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Mozgalmas volt a nyár Félegyházán
Fotó: dr. Faragó Zsolt

Hosszú ideje nem volt annyi beruházás, fejlesztés, korszerűsítés,
nyertes pályázat Félegyházán, mint az utóbbi két évben. Ami pedig a már elnyert pályázati forrásokat és a felhasználásukkal induló projekteket illeti, példátlan perspektívákat nyit meg a város
előtt. Csányi József polgármesterrel az elmúlt hónapok eseményeit foglaltuk össze.
– Hogyan jellemezné a város jelenlegi helyzetét?
– Megszabadult Félegyháza a
sportcsarnok terheitől, a helyi adóbevételek évről évre jobban alakulnak, a nyertes pályázatoknak köszönhetően uniós és kormányzati
forrásokból beruházások sora valósult meg, vagy van folyamatban.

Hogy csak néhányat említsek ezek
közül: kétmilliárd forintot hoz Félegyházára a Zöldváros, 400 milliót költhetünk városrészek fejlesztésére a CLLD projekt keretében.
Hasonló nagyságrendű összegből
épül meg az új óvoda, és ugyancsak
400 millió forintból valósul meg a
Vasas pálya helyére megálmodott

szabadidőközpont. Hamarosan benyújtjuk azt a félmilliárd forintos
pályázatot, amelytől iskoláink és
óvodáink napelemes rendszerrel
való ellátását várjuk. A kormányzati és uniós források mellett megtakarításainkat is fejlesztésekre
fordítjuk. Több mint félmilliárd forintot nyert a város a közvilágítás
ledesítésén, és jelentős összeget
spórolunk meg a strandon kiépített napelemes rendszerrel is. Ennek köszönhető például, hogy tíz év
kihagyás után az utóbbi két évben
100 új világítótestet helyeztünk fel,
ebben az évben pedig lakossági

igények alapján további 70-et. Az
elmúlt időszak sikerei közé tartozik, hogy végre birtokba vehették a
félegyháziak az 1,3 milliárd forintos ráfordítással elkészült kórházi
beruházást, és hogy három félegyházi cég is részesült nagyvállalati
támogatásban. Hozzákezdtünk az
évtizedek óta elhanyagolt úthálózat fejlesztésébe, előbb a nagyobb
gyűjtőutakat megújítva. A Kiskun
utca, Dessewffy utca, Csólyosi
út után jövőre újra nagyot lépünk
előre, amikor a csomóponti utakra
kerül sor, mint például a Nefelejcs
utca.

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Lezárul
a sportcsarnok ügy
– Augusztus első napjaiban
dr. Seszták Miklós fejlesztési miniszter és Ön is ellátta kézjegyével a sportcsarnok adósságának
állami kiváltását célzó, a magyar
állam és az önkormányzat között
köttetett támogatási szerződést. Hogy értékeli ezt a sikert?
– Eddig is azt vallottuk, hogy
ahol munka van, ott eredmény is
van. A sportcsarnok kapcsán elért siker ezt csak megerősíti. A
kormányhatározat megszületését
mintegy hároméves előkészítő
munka előzte meg. S bár sokszor
ütköztünk falakba, és rengeteg nehézséggel találtuk szembe magunkat, mindvégig hittünk a sikerben.
Tudtuk, hogy az elmúlt 10 évben
senki nem volt képes kezelni és
megoldani ezt a feladatot, de azt
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is, hogy a város fejlődését gúzsba
köti ez a probléma. Ezért az a lehetőség szóba sem jöhetett, hogy
feladjuk a tervünket. Köszönet
illeti az ügyet koordináló Dósai
Bence kabinetvezetőt és az önkormányzat nevében eljáró dr. Tóth
Máté ügyvédet, akiknek meghatározó szerepük van a sikerben. Elismerés és köszönet illeti Lezsák
Sándort, térségünk országgyűlési
képviselőjét, Seszták Miklós fejlesztési minisztert és a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumot is a
gyors, hatékony ügyintézésért és
a támogatásért. Munkájuk eredményeként napi egymillió forint
fizetési kötelezettségtől szabadult
meg a város, ugyanis 2017. április
1-jétől semmilyen fizetési kötelezettség nem terheli a várost a gigaberuházás kapcsán. A csaknem
2 milliárd forintos támogatás az
ígéret szerint augusztus végéig
megérkezik a város számlájára,
ami már az idén is több százmillió forintos megtakarítást jelent
Félegyházának.

Zöld város
– Óriási összeget, mintegy 2
milliárd forintot költhet a város a Félegyháza megújul projekt keretében a belváros fejlesztésére. Mikor kezdődnek a
munkálatok?
– Megérkezett az önkormányzat
számlájára a Zöld város projekt
megvalósítására elnyert 1 milliárd
998 millió forint, és a tervezési
folyamat is a vége felé közeledik.

Így gyakorlatilag minden feltétel
adott ahhoz, hogy a jövő év tavaszán megkezdődjenek a munkálatok. Ezzel óriási változás veszi
kezdetét.
Megújul egyebek mellett a piaci
tejcsarnok tetőszerkezete, teljesen
újjáépül a Petőfi tér, a Béke tér és
Szent János tér. A jövő belvárosa
Félegyháza adottságaihoz igazodva
igyekszik egységbe foglalni a múlt

örökségeit a jelenkor lehetőségeivel. A tervek egységes koncepció
mentén értelmezik, gondolják újra
a belváros zöldfelületeit. Az egész
projektet a minőségi alapanyagok,
a gondosan megtervezett, egységes zöldfelület és növényültetés,
valamint a közösségi találkozások
szolgálata jellemzi.
A Szalay Gyula utcában, a London busz mögötti területen színvo-
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nalas park és játszótér kap helyet,
de jut az egyedileg Félegyházára
tervezett és gyártott játszóterekből a Mártírok utcára, a Fókusz
ház mögötti üres területre, a Korond utcai és a Dózsa György utcai játszóterek helyére, valamint a
teljesen megújuló Hősök parkjába
is. Az új közösségi tereken speciális burkolat, padok, vízvételezési
lehetőség, és rengeteg játék lesz.
A Zöld város program részét képezi a Kossuth utca déli oldalának
átépítése egészen a Körpatikáig,
és új, a főtér arculatához illeszkedő értelmezést kap a Kossuth utca
teljes zöldfelülete, a vasútállomásig. Ebbe beleértendő a beteg platánok kezelése, gyógyítása is.
Félegyháza a hasonló méretű
településekhez képest talán az
utolsók között kapta meg a lehetőséget a városközpont újragondolásához. Amire most lehetőségünk
nyílik, az ritkán adódik egy város
életében. Ez a kivételezett helyzet
óriási lehetőség, de még nagyobb
felelősség, hiszen generációk
életterére lesz hatással. A félegyházi városvezetés átérzi ennek
súlyát és alázatát. Bízom benne,
hogy amikor a kétévesre tervezett kivitelezési periódus lezárul,
minden félegyházi örömét leli a
végeredményben.

CLLD – a külső
városrészekért
– A belváros, a főtér szépülése
kapcsán mindig felmerül a külső városrészek állapota. Mindig
akadnak, akik méltánytalannak
találják a fejlesztésekben megmutatkozó aránytalanságot.

– A belváros mellett természetesen nem feledkezünk meg a
külső városrészek fejlesztéséről
sem: több százmillió forintot fordítunk a következő időszakban a
Kossuthváros, a Petőfi lakótelep
és a Móraváros megújítására. A
városvezetés kiemelt célja, hogy
a főtérhez hasonlóan a lakóöve-
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zetek is szépüljenek, fejlődjenek,
és közösségi élményekben gazdag életteret nyújtsanak. Ennek
érdekében stratégiát dolgoztunk
ki, amelynek célja a lakóövezetek felzárkóztatása a leendő
városközpont színvonalához. A
cél elérése érdekében uniós pályázatot nyújtottunk be a közös-
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pályákat alakítunk ki. Nem marad
el a parkosítás sem. Ezzel a Bankfaluban és a Békás városrészben
élők nem csak megszabadulnak egy
sok bosszúságot okozó szégyenfolttól, de nyüzsgő, izgalmas közösségi
térrel is gazdagodnak.

Elkészül
az új ravatalozó

ségvezérelt helyi fejlesztések
projektre, és rendkívül magas,
400 millió forintos támogatást sikerült elnyernünk. Az összeg egy
jelentős részét a helyi közösségi
terek megújítására, a Kossuthváros, Petőfi lakótelep és Móraváros fejlesztésére tervezzük fordítani. Ennek során játszóterek,
járdák, parkolók és utak épülnek
és újulhatnak meg. A projekt további célja a helyi civil szervezetek és egyesületek munkájának
a segítése, a Félegyházán jelenlévő civil kurázsi elismerése, és
a helyi rendezvények, programok
színvonalának további emelése.
Így többek között helyi civileknek
nyújtott működési támogatásra
és a kulturális élet felpezsdítésére fordítjuk az elnyert támogatást. Ehhez pályázati formában
juthatnak hozzá a legjobb programokat kiötlő civilek. Arról pedig,
hogy mely programok kapjanak
lehetőséget a megvalósításra, a
helyi közösségek delegáltjaiból
álló bírálóbizottság dönt.

