérkőzést játszik a 
csapat. 

A csoportgyőztes rájátszáson 
vehet részt, szeptember 25-én 
a C csoport első helyezettjével 
mérkőzhet meg a feljutásért.

Információ: 06/30-517-90-53 
Cím: Kiskunfélegyháza, 
a Csongrádi úti elkerülő 
szakasz mellett!

Balog Tanya Horgásztó és 
Pihenőpark

6 órás idényzáró verseny 
(szabadon választott horgásznem)

Időpont: Szeptember 24., szombat.  

Gyülekező: 6 óra. Verseny: 8 órától

Az első három helyezett  

2017-es éves bérletet nyer!

Nevezési díj: 5000/fő

Hirdetés
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Az Önkéntes Tűzoltó Egylet  
zászlóavatási ünnepsége 1898-ban    
Az Önkéntes Tűzoltó Egylet 1893-ban alakult újjá Félegyházán. 
Ötéves eredményes működés után jutott el oda az intézmény, 
hogy zászlót készíttetett magának, „szimbólumául az egyetértés-
nek, összetartásnak s biztos zálogául a további fejlődésnek.” A 
városi közgyűlés örömmel fogadta a kezdeményezést és a zász-
lóavatást – egy népünnepéllyel összekötve – 1898. augusztus 
20-án tartották meg.   

A magyar hagyományok szerint a 
zászlók felavatói, szalagkötői min-
dig olyan hölgyek voltak, akik az 
adott településen köztiszeletben 
álltak, akik (szűkebb) hazájukért 
önként sokat tettek, akiknek hon-
leányi érzelmeihez nem férhetett 
kétség. A zászlóanyai tisztre vá-
rosunkban az előkelő földbirtokos, 
Szabó Sándor József feleségét, 
Sparszam Lujzát, az önkéntes 
tűzoltóság intézményének feltétlen 
támogatóját kérte fel az egylet.

A lángvörös damaszt-selyemből 

készült, dús rojtokkal és a sar-
kaiban bojtokkal díszített zászló 
arannyal való kihímzését helybeli 
hölgyek vállalták. A zászló egyik 
oldalát a tűzoltójelvények ékesítet-
ték, a másik oldalon egy cserkoszo-
rúban foglalva lehetett olvasni az 
egylet jelmondatát: „Közveszélyben 
tettre készen!”. A zászlórudat ara-
nyozott tűzoltójelvényekkel körül-
vett lándzsa zárta le, csinos szalag-
tartóval kiegészítve.

Az ünnepélyes zászlóavatási ce-
remónia kezdeteként reggel 9 óra-

kor 24 koszorús lány és ugyanannyi 
legény kísérte el a zászlóanyát az 
Ótemplomba, ahol Agócs János 
apát, esperes-plébános misét ce-
lebrált, majd megáldotta a zászlót. 
Az ünnepi aktus részeként a zász-
lószögeket helyére illesztvén kü-
lönböző, a tűzoltókra áldást kérő, 
illetve őket buzdító jelmondatok 
hangzottak el, ezek közül az egyik 
így szólt: „Oltsatok el minden tüzet, 
csak a hazafiság és felebaráti sze-
retet tüzét ápoljátok!”. Ezután az 
ünnepség a Petőfi-ház előtt folyta-
tódott, ahol Fazekas Kálmán egy-
leti alapító tag mondott beszédet, 
majd Ulrich István tűzoltó-főpa-
rancsnok (városi főjegyző) átvette 
a zászlót, s az önkéntes tűzoltók 
tisztikara a legénységgel együtt fo-
gadalmat tett a zászlóra. Később 

az egyesület a városházán dísz-
közgyűlést tartott, amelyet 150 fős 
gazdag bankett követett a Koroná-
ban. Délután tűzoltógyakorlatok és 
nagy népünnepély zárta a műsort.

A zászlóavatásra Móra Ferenc 
verset is írt, ezáltal is kifejezve a 
sokak lelkében élő tiszteletet és 
hálát azok iránt, akik díjtalanul, 
köz érdekből a tűzoltás terhes és 
veszélyes munkájára vállalkoztak.

  Ónodi Márta

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

 NONPROFIT KFT

Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 10. 

Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.eu

Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Kiss Gabriella újságíró, Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő

Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Hruskár Kitti (anyja neve: Király 
Andrea), Réczi Olívia (Berkes Brigitta), Ju-
hász Nimród (Bajáki Betti), Tóth Maja Alíz 
(Tarjányi Mariann), Bitó-Galló Sára (Galló 
Orsolya), Szabó Luca (Magyar Adrienn), 
Szűcs Hanna Dorina (Harmath Kitti)
Házasságot kötöttek: Bódog Kitti – Recski 
Norbert, Sztojanov Adrienn – Kiss Krisztián, 
Tóth Erika Anikó – Réczicza László, Kovács 
Renáta Rozália – Demeter László István, 
Lajos Mariann – Vakulya Ádám, Szabó Nóra 

– Elmer Botond Nándor, Szabó Bettina – Be-
sze László, Szabó Mariann – Hajagos Csaba 
Imre, Horváth Piroska – Gasztl Ákos, Csider 
Edina – Patyi Norbert
Meghaltak: Timár Lászlóné Timár Zsuzsan-
na, Pap Mihály, Mák István, Nagy Sándor, 
Juhász János, Czakó Imre, Oláh Zoltán Pál, 
Csáki Pál István, Banó-Szabó Józsefné Mo-
gyoró Irén – Kiskunfélegyháza, Király Ferenc 
József, Lukács Istvánné Tószegi Etelka – 
Kecskemét
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GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt 
ebek és gazdájuk egymásra 
találását szeretnénk segíteni. 
Amennyiben a gazda nem je-
lentkezik az állatért, az 14 nap 
elteltével szabadon egy új gaz-
dához juttatható.

1., Bingó: kb.8 hónapos keverék 
kan kutya, május 20-án került A 
TELEPHELY gondozásába.

2., Gombóc Artúr: kb. 5 éves 
rottweiler jellegű keverék kan kutya.

3., Fürge: kb. 1,5 éves keverék 
kan kutya, tavaly novemberben ke-
rült be a Majsai útról.

4., Bozont: Selymesben talált 1 
év körüli szálkás szőrű kan. 

A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további ké-
pek, és örökbe fogadható kutyák 
tekinthetők meg. A bemutatott 

kutyák után érdeklődni a Fido 
Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 
70/331-1634 és a 70/43-43-002 
telefonszámokon, vagy a Csólyosi 
úti telephelyen lehet. Örökbefoga-
dási idő: Mindennap (hétfő–vasár-
nap) 13:00-15:00-ig

1 2

3 4

Hirdetés

Felújított gépek: Lenovo M58 asztali gép: Intel DualCore 3.0 GHz, 2 GB 
mem, 160 GB HDD, DVD, 1év garancia. Br. ár: 22.990 Ft
HP 6305 fekvő gép: AMD A4 DualCore 3.4 Ghz, 4 GB mem., 160 GB HDD, 
DVD, 1év garancia. Br. ár:  28.990 Ft
HP 6930p notebook: Core2Duo P8700, 4 GB mem, 250 GB HDD, DVD-író, 
14”-os kijelző, 1 év garancia. Br. ár:  42.990 Ft 
Új notebook: Lenovo IP100: Dual Core 2, 16 GHz, 4 GB mem, 500 GB HDD, 
DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap garancia. Br. ár: 94.990 Ft

A LEGJOBB „ISKOLAI” GÉPEK
A LEGJOBB ÁRON!

Gazdakörök szüreti felvonulása
Szeptember 17-én, szomba-
ton 10 órától tartja hagyomá-
nyos nagyszabású szüreti fel-
vonulását a Haleszi Gazdakör 
és a Nagyszőlő úti Gazdakör 
Kiskunfélegyházán. A ren-
dezvényen közreműködnek a 
Nagyszőlő-úti óvodások, nép-
viseletbe öltözött csőszpárok, 
csikósok. 

A menet 8.30-kor indul Nagy-
szőlő-úti Óvoda elől és 9 órakor 
halad tovább a Haleszi Gazda-
körnél. A két gazdakör közös 
felvonulása 11 órakor érkezik a 

Majsai út felől a Kossuth utcá-
ra, hogy a Szent István Temp-
lom előtt megszenteljék az idei 
bort. A fogatokat, csikósokat 
11.30-kor fogadják a polgármes-
teri hivatal előtt. A bemutatókat 
követően 13 órakor innen indul 
vissza a díszes menet az E5-ös 
út – Bercsényi utca – Izsáki út 
– Majsai út útvonalon. 19 órától 
szüreti bál koronázza meg a na-
pot a Haleszi és a Nagyszőlő-úti 
Gazdakör sátraiban. Zenél a 
Rácz-Kovács duó valamint Csáki 
Pál és zenekara. 