Vasas pálya
– Ha már a külső városrészek
fejlesztéséről esett szó, ebbe a
témakörbe kívánkozik a Vasas
pálya sikertörténete is.
– A tartalmas időtöltést és a
színvonalas tömegsportot szolgálja
az a korszerű szabadidőközpont,
amely a jelenlegi Vasas pálya helyén valósul meg. A létesítményt
reményeink szerint a legkisebbektől a felnőttekig minden korosztály
örömmel látogatja majd, mert bárki megtalálja a számára megfelelő
szórakozási lehetőséget. Többek
között kalandjátszótér, streetball
pálya, a régió egyik legnagyobb,
görkorisoknak, BMX-eseknek és
gördeszkásoknak épülő extrém
sportpályája, felnőtt edzőpark és
futópálya várja majd az aktív kikapcsolódás híveit. A jelenlegi romos
épület lebontását követően megújul
a teljes terület, megépül a polgárőrség új központja, kiépül a kamerarendszer, hátul pedig a lovas
és kutyás egyesületek számára új

– Látványosan halad az Alsótemető ravatalozójának építése
és a hozzá kapcsolódó terület
rendezése.
– Mindenszentekig a teljes
beruházás elkészül, így az Alsótemetőben
megtörténik
a
csapadékvíz-elvezetés, a belső úthálózat megépítése, és betöltheti
feladatát az új ravatalozó épület
is. A dr. Boros Pál Ybl-díjas építész tervezte épület tervei egyébként egy építészeti pályázaton is
megmérettetnek.

Foglalkoztatási
paktum
– A munkanélküliség vis�szaszorítását, a versenyképes
bérek elérését és a munkaerő
helybentartását tűzi célul egy
másik, hamarosan induló projekt. Mit érdemes tudni erről?
– A kiskunmajsai és félegyházi
járási kormányhivatallal és a Máltai Szeretetszolgálattal közösen
adott be az önkormányzat a közelmúltban egy 413 millió forint
értékű pályázatot, aminek célja a
munkanélküliek foglalkoztatáshoz
segítése, különös tekintettel azokra, akik hosszú ideje nem találnak
vissza a munka világába.
A képzéseket – amelyek remél-

hetően hosszú távú megélhetéshez
segítik az érintetteket – a kormányhivatal szervezi. Az önkormányzat
a helyi vállalkozásokkal karöltve
a munkaerőpiaci igényeket méri
fel, és a megfelelő embereket választja ki. A program segítségével
szeretnénk elérni, hogy a félegyházi járásban minél több helyi
ember találja meg a számítását,
és ne kelljen ingázásra fordítani
a családra, pihenésre szánt időt,
a munkáltatók pedig munkabér-
támogatáshoz juthatnak. E célok
érdekében egy foglalkoztatási iroda is létesül Félegyházán.
A projekt 2018 januárjában indul, és 36 hónapig tart. Ez idő alatt
reményeink szerint nagy lépést teszünk merész célunk felé, miszerint
2019 év végéig Félegyházán legyen
az országban a legalacsonyabb a
munkanélküliségi ráta, a munkába
álló emberek pedig versenyképes,
a magyar átlagbért meghaladó fizetéshez juthassanak. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy Félegyháza
minden tekintetben egy kellemes,
vonzó, élhető kisvárosi közeg biztonságát nyújtsa azoknak, akik itt
képzelik el maguk és családjuk jövőjét. 
T. T.
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Mint arról korábban már beszámoltunk, 400 millió forint
vissza nem térítendő európai
uniós forrásból új napköziotthonos óvoda épül Kiskunfélegyházán. A beruházást az a
nyertes pályázat teszi lehetővé, amelyet Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata nyújtott
be a TOP-1.4.1-15 azonosítószámú „A foglalkoztatás és
az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című
felhívásra.
Az új óvodaépület a Móra Ferenc
u. 2. szám alatt, a belváros legnagyobb területű óvodai célra hasznosított telkén épül fel. Az új épület 4
csoportszobában 105 gyermek óvodai elhelyezését szolgálja. 2-2 csoportszobához öltöző és mosdó-WC
helyiség is épül. A csoportszobához tartozik egy általános szertár,
és különböző foglalkozásoknak ad
teret az egyéni fejlesztő, a logopédiai foglalkoztató és a többcélú
nagyterem. Ez utóbbi egyúttal a
tornaszobaként is funkcionál majd,
amit nagyban megkönnyít a hozzá
csatlakozó sportszertár. Az irodák,
teakonyha és melegítőkonyha mellett lesz elkülönítő helyiség a beteg
gyermekek számára, külön szociális helyiség a személyzetnek és a
vendégeknek, továbbá akadálymen-

400 millió forintos pályázati
forrásból épül meg az új óvoda
tes mosdó-WC helyiség. Az épület
működéséhez,
működtetéséhez
gépészeti terek, általános raktár
és karbantartó helyiség tartozik.
Csoportszobánként lesz terasz és
játszóudvar, a korosztálynak megfelelő játékokkal felszerelve. A projekt infrastrukturális fejlesztést,
valamint eszközbeszerzést, így bútorok, óvodai játékok, fejlesztőeszközök vásárlását is tartalmazza. Az
építkezés várható befejezése: 2018.
augusztus 31.
A projekt a Széchenyi 2020 keretében, európai uniós támogatással
valósul meg.

Városkép, virágokkal
Mintegy 18 ezer egynyári növényt:
egyebek mellett oroszlánszájat,
rézvirágot, zsályát, kúpvirágot,
mályvát, dáliát és verbénát ültettek el idén és gondoznak városszerte a KVI munkatársai.
Ennek köszönhetően a pörkölő
nyári forróság ellenére is sze-
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Faportálok a városházán

met gyönyörködtetően szépek
Félegyháza virágos felületei. A
virágosítás a centrumon túl a különböző városrészeket is érinti.
Ehhez teszik hozzá a saját erőfeszítéseiket – magánkertekben, erkélyeken, ablakokban, köztereken
– a városlakók.

Ismét faportálok díszítik a félegyházi városházát, azaz annak egyik
felét. A cél az egykori állapot viszszaállítása volt. Az eredmény önmagáért beszél.
A tervek a műemléki épület
eredeti állapotát megörökítő, korabeli fotók alapján rekonstruáltak alapján készültek el. A rendkívül súlyos faportál szerkezetek
beépítését megelőzően, azok
megtámasztására beton áthida-

lókat építettek a föld alá. A szükséges munkálatokat, mintegy 30
millió forint értékben a bérlő
vállalta, amit az önkormányzat
a bérleti díj megállapításakor figyelembe vett. A beruházással
párhuzamosan – önkormányzati
forrásból – újraépült a városháza
körül a járda is.
A városvezetés tervei szerint a
megkezdett folyamat a városháza
másik felén folytatódna.
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Új focipálya a Darvas téren
Új focipályát alakítottak ki a Darvas téri játszótéren, a Petőfi lakótelepen élők nagy örömére. Az önkormányzatnak köszönhetően két focikaput állítottak fel, valamint ezek mögé egy-egy nagyméretű védőháló is került. Így mostantól a betonpálya helyett a
biztonságos füves pályán rúghatják a bőrt a fiatalok.
Horváth Gábor képviselő elmondta, hogy ezzel a fejlesztéssel várhatóan megoldódnak azok a problémák, amelyek abból adódtak, hogy
a gyerekek eddig a háztömbök
közötti füves területeken fociztak,
vagy a kibetonozott részeken pattogtatták a labdát, zavarva ezzel az
ott élők nyugalmát.
– A pályát már használhatják
az itt lakók, jövőre sort kerítünk a
körbekerítésére is, valamint padokat és fákat is tervezünk köré tele-
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Megújult a volt
Tiszti Klub

píteni – mondta a képviselő, majd
hozzátette, hogy további játszóeszközöket is szeretnének kihelyezni a
Darvas téri játszótérre.
A képviselő arról is tájékoztatta lapunkat, hogy további beruházások is lesznek a lakótelepen,
például a Darvas tér 2-3. közötti
szakaszon térkővel burkolják le
a parkolót, a Holló László u. 2224. előtt, valamint a 16-os és a
18-as szám között pedig járdákat
építenek.

Az önkormányzat segítségével,
vállalkozói hozzájárulással kívül-belül megújul a volt Tiszti
Klub, az egykori Ügyvédek háza.
Ez év tavaszán az önkormányzat az emelőkosaras gép és a
KVI segítségével megszüntette a
tetőn a beázásokat, kijavították
a tűzfalat és a leesett, széttört

cserepeket is pótolták. Az önkormányzat költségvetésében arra
is elkülönítettek forrást, hogy az
emeleti vizesblokkokat felújítsák.
A földszinti rész főbérlője, az Aréna Holding Kft. a szerződésben
foglaltak szerint megrendelte a
homlokzat festését, a Kossuth és
az Attila utcai homlokzaton is.

Zökkenőmentes lesz
a Dessewffy utca
Kényelmesebb a buszváró
a Kossuth utcán
Szeptemberben a Kossuth utcán,
a Körpatikával szemben felújított buszváró fogadja az ingázó
diákokat és az utazóközönséget.
Az önkormányzati beruházásnak
köszönhetően – amely Szamosi

Endre körzeti képviselő szívügye
– immár szebb és tágasabb, fedett környezetben lehet várakozni
a menetrend szerinti járatokra.
Megtörtént a térburkolat kialakítása is.

Dr. Kiss Ákos Csaba, a körzet képviselője megválasztása
óta szorgalmazta a Dessewffy
utca felújítását, ami az idei
költségvetésbe be is tervezett
az önkormányzat. A munkálatok a nyáron megkezdődtek, és
az ütemterv szerint alakulnak.
Az elöregedett vízvezetékeket,

bekötéseket kicserélték, majd
megkezdődött az aszfaltozás.
Ezzel párhuzamosan megépül
az útszegély, és a kapubejárók
is új térburkolatot kapnak. A
Kossuthvárosba érkezők októbertől már zökkenőmentesen
közlekedhetnek a városrész
egyik főutcáján.
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Kedvezett az idei nyár a strandolás szerelmeseinek. A félegyházi fürdő növekvő látogatottságát azonban nem csak
ennek köszönheti. Az elmúlt
időszak fejlesztései nyomán
30 százalékkal megnőtt a forgalom, a megújult uszoda és
strand visszacsábította a félegyháziakat és egyre népszerűbb a térség más városaiból
érkező vendégek körében is.
A másfél hektáros gondozott zöldfelület, a test panaszaira jótékony
termálvíz, a gyermekek számára
kialakított játszósarok, a folyamatosan kiváló vízminőség és a korszerű,
esztétikus körülmények a jó ár-érték
aránnyal párosulva ide vonzzák a
családokat, a fiatalokat és a nyugdíjasokat is. Ritkaság számba megy
az is, hogy itt a belépő árában benne
foglaltatik a finn lávaköves szauna
és a gőzkabin használata is – tudtuk
meg Kelemen Józseftől, a Félegyházi Termál Parkfürdő vezetőjétől,
akivel az elmúlt időszak fejlesztéseit
vettük számba.
– Fürdőlátogatóinktól rengeteg
pozitív visszajelzést kapunk, a vendégek értékelik az új öltözőtérben a
kulturált körülményeket. A feltételek
minden igényt kielégítenek: kabinos
öltözők, 250 darab öltözőszekrény,
nagyteljesítményű hajszárítók, pelenkázó asztal áll rendelkezésre,
megfelelő számú mosdóval, WC-vel
és zuhanyzóval. A külső részen megújult a térburkolat, új kandelábereket
helyeztünk el, korszerűsítettük a kültéri férfi-női mosdót és kulturáltabbá tettük a kinti öltözőket. Maga az
épület amellett, hogy új megjelenést
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Jaj, úgy élvezem én a strandot!

kapott, a 20 centis hőszigetelés, a
nyílászáró cserék és a padlófűtés
kapcsán energiatakarékosabb lett,
ezzel párhuzamosan megtörtént a
korszerű szellőzőrendszer és az új
gépház kialakítása is. Folyamatos a
szépítés, területrendezés. A fenntartási munkálatokban a KVI kertészei
vannak segítségünkre. A füvesítést,
fásítást ősszel folytatjuk.

Parkolók a PG mellett

Új parkolókat épít az önkormányzat a Szent Benedek Gimnázium és
Szakközépiskola mellett a Marosvásárhelyi utcában. A lakók régi igényét
Gyenes Attila városatya karolta fel és képviselte a költségvetési tárgyalások során. A 13 új, térkővel burkolt parkolóhelyet a szeptemberi
tanévnyitóra érkezők már használhatják.

A fürdővezető elmondta azt is,
hogy a strandszezon kezdetére új
csúszdákat kapott a gyermekmedence, megtörtént a kültéri vízforgatós medencék szűrőtartályainak
felújítása és a szűrőtöltetek cseréje, szeptemberben pedig ugyanezt
a vízminőséget tovább javító beruházást elvégzik a beltéri vízforgatós medencénknél is.

Mostanra a kialakított üzlethelyiségek is maradéktalanul bérlőre
találtak, színvonalas egészségmegőrzéssel és szépségápolással
kapcsolatos szolgáltatásokat kínálva. A volt Atlasz helyén például
fitneszterem nyílik, a tervek szerint
már szeptemberben. Közkedvelt a
megjelenésében és választékában
egyaránt megújult strandbüfé is.

Beruházások, soron kívül
A városatyák rendkívüli testületi
ülésen határoztak azokról a városfejlesztési beruházásokról,
amelyekre a közelmúltban nyílt
lehetőség. Így például döntöttek
a Kiskun utcában a már megkezdett felújítási munkálatok
bővítéséről, aminek köszönhetően az utca új, szélesebb aszfaltot kap a Béla király utcáig. A
döntést az tette lehetővé, hogy
a város költségvetésében a tervezettnél nagyobb bevétel realizálódott. Így az út továbbépítésére több mint 16 millió forintot
tud költeni az önkormányzat. A
testület emellett arról is határozatot hozott, hogy Kiskunfélegyháza pályázatot nyújtson be
a Csanyi úton megépítendő ke-

rékpárútra, valamint a tanyaprogram pályázatra.
Amennyiben a Tanyaprogram
pályázat sikeres lesz, a tanyagondnokok eszközparkját, munkafeltételeit tudják bővíteni. Új
térfigyelő kamerák kerülhetnek
az Aranyhegyi lakótelepre, a
Kis-Szegedi úton a Gyémánt lakóparkhoz, a Kőrösi úton a horgásztó bejárata elé, valamint a
Csongrádi úton az Integrál Zrt.
bekötő útjának csatlakozásánál.
Az idén megkezdett fejlesztések folytatásaként a város 13
újabb külterületi helyszínen tervezi a tanyasi buszmegállókban
és tanyasi bekötőutaknál kandeláberes, napelemes világítótestek kihelyezését.
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Az államalapítást és az új kenyeret ünnepeltük
Raffa József harmonikaművész és Gera János zongorista
előadásával kezdődött augusztus 18-án, pénteken délután a
Félegyházi Napok szabadtéri
programsorozata, majd folytatódott egész hétvégén.
– Magyarország legfontosabb
ünnepét, az államalapítást ünnepeljük augusztus 20-án. A viharos évszázadok alatt szerencsére
mindig voltak olyan kiemelkedő
pillanatok az ország és a város
életében, amikor a megújulásról
tudtunk beszámolni. Ez az alkalom egyben az új kenyér ünnepe
is, a szántó-vetők, aratók, kenyeret
dagasztók és sütők dicsérete, akiknek köszönhetően mindennap asztalunkra kerülhet kenyerünk. Rájuk
is tisztelettel gondolunk ezen az
ünnepen – mondta Csányi József
polgármester a Félegyházi Napok
hivatalos megnyitóján augusztus
19-én.

Tisztelgés
a földmunkások előtt
Kiskunfélegyháza külterületi városrészeiben, Haleszban és Selymesben is minden évben megemlékeznek augusztus 20-án
államalapító királyunk, Szent István történelmi tetteiről, és kenyérszentelő ünnepet tartanak tisztelegve a földmunkások fáradságos
munkája előtt. Így történt ez idén

is. A hangulatos ünnepi műsorok
után Haleszban Balla László alpolgármester, Selymesben Csányi
József polgármester mondott köszöntőt. Az új kenyeret Hajagos
Gyula plébános áldotta meg augusztus 19-én.

A városrészek gazdakörei és a
Selymesért Egyesület tagjai augusztus 20-án délelőtt pompás felvonulással hozták a város polgárainak
az új kenyeret, amit a Szent István
Templomban dr. Német László
SVD, a nagybecskereki egyházme-

gye katolikus püspöke áldott meg.
Ünnepi beszédet mondott Lezsák
Sándor országgyűlési képviselő. A
megszentelt kenyeret népes sereglet
kísérte a városházához, ahol a püspök és a város vezetői szegték meg,
szétosztva a megjelentek között.

Állami kitüntetések
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere pénteken, a Pesti
Vigadóban adott át állami kitüntetéseket és szakmai díjakat augusztus 20-a alkalmából. Itt vehette át
kimagasló tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést dr.
Luchmann Zsuzsanna, a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános
Iskola tanára, és Makányné Óvári
Éva, a Kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója.
A Magyar Érdemkereszt polgári
tagozat kitüntetést Félegyházán, a
Szent István Templomban megtartott központi ünnepségen Lezsák
Sándor országgyűlési képviselőtől,
az országgyűlés alelnökétől vehette át Rosta Ferenc alpolgármester, a Móra Ferenc Gimnázium nyugalmazott igazgatója. Áder János,
Magyarország köztársasági elnöke

2017. augusztus 25.
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Mindennapi kenyerünk
Szent Istvánra és az államalapításra emlékeztek a jakabszállásiak augusztus 20-án, a Jézus Szíve Katolikus Templomban
megtartott ünnepi szentmisén, és az azt kísérő programokon.

üdvözlő levelét Csányi József polgármester olvasta fel.

Kulturális programok
Szabadidős programok, koncertek,
tűzzsonglőrök, borutca is várta a
hétvégén a félegyháziakat. Szerencsére az időjárás a kegyeibe fogadta az ünnepi rendezvénysorozatot,
így a vártnál is nagyobb érdeklődés övezte a programokat. Az
augusztus 20-i ünnepet ezúttal is
látványos tűzijátékkal búcsúztatta
Félegyháza.

A misét dr. Juhos Imre plébános
celebrálta, amelyet az erre az alkalomra idehozatott Szent István
ereklye tett még ünnepélyesebbé.
Az ünnepi alkalom nyitásaként az
ereklye behozatala alatt a budapesti Kodály Zoltán Férfikar az
István a király című rockopera ismert részletét adta elő, felejthetetlenné téve ezzel a résztvevők
számára ezt a pillanatot.
– Megmutatom neked a bölcsesség útját, egyenes lesz az út,
amelyen vezetlek. Semmi sem
gátolja a lépteidet, amikor jársz,
és amikor gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd
meg az intelmemet, ne tágíts
tőle, őrizd meg, hiszen ez a te
életed – idézett Szabó György
Róbert polgármester a példabeszédek könyvéből, amely ige
ezen a napon különös jelentőséggel bírt, hiszen Szent István első
királyunk életét Istennek ajánlva
olyan keresztény államot hozott
létre, amellyel megteremtette

társadalmunkat, kultúránkat, életünket, és országunk alapjait.
Mivel legrégebbi magyar ünnepünk, a keresztény magyar államalapítás emléknapja egybeesik az
aratás végével, így az új kenyérért
hálát adva Imre atya megszentelte a kenyeret és a bort, megáldva
ezzel azokat, akik készítették, és
akik esznek belőle.
A szentmise után a Kodály Zoltán Férfikar templomban megtartott ünnepi hangversenye a
keresztény államalapítás célját
magában hordozó, olykor hazafias lendületű és mondanivalójú
dalokkal dobbantotta meg a hallgatóság szívét, akik állva tapsolták meg az előadást.
A nap végén tűzzsonglőrök fényezték be az estét. A látványos
show-műsornak a templomkert
adott otthont, ahol a bátor lángforgatók változatos műsorral
kápráztatták el a résztvevőket.
K.G.

Fotó: Ifj. Lantos István
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Ahol nagy
a szükség,
közel a segítség
Augusztus 20-án, vasárnap délelőtt 11 óra előtt ment el Szilágyi
utcai otthonából a Luczás család. Akkor még nem sejtették,
hogy hazajönni már nem lesz
hová.
– A fiáker elé fogtuk a lovakat, úgy
mentünk az augusztus 20-i ünnepségre mind a négyen: a mama, a lányom, az unokám meg én. Álltunk a
templom előtt, vártuk a misét, amikor megcsörrent a telefon. A másik
lányom volt, és azt mondta, hogy ég
a ház. Egyvágtában jöttünk hazafelé,
mire ideértünk, a tűzoltók már oltották a tüzet. Hát, ennyi volt – tárja
szét tehetetlenül karjait élete romjai
fölött a családfő, s hagyja, hogy a
könnyek végigfussanak arcán. Sokan ismerik Félegyházán az elmúlt
napok eseményeiben megtört férfit.
Ő Luczás Sándor, aki pónifogatával
nagyobb ünnepeken gyerekek tucatjait kacagtatja meg.
– Minden tönkrement. A mosógép,
a bútorok… minden… – mutat körbe a házigazda a kormos, agyonázott
holmik között. Azért viszont nagyon
hálás, hogy a tűzoltóknak köszön-

hetően a lángok nem terjedtek át az
istállóra. Így a jószágok: a lovak és
malacok épségben élték túl a bajt.
Szerencsére a szükségben hamar
érkezett a segítség. Balla László
és az önkormányzat dolgozói az ünnepnap ellenére haladéktalanul cselekedtek, felmérték a károkat, és a
család rendelkezésére bocsátottak
egy önkormányzati lakást. Innen
szeptemberben ugyan el kell költözniük, de addigra előkészíti az önkormányzat azt az ingatlant, ahol már
békében kivárhatják otthonuk helyrehozatalát. S hogy ez minél előbb
megtörténhessen, Bense Zoltán, a
városüzemeltetési bizottság elnöke
javaslatára 600 ezer forintos gyorssegély kiutalásáról dönt hamarosan
az önkormányzat, amit a vis maior
keret terhére fizetnek ki a családnak.
Közben a közösségi médián keresztül egyéni kezdeményezések,
gyűjtések is indultak a Luczás család
megsegítésére. Aki teheti, csatlakozzon a civil kezdeményezések egyikéhez!
T. T.

2017. augusztus 25.

Ne add fel!
Ezzel a címmel rendezték meg július közepén Kiskunfélegyházán a Jehova tanúi három napos kongresszusát a városi sportcsarnokban. A rendezvényre több mint kétezer látogató érkezett
Bács-, Békés-, és Csongrád megyéből, valamint a Vajdaságból.
A kongresszusnak azért adták ezt
a címet, mert az embereket napjainkban nagyon sok olyan dolog
éri, ami miatt elkeseredhetnek.
Ezek közé tartoznak a gazdasági
nehézségek, betegségek, időskori
problémák, a világszerte kirobbanó háborúk és terrorista cselekmények. Ezért fontos mindenkiben
erősíteni a Biblia üzenetét, hogy
„Ne add fel!”.
A háromnapos kongresszuson
ehhez a témakörhöz kapcsolódó
előadások hangzottak el. A rangos
előadók többek között arról szóltak, hogy ki kell tartani minden nehézség ellenére. Útmutatót adtak
ahhoz is, hogy mire van szükség a

kitartáshoz. Mondandójukat a természetben tapasztalható példákkal is alátámasztották – mondta el
Erdélyi Szabolcs, a kongresszus
sajtószóvivője.
Az előadássorozatot igyekeztek
interaktívvá tenni. A nagyméretű
kivetítőn sok, a témához kapcsolódó kisfilmet is levetítettek. Egyegy ilyen kongresszusnak minden
alkalommal különleges eseménye
a keresztelkedés. A félegyházi eseményen több mint 20-an keresztelkedtek, köztük egy büntetésvégrehajtási intézményben raboskodó
elítélt is, akit erre az alkalomra
szabadságra engedtek – tette hozzá a szóvivő.

Tábor az erőszak ellen

Közlemény

Az Erasmus+ program keretében idén
második alkalommal szervezett nemzetközi tábort Félegyházán a Kreatív Mozaik Alapítvány. A tavalyi összejövetelen a
drogprevenció kérdését dolgozták fel,
az idei tábor témája is a bűnmegelőzéshez, ezen belül a családi erőszakhoz és
a női jogokhoz kapcsolódott. Az interaktív foglalkozásokon, a játékos megmozdulásokon 34 fiatal vett részt. A magyar
vendéglátók társaságában Romániából és
Szlovákiából érkezett diákok töltöttek el
egy vidám nyári hetet tanulással, vitákkal
és érdekes játékokkal.
A 13-18 éves fiatalok programjának főszervezője dr. Horváth-Rekedt Gréta r. hadnagy, a
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója volt. A szakmai programot
Miklya Luzsányi Mónika irányította, szakmai
kérdésekben segítségükre voltak előadásokkal
a rendőrkapitányság szakemberei is.
A tábor célja, hogy a diákok szakemberektől
kapják meg azokat a teljes körű információkat,
amelyek a családon belüli erőszakhoz kötőd-

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
módosítja Kiskunfélegyháza Város Településrendezési eszközeit a „Leromlott
városi területek rehabilitációja” elnevezésű „TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001”
azonosító számú fejlesztési projektet
Liget utcai és Alpári úti helyszínén. Az
elkészült tervekről lakossági fórumot
tart a városi főépítész szeptember 4-én,
hétfőn 16 órakor a városháza I. emeleti
tárgyalótermében.

nek, a későbbiekben társaikat is tájékoztatni
tudják erről, illetve segíteni tudjanak nekik, ha
bajba kerülnek – mondta el dr. Horváth-Rekedt
Gréta. Hozzátette, a tábor ideje alatt nem csak
komoly dolgokkal kellett foglalkozni a gyerekeknek. Sok-sok játékkal, kerékpártúrával,
számháborúval színesítették a programot. A
tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a nemzetközi kapcsolatok erősítését is szolgálta a tábor,
hiszen erős barátságok alakultak ki, amelyeknek biztosan lesz folytatása a mindennapokban is.
Miklya Luzsányi Mónika szakmai vezető
arról számolt be, hogy nehéz témákat kellett
feldolgozni, amelyekkel kapcsolatosan nehezen nyílnak meg a fiatalok. De sikerült feloldani a gátlásokat, mert a foglalkozásokon nem
csak a szóbeliségre hagyatkoztak. Készítettek
plakátokat, szituációs játékok során dolgoztak fel kérdéseket, amelyekben vitahelyzetek
teremtődtek és a résztvevőknek döntéseket
kellett hozni. A tematika kialakításában az élmény- és drámapedagógiai módszerek voltak
a meghatározóak.

A fórum témájáról bővebben lehet tájékozódni az önkormányzati hirdetőtáblán
és Kiskunfélegyháza város honlapján:
http://kiskunfelegyhaza.hu/dokumentumtar/onkormanyzati-koncepcio-strategia-programok/
A véleményezési és elfogadási folyamat a
későbbiekben is nyomon követhető és véleményezhető lesz a partnerségi egyeztetésről szóló 11/2017.(III.30.) önkormányzati
rendeletnek megfelelően.
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Isten hozta!
Július 31-én megszületett dr. Ónodi Izabella önkormányzati
képviselő, fogorvos, és a Rocktárat üzemeltető Ónodi Árpád
második gyermeke, Anna Rózsa. Jó egészséget kívánunk a babának és a mamának is!

Távol a világtól,
közel Istenhez
Huszonhat éve rendeznek hitéleti tábort augusztus első és második vasárnapja között fiataloknak a bugaci Hittanyán, ahol távol a
világtól sokkal inkább előtérbe kerülnek az emberi kapcsolatok,
és a hit. Az idejáró gyerekek nagy része már évek óta visszajár,
hiszen a tábor igazi feltöltődést nyújt nekik.
Hosszú földesút vezet Bugac külső
határától arra a helyre, ahol a színes sátrakból felállított táborban
több mint száz gyermek tölt el egy
hetet játékkal, és egyéb programokkal. A huszonhatodik alkalommal megrendezett lelkigyakorlatos
tábor a zsúfolt hétköznapi életben
helyet kínál a lelki feltöltődésnek,
és az emberi kapcsolatok előtérbe
helyezésének. A hittantábor természetesen nem arról szól, hogy a
gyerekek szigorú szabályok szerinti
lelkigyakorlatokkal töltik az időt,
hanem játékos feladatokkal, közös
imádságokkal kerülnek közelebb
egymáshoz, és Istenhez. Az 1991ben megalakult bugaci Hittanya
elsősorban az általános iskola felső
tagozatos tanulói és a középiskolások részére, évente mintegy 120
gyermeknek tud erőt és kitartást
adni a hétköznapi életre.
Dr. Finta József általános érseki helynök, kiskunhalasi plébános

– aki kezdetektől a tábor vezetője – elmondta, hogy a huszonhat
év tapasztalata szerint a gyerekek jól érzik magukat, s közülük
sokan évről évre visszajárnak.
– Itt a puszta közepén, letéve a telefont és a számítógépet, időt tudnak
teremteni arra, hogy egymással legyenek, imádkozzanak, és több időt
töltsenek Istennel, és a felebaráti
szeretet ápolásával – összegezte a
táborvezető. Bár mindez nem ingyenes, az egyház támogatásával,
pályázatoknak és adományoknak
köszönhetően a költségek kedvezőek. A gyerekek többségében az egyházmegye területéről érkeznek, de
vannak közülük az ország távolabbi
részeiről is.
Augusztus első vasárnapjától
második vasárnapjáig sok barátság köttetik, melyek a szép emlékekkel és a hit elmélyítésével segítséget adnak az életben a helyes
úton megmaradni.
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Lecsót főztek
Első alkalommal rendezett lecsófőző versenyt a Kiskunfélegyházi
Roma Önkormányzat július 22-én,
a Csillag Szolgáltató Központban. A versenyen a cigány hagyomány szerint csak fával lehetett
alágyújtani a bográcsoknak és főzőedényeknek. Az alapanyagokat:
hagymát, paradicsomot, paprikát,
szalonnát, kolbászt és a fűszereket a szervezők biztosították. Buza
Flórián önkormányzati elnök a rendezvényen elmondta, hogy nagy
érdeklődéssel, aktivitással fogadta
a roma közösség az első kezdeményezést. Ráadásul nem csak romák
állítottak bográcsot. Éppen ezért
évente szeretnék megrendezni a
hagyományőrző rendezvényt.

– A hagyományos roma lecsó
nem lehet vizes, kellő zsírtartalmának kell lenni, füstölt hússal, szalonnával is dúsíthatják, de vannak
versenyzők, akik szaggatott nokedlivel, kacsamájjal tálalják – mondta
el Buza Flórián, aki nem csupán
szervezője volt a rendezvénynek,
hanem a zsűri tagja is. A kisebbségi önkormányzat vezetője a rendezvény apropóján arról is beszámolt, hogy kialakulóban van egy
hagyományőrző roma néptáncscsoport szervezése. A táncosoknak
már készülnek a félegyházi romák
hagyományos viseletének színeit,
mintázatát idéző szoknyák, és a
férfiak is a régiek viseletében fognak színpadra lépni.

Önkéntes kerestetik
Átalakítja és megújítja önkéntes
tartalékos rendszerét a Magyar
Honvédség. Ennek új elemeként
a helyi közösségekre építve hozta
létre az önkéntes területvédelmi
tartalékos szolgálati formát. A
rendszer fejlesztése kapcsán a tervek szerint járásonként – így Kiskunfélegyházán is – egy századnyi
területileg illetékes tartalék erőt
hoznak létre. A területvédelmi egységbe 18 éves kortól a nyugdíjkorhatár eléréséig minden lokálpatrióta jelentkezhet, akinek fontos a
honvédelem, érdeklődik a katonai
szolgálat iránt, és nem szeretne az
otthonától távol szolgálatot teljesíteni. Az önkéntes szolgálat mellett
a jelentkezők megtartják civil foglalkozásukat, és mindennapi életvitelük sem csorbul – tájékoztatta
lapunkat Nagy Viktor alezredes,
a Bács-kiskun megyei önkéntes
területvédelmi tartalékos egység
parancsnoka.

Az Önkéntes Területvédelmi
Tartalékos szervezet szükség
esetén helyben biztosít kiképzett, felkészített, alkalmazható
erőt. A felkészítések alkalmával
olyan kiképzést kapnak a tartalékosok, amely a helyi közösség
védelmi képességét növeli. Miután protokolláris feladatai is
lesznek a tartalékos katonáknak,
jelenlétük emelheti helyi szinten
is az ünnepi megemlékezések,
koszorúzások színvonalát.
A tartalékosok felkészítése és
szükség esetén az alkalmazásuk
helyben történik, tehát alapvetően a járásban, esetleg a megyén
belüli utazással valósul meg foglalkoztatásuk évente összesen
20 napban – mondta el Nagy
Viktor.
A jelentkezés részleteiről
bővebb információt a www.
iranyasereg.hu oldalon találnak
az érdeklődők.
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Hercegi dicséret
a mezgéseknek

Palotás- és huszárruhába öltözve
szolgálták ki a rangos vendégeket
a félegyházi Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakiskola diákjai
és felnőtt kísérőik az V. Esterházy
Barokk Ételfőző Fesztiválon augusztus 11-12-én, Fertődön. Az
iskolát kiemelt vendégként fogadták a rendezvényen, és a résztvevők nem is csalódtak. A diákok az
üzleti reggelin és egyéb eseményeken is az iskola saját termékeit

szolgálták fel. A mezgében készült mangalicatermékeket, májasokat, strucc-szalámit jóízűen
fogyasztották a neves mesterszakácsokból álló zsűri tagjai éppúgy,
mint Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes, vagy Esterházy Antal
herceg és családja. A herceg megjegyezte: kár, hogy nagy a távolság
Fertőd és Félegyháza között, mert
ezeket a finomságokat szívesen
fogyasztaná naponta.

2017. augusztus 25.

Cserkésztábor
Harmadik alkalommal rendezték
meg a VIII. cserkészkerület közös
nyári táborát, a Bács-Kiskun megyei cserkészcsapatok számára,
amelyen 11 csapat 474 cserkésze

vett részt. A félegyházi 871-es
Szent Imre cserkészcsapatot 34en képviselték. A júliusi tábor keretmeséjeként A Gyűrűk Ura története szolgált.

Felbőgtek a motorok

Augusztusi gyermeknap
a Petőfi lakótelepen
Sportvetélkedő, bokszbemutató,
számos játék, arcfestés és természetesen üdítők, valamint szerény vendéglátás is várta a Petőfi
lakótelep gyermekeit és szüleiket
augusztus 9-én a Darvas iskola
udvarán. A rendezvényen a szórakozás mellett egy figyelemfelhívó
tájékoztató is elhangzott. A rendőrség szakemberei arra hívták fel
a figyelmet gyereknek és felnőtt-

nek, hogy a nyaralás időszakában,
a hőségben legyenek óvatosak a
vizek partján, csak kellő előkészületek után csobbanjanak vízbe. A
lakótelepi családi napot már évek
óta Németi Hajni szervezi szülők
és pedagógusok segítségével, aki
elmondta, hogy ezt a hagyományt
szeretnék is megőrizni, és ha gyarapodik a támogatás, akkor több
napos tábort is szerveznek.

Félegyháza adott otthont negyedszerre is idén augusztusban a IV.
Nemzetközi Oldalkocsis Találkozónak. Közép-Európa legjelentősebb háromkerekű rendezvényét
ezúttal is a parkerdőben rendezték meg, az I. Nemzetközi Katonai Motoros Találkozóval együtt.

A családi és szakmai programok
mellett élménytúrák, a szokásos motoros felvonulás és egy
Magyarországon még soha nem
látott méretű katonai motoros
hagyományőrző kiállítás is Félegyházára vonzotta a két- és háromkerekűek szerelmeseit.
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Rackabirge a tombolán

Izgalmas programokkal várta az érdeklődőket július 22-én a Jakab-napi vigasság, ahol a
szabadtűzi ételek főzőversenye mellett számos
bemutató, színvonalas színpadi műsorok, esti
koncert, és többek között tombolasorsolás is
színesítette a rendezvényt, amelyen még egy
rackajuh is gazdára talált.
Ötödik alkalommal rendezték meg Jakabszálláson a Jakab-napi vigasságot, amely a szokásokhoz híven főzőversennyel vette kezdetét. A
megmérettetésre családok, baráti társaságok,
és munkahelyi csapatok neveztek. Házi készítésű sütemények is versenghettek, amelyeket
külön díjaztak.
Délután volt kerékpárbemutató, humoros színpadi produkciók és nótaműsor szórakoztatta a
nagyérdeműt. Természetesen nem maradhatott
el a helyi ovisok, szülők és a nyugdíjasok fellépése sem. Az idén különösen kitettek magukért. A
szülők táncát kétszer is visszatapsolták.
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Már nem pöfög
75. születésnapját ünnepelte idén a Bugaci Kispöfögő. A letűnt korok emléke ez alkalomból kikerült a kocsiszínből. A Vasúttörténeti Alapítvány szervezésében, a MÁV
Zrt. engedélyével a nosztalgiázók nagy
örömére a keskenynyomtávú vasúton szolgáló gőzmozdony és néhány kocsija újra
munkába állt egy napra.

A színpadra Jakabszállás új logója is kikerült,
amelyen a falu temploma és a polgármesteri
hivatal épülete mellett a község rendezvényeinek helyet adó parkerdő fái is feltűnnek. Szabó
György Róbert polgármester elmondta, hogy
mottójukhoz híven Jakabszállás közös jövőt
kínál a község lakói számára, amelyet az ehhez hasonló rendezvényekkel is szeretnének
kihangsúlyozni. A nap folyamán eladott tombolák árbevételét – a korábban kihelyezett szemétgyűjtőkhöz hasonlóan – további kültéri eszközök vásárlására kívánják fordítani. A tervek
között szerepel az erdélyi testvértelepüléssel,
Csíkszentdomokossal – amely ezúttal is képviseltette magát – a jövőben még szorosabbá
tenni a kapcsolatot. S mivel az ilyen rendezvények alkalmat kínálnak a kikapcsolódásra, az
együttlétre, a jövőben is igyekeznek úgy alakítani a programokat, hogy minden korosztály
találjon magának megfelelőt.

Megszépült templom és művelődési ház Pálmonostorán
Két fontos intézmény felújítása fejeződött be az
elmúlt időszakban Pálmonostorán. Az egyik a templom, a másik a művelődési
ház. A felújított intézményeket ünnepélyes keretek
között július 23-án vették
újra birtokba a helybeliek.
A templomkülső szemet
gyönyörködtető lett. A jeles eseményhez kapcsolódó misét dr. Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek
celebrálta, és ő áldotta
meg a felújított építményt.
A szertartáson a helyi egyházközség gyermekei adtak
műsort. Hivatalosan a mise
alkalmával jelentették be,
hogy Bajkó Zoltán plébános helyét Szécsényi
Attila veszi át mind Pálmonostora, mind Gátér papi teendőinek
ellátásában.

A Katona József Művelődési
Ház az adósságkonszolidációban nem részesült önkormány-

zatok támogatása keretéből lehívott csaknem 20 millió forintból
újult meg, önkormányzati kiegé-

szítéssel kívül és belül
egyaránt. Új nyílászárókat
kapott az intézmény és a
vizesblokkot is felújították. Cseszkó László polgármester megnyitó beszédében kiemelte, hogy
a falu életében rendkívül
fontos szerepet szán a
művelődési háznak. A
kultúra, az értékek minél
szélesebb körű kiterjesztésével igazi közösségi
színtérré kívánja tenni.
A felújított épület átadásán Cseszkó László polgármester, dr. Torma Andrea
jegyző és dr. Bábel Balázs
érsek vágta át a nemzeti
színű szalagot. Az avató
ünnepség zárásaként a
helyi Százszorszép Óvoda
kicsinyei, valamint Héjja Bella
énekkel és tárogatózenével színesítette a rendezvényt.
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Petőfire emlékeztek
– A költőre emlékezünk, aki talán
itt született, talán nem. De, hogy
ennek a városnak a porát taposta
kisgyermek korában, ahhoz nem
fér kétség. Innen indult „nádparipán lovagolva”, s vált a legnagyobb magyar költővé. A mai
napon halálára emlékezünk, mely
legalább annyira titokzatos, mint
születése – fogalmazott Rosta
Ferenc alpolgármester, amikor
a Petőfi Sándor halálának 168.

évfordulójára emlékezőket köszöntötte július 31-én.
A köszöntő után Juhász István
tanár, Petőfi-kutató, Félegyháza
díszpolgára összegezte a költő
életútját, majd a megemlékezést
szervező városi önkormányzat,
a Petőfi Emlékbizottság, a Kiskun Múzeum, a civil szervezetek,
intézmények, valamint a pártok
képviselői helyezték el koszorúikat a költő szobránál.

2017. augusztus 25.

Érezd magad otthon!
Ezzel a címmel nyílt meg a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban
augusztus 20-án Molnár István Holló László-díjas festőművész
kiállítása. A félegyházi képzőművészet egyik vezéregyénisége
tárlatával, finom, érzékeny hangulatú képeivel otthonába invitálja a látogatót, megmutatva mindennapi környezetét, ami örömöt
és nyugalmat teremt számára, és persze sokszor bosszúsággal
is elárasztja. A kiállítást Kovács Ágnes művészettörténész ajánlotta a tárlatlátogatók figyelmébe.

Dulity Tibor-díjasok

Sáska Tibor, Rátkai Zsuzsanna
és Tóth László Dulity-díjas festőművész kiállítását szeptember
28-áig még megtekinthetik az érdeklődők a Kiskun Múzeumban.
Mindhárom alkotó alapító tagja a

Főhajtás
a szobornál
Móra Ferenc születésének
138. évfordulójára emlékeztek az író, újságíró, muzeológus, Kiskunfélegyháza díszpolgára tisztelői július 19-én.
Előbb a Móra téri szobornál,
majd a szülőháznál helyeztek
el koszorút a városvezetés, a
Móra Ferenc Társaság, a Kiskun Múzeum, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület, az
MSZP helyi szervezete képviselői, valamint Vészits Andrea, az író dédunokája.

Dulity Tibor által 25 esztendeje
alapított jakabszállási tájképfestő
tábornak. A három kiforrott művészegyéniség alkotásai sajátos képi
világról árulkodnak, amiről a látogatók is meggyőződhetnek.

– Azt mondja István, amit más
titkol, esetleg szégyell, azt ő megmutatja, mert ez a munkája, ez a
művész munkája. Intim, de nem
idilli, nem szuper harmonikus,
nem élére állított ez az otthon,
hanem valódi. Azt mondja, hogy
az otthoni kellemetlenségek is
hozzánk tartoznak, ő ezeket sem
felejti el. István otthonképei kapcsán olyan természetességgel,
szépséggel, nyugodtsággal, családias atmoszférával, néhol esetlenséggel találkozunk, amitől igazán
otthon érezzük magunkat.

Behív, körbekalauzol, közben
persze – mint jó vendéglátó – izgul, hogy jól érzed-e magad, de különösebben nem kell marasztalnia,
mert magunktól megtaláljuk a kedvenc helyünket, ahova feszengés
nélkül leülünk. Érezzük is, ahogy a
macskája körbeszimatol bennünket, meg ki-ki ízlése alapján már a
szájában érezheti a limonádé, sör,
bor és egy tartalmas beszélgetés
ízét – fogalmazott megnyitójában
Kovács Ágnes.
A tárlat szeptember 28-áig
látogatható.
Hirdetés
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Kitüntetés a gyermekkönyvtárosnak
A könyvtári tevékenység megújításáért, lelkiismeretes, gyermekszerető munkájáért, a jövő nemzedékének szeretetéért
„Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjban
részesült Dobos Matild gyermekkönyvtáros. Vele beszélgettünk
többek között hivatásáról, könyvekről.
– Hogyan lett a város szeretett
gyermekkönyvtárosa?
– Óvodapedagógusként kezdtem a pályámat, majd francia
szakos tanárként folytattam egy
középiskolában. Közben elvégeztem a könyvtárszakot is. Ezután
kerültem a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárba, ahol előbb a felnőtt
részlegen dolgoztam: rendezvényeket, foglalkozásokat tartottunk
a gyerekeknek, annak érdekében,
hogy a kicsik könyves környezetben, játszva, megszeressék a meséket, olvasmányokat.
– A családi szombat délelőttök összefüggnek Dobos
Matild, vagy ahogy a gyerekek
ismerik, Tilda néni nevével.
Meghatározó szerepe volt az
első családi programok kitalálásában, és a Betűbölcsi megszervezésében is. Számos további kezdeményezéssel járult
még hozzá a részleg sikeres
működéséhez. Honnan merített ötleteket a gyerekeknek
szervezett programokhoz?

– Az óvodások között eltöltött
18 éves tapasztalat sokat segített nekem abban, hogy a könyvtárban megvalósítsak olyan
programokat, amelyek felkeltik a
kicsik érdeklődését. Mindig arra
törekedtünk, hogy a gyermekek
szeressenek a könyvtárba járni
a szüleikkel együtt, így a felnőtteknek is ajánlottunk érdekes
előadásokat.
– A munka mellett jutott-e
idő hobbira?
– Ebben a munkakörben meg
tudtam valósítani nagyon sok jó
dolgot. Például többször szerveztünk gyűjtést a nehezebb sorsú családoknak, emberséget és
könyörületet tanítva a kicsiknek.
Megpróbáltam a gyerekeket az
állatszeretetre vezetni. Sokszor
szerveztünk állatsimogatást, és
gyűjtést, amelynek bevételét
egy-egy állatmenhely részére
adtuk át. Véleményem szerint
azok a gyerekek, akik úgy nőnek
fel, hogy szeretik az állatokat,
hogy megtanulnak gondoskodni

róluk, felnőtt korukban is emberségesek maradnak.
– A nyugdíjba vonulással jöhet a zavartalan pihenés?
– Nagyon szeretek utazni,
sok helyre vágyom eljutni, és
a francia nyelvet is gyakorolni szeretném. Most, hogy több
szabad időm lesz, talán ellátogatok azokra a csodálatos tájakra, amelyeket a könyvekből
és az itt tartott előadásokból

valamennyire megismerhettem.
Mindenképpen aktívan szeretném eltölteni az elkövetkezendő
esztendőket is, új barátokat és
ismereteket szerezve.
Dobos Matild 12 évig nagy szakmai tudással, pedagógusi tapasztalattal erősítette a városi könyvtárat, annak gyermekrészlegét.
Lelkiismeretes munkája példamutató mind kollégái, mind az utána
jövő nemzedékeknek.
V. K.

Fotósok az erózióról
„Erózió” címmel nyílt meg a
Móra Ferenc Művelődési Központban augusztus 18-án a Wesel Hugo Fotókör kiállítása. A
tárlatot Rátkai Zsuzsanna, a
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművész Közhasznú Egyesület
elnöke ajánlotta az érdeklődők
figyelmébe. Megnyitójában el-

Állandó kiállítás
Augusztus 19-én hangulatos
ünnepséggel nyílt meg a Petőfi
Sándor emléke és kultusza Félegyházán című állandó kiállítás
a félegyházi Petőfi-emlékházban. A rendezvényen Mészáros
Márta múzeumigazgató ismertette az intézmény történetét,

és bemutatta az új tárlatokat is.
A megnyitó vendége Szabó József, a fehéregyházi Petőfi Múzeum vezetője volt, aki arról is
beszélt az ünnepi alkalom kapcsán, hogy milyen méltósággal
és tisztelettel őrzik Erdélyben a
költő emlékét.

mondta, hogy a tárlókon 9 alkotó
munkáit lehet látni. Minden fotós
külön egyéniség, önálló látásmóddal bír, de a közös téma –
ezúttal az erózió – egységbe tudta kovácsolni az alkotásokat, és
igazi művészeti élményt nyújthat
minden látogatónak. A kiállítás
szeptember 4-éig tart nyitva.
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Új terveket sző a 30 éves fúvószenekar alapítója
Több mint harminc évvel ezelőtt kezdett dolgozni Kiskunfélegyházán a zeneiskolában egy fiatal fúvós tanár, Jankovszki Ferenc.
Megérkezését követően a március 15-ei rendezvényen öt fős növendék csapatával önálló műsort adott. Személyisége vonzotta
a fiatalokat, ennek köszönhetően egyre többen jelentkeztek a
fúvós tanszakra. 1987-ben már fúvószenekart alapított, amely
ma elmaradhatatlan szereplője a városi rendezvényeknek, és a
világ több országában is ismert. A tanár, karmester több évtizedes zenetanári tevékenységét, pedagógiai elkötelezettségét, a
város zenei életében elért sikereit, példaértékű szervező munkáját idén „Kiskunfélegyházáért” kitüntető címmel ismerte el a
képviselő-testület.
Jankovszki Ferenc idén ünnepelte 60. születésnapját, a zenekar
megalakulásának 30. évfordulóján adott ünnepi hangversenyt,
az általa létrehozott borsihalmi
művésztelep pedig immár 20 esztendeje fogadja a zenés, és egyéb
művészeti táborokat.
– Talán van ebben a sikertörténetben egy kis véletlenszerűség is – mondta a kitüntetett,
amikor az elmúlt évtizedek
munkásságát összegeztük.
– Annak idején én nem szerettem a fúvószenekart. Ennek oka
az volt, hogy a konzervatóriumban
kötelező tárgy volt, a honvédségnél pedig kényszer. Szerencsémre
fiatal pedagógusként Császártöltésen kezdtem el dolgozni. A kis
településen Farkas Ferenc tanár
úr egy kiváló zenekart működtetett. Ez mintát adott. Amikor
Félegyházára kerültem elkezdtem gyerekeket gyűjteni. Elmentem minden iskolába toborozni,
és a következő évben már 25-en
voltunk. Takács Gábor kollégám
volt a fafúvós tanszak oktatója,
aki szívesen támogatta a zenekar
megalakulását. Ennek köszönhetően 1987-ben már egy zenekarral mentünk gyakorolni, túrázni
a Börzsönybe, a festői szépségű
kemencei táborba.
– Innentől beindult a dolog.

Mégis mivel sikerült a gyerekek sokaságát megnyerni a
fúvószenének?
– Nincs ebben semmi különös.
Együtt éltünk a gyerekekkel, mindig együtt gyakoroltunk, a fellepések sikerei pedig minden alkalommal új ösztönzést adtak. Amikor
mi megalakultunk sok szimfonikus
zenekar működött, a fúvósok mindenütt új színfoltot jelentettek. És
ami még nagyon fontos ebben a
történetben, hogy akinek az életébe egyszer beépül a zene, az soha
nem tud elválni tőle. A zenekarban
még ma is nagyon sok alapító tag
játszik, de akiket elsodort az élet
Félegyházáról, azok is rendszeresen visszalátogatnak, figyelik
és segítik munkánkat. Úgy indult
ez, mint a piramisok építése. Sok
munkával, de még több örömmel
végül felépült. Persze voltak segítőink is. Balázs Árpád zeneszerző – akit mentoromnak tekintek
– több darabot is írt nekünk és sokat segített a szakmai munkában,
fejlődésben. De írt zenekari művet
nekünk külföldi zeneszerző is, például Johan de Meij. Ennek is köszönhető, hogy 1991-ben, amikor
megalakult a Fúvószenekari Egyesület, a karácsonyi hangversenyen
már arany minősítést érdemeltünk. Segítségemre volt munkámban Zoli öcsém is, neki köszönhető

az ifjúsági zenekar megalakulása, amely biztosítja a folyamatos
utánpótlást.
– További tervek?
– A felújított borsihalmi iskola
1996-ban művészeti táborrá vált.
Szeretném, ha minden évszakban
élettel telne meg, ezért keresem
az együttműködőket, akik szívesen
kapcsolódnának be tematikus táborok (zenei, irodalmi, képzőművészeti, tánc és színművészeti)
szervezésébe. A Batthyány Iskolában négy kolléganővel Fekete Holló
névvel egy reneszánsz együttest
alapítottunk, és szívesen vállalunk
fellépéseket. Idén jártam Korondon és Katona Mihály polgármester arra biztatott, hogy havonta egy alkalommal látogassak el
testvértelepülésünkre, és segítsek
egy színvonalas fúvószenekar mű-

Elismerés a védőnői szolgálat
intézményvezetőjének
A Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat intézményvezetője, Tarjányi Gabriella, augusztus 1-jén, az Országház felsőházi termében
vehette át Rétvári Bence parlamenti államtitkártól és Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége elnökétől a Magyar
Családokért-díjra felterjesztett védőnőknek járó díszoklevelet.
A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége 2016-ban díjat alapított
Magyar Családokért elnevezés-

sel, amely minden évben olyan
személynek vagy közösségének
adományozható, aki/amely tudo-

mányos, közéleti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a magyar
családok érdekében fejti ki tevékenységét. A Magyar Asszonyok
Érdekszövetsége elnökségének
döntése értelmében, ebben az
évben a díjra védőnőket lehetett
felterjeszteni.

ködésében. Szívesen vállalom ezt
a feladatot.
– Gyakorlatilag egy sikertörténetet összegeztünk. Ez azt
jelenti, hogy jól érzed magad a
bőrödben?
– Bizonyos értelemben igen, bizonyos értelemben nem. Lehet,
hogy az évtizedek során a munka
mellett többet kellett volna adni a
családomnak. Ugyanis az a háttér,
amit megteremtettek számomra,
az fantasztikus. Nem tudom hányan lettek volna, akik rajtuk kívül
elviselik az életvitelemet. Kitartottak mellettem minden helyzetben.
Mindhárom lányom játszik fafúvós
hangszeren, zongorán, és otthon
minden karácsonykor közös zenéléssel ünnepelünk. Hálás vagyok
a családomnak, és büszke is vagyok rájuk.
H. S.
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Az Ironman egy hosszú távú triatlon verseny, amelynek teljesítői – akik megszakítás nélkül
3,86 kilométert úsznak, 180,25
kilométert kerékpároznak, és
egy maratoni távot, azaz 42,195
kilométert futnak – minden kétséget kizáróan megérdemlik,
hogy „vasemberként” gondoljunk rájuk. Közéjük tartozik a
félegyházi születésű gyermeksebész, dr. Vizi András is, aki
július elején, 10 óra 52 perc
20 másodperc alatt teljesítette
először a távot. Az idáig vezető
útról beszélgettünk a 36 éves
orvos-sportolóval, aki saját bevallása szerint a József Attila Általános Iskola sport tagozatán,
Kerék Csaba tanár úr kezei alatt
kapta meg azt az alapot a sporthoz – és az élethez – ami azóta
is kíséri az útján.
– Később a félegyházi úszó szakosztály sportolója voltam Móczár
Zoltán, Sáska Péter és Csongrádi Aladár kezei alatt, az orvosi
pályát pedig a Móra Ferenc Gimnáziumban töltött középiskolás
évek alatt választottam hivatásomul. 1999-ben érettségiztem, de
csak egy évvel később sikerült bejutnom az orvosi karra, Szegedre.
Azóta is a Tisza-parti városban
élek, de gyakran jövünk haza a
családhoz. Itt élnek szüleim, nővérem, nagyszüleim, és egy ideje
rendszeresen ideszólít a munka
is. 2006-ban szereztem általános
orvosi diplomát, majd a gyermeksebész szakirányt választottam,
amiből 2012-ben szakvizsgáztam. Ahogy egyre több korábbi
barátomnak lett gyermeke, úgy
érkezett mind több hívás Félegyházáról, különböző gyermeksebészeti problémával kapcsolatban.
Így adta magát a lehetőség, s
három-négy éve havonta kétszer
szakrendelést tartok a kórházban. Nagy könnyebbség az érintett félegyháziaknak, hogy csak az
esetleges műtétre kell Szegedre
jönniük a szakrendelés megtörténik a városukban
– Megváltozott az érintettsége amióta saját gyerekei
vannak?
– Erre a pályára a gyerekek választottak ki engem. Gyermekkoromtól kezdve szívesen gyűlnek
körém a gyerekek minden társaságban, én pedig könnyen megtalálom velük a hangot. Amikor
eldöntöttem, hogy sebész leszek,
kínálkozott a gyermeksebészet.
Amikor döntéshelyzetbe kerültem, korábban is feltettem magamnak a kérdést: mit tennék,
ha a saját gyerekemről lenne szó.

Gyerekei példaképe
lenne a vasember

Tény, hogy amióta megszülettek
a fiaim, a két éves Barnabás és a
4 hónapos Boldizsár, még jobban
átérzem a szülők aggodalmát,
esetleg fájdalmát. Tehát bizonyos
értelemben a válaszom igen. Az
elvek nem változtak ugyan, és
nem csinálok másképp dolgokat,
de bevallom: egy-két sors jobban
megérint, mint korábban. Ilyenkor
belegondolok abba, hogy mennyire szerencsések vagyunk, amiért
két egészséges fiunk van, miközben az élet más embernek más
sorsot szán.
– Milyen asszony áll egy
ilyen gondosan szervezett élet
mögött?
– Feleségem, Csilla az egyik legjobb barátom is. Kilenc éve ismerkedtünk meg, és 2013-ban házasodtunk össze. Ő gyógyszerész,
természetesen jelenleg gyesen
van, és mindenben támogat engem. Legyen szó sportesemény-

ről, vagy egyéb programról, akkor
érzem teljesnek magam, ha ő is
velem van.
– Az addig rendben is van,
hogy a „doktor bácsi” sporttal
tartja karban a kondícióját. No
de hogyan öltött ez a szenvedély ilyen extrém méretet?
– A sport mindig kitöltötte az
életemet, én csak ezzel együtt
tudok létezni. Az egyetemi évek
alatt belekóstoltam a nagypályás
labdarúgásba, s amikor annak
vége szakadt, másik utat kerestem. 2012-ben három hónapot a
nagybátyámnál töltöttem Ausztráliában, ahol mindenki fut. Ez
engem is magával ragadott. S
mivel a maximalizmus egész életemben jellemző volt rám, egyre
többre vágytam. Így folyamatosan
növekedtek a távok, és a futással
töltött idő is. 2014-ben Csillával
közösen futottuk le az első félmaratonunkat, sőt: mint később ki-
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derült, valójában hárman, hiszen
akkor már Barnabás fiunk is megfogant. Ezután egymást követték
a versenyek. A maratoni táv teljesítése csúcspont egy futó életében. Ez nekem 2015-ben adatott
meg először, majd 2016-ban kétszer lefutottam a távot. A triatlonosok úgy tartják, hogy itt dől
el: beéred ezzel, vagy új kihívást
keresel. Nekem a második utat jelölte ki az élet. 12 év úszómúlttal,
a maratonnal megfertőződve adta
magát a triatlon. Beszereztem egy
országúti kerékpárt, és elkezdtem edzeni. 2016 nyarán fél távon
próbáltam ki magam egy triatlon
versenyen (1800 méter úszás, 90
kilométer kerékpározás, 21,1 kilométer futás), és ez a tapasztalat
mindent eldöntött. Egy új, számomra vonzó világba, új barátok
közé csöppentem, ami tovább
sarkallt. Tavaly októberben kezdtem meg a felkészülést a teljes
távú Ironman versenyre. Amikor
erről feleségemmel közösen döntöttünk, már tudtuk, hogy hamarosan Boldizsár fiunk is megérkezik, vagyis jó időre ez az utolsó
időszak, amikor vállalni tudom a
heti 10-15 órás edzéseket. Egy
ilyen felkészülés extrém mértékű
koncentrációt, odafigyelést, a családtól való időelvitelt igényel, miközben több munkahelyen dolgozom, havi hét-nyolc ügyeletben, és
a családban is helyt kell állnom.
– Más emberré tette a sport?
– Az egészen biztos, hogy kitartóbbá és precízebbé tett. Emellett
egészségesebbnek érzem magam,
és a munkámban is jobban tudok
teljesíteni. Rendszert, fegyelmet
visz az életembe, egyfajta keretet adva ezzel. Reggel 7-kor én
úgy mentem be sokszor a munkahelyemre, hogy már túl voltam
két-három órás edzéseken.
– És most?
– Kipipálhatok egy álmot a
bakancslistámon, de most szeretném a nélkülem töltött időt
visszaadni a családnak. Persze
a sport az életünk része marad.
Szeptember 11-én feleségemmel közösen indulunk a hivatalos
magyar félmaraton bajnokságon,
Csilla ezzel tér vissza a szülés
után. Ő egy kicsit általam fertőződött meg, és Barni születési
után 8 hónappal futotta le első
maratoni távját, azóta pedig hat
félmaratont. Azt hiszem, mi már
végérvényesen
sportcsaláddá
váltunk. Szeretnénk, hogy a fiúk
ebben a közegben nőjenek fel. Hiszek abban, hogy a szülő lehet a
saját gyermeke példaképe, és én
eszerint akarok élni és dolgozni.

Tóth Timea
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Mentenek és
érzékenyítenek
Hirdetés

A 112-es hívószámot népszerűsítették a Szalamandra Kétéltű Kutató Mentő Alapítvány önkéntesei a félegyházi oldalkocsis motoros találkozón. Ez volt a záróeseménye annak a szemléletformáló
programsorozatnak, amelyet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
támogatásával valósított meg a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelem önkéntes csoportjaként is működő közösség. A program
kiemelt célja volt a felelős magatartás társadalomban való elterjedésének támogatása.
A fura nevű szervezet nem
mindennapi
szolgálatot
tesz
a katasztrófavédelemnek és a
bajbajutottaknak: speciális mentőeszközeikkel a legextrémebb
helyzetekben képesek segíteni.
Kétéltű járműveik – egy Volvo
és egy Pintzgauer nevű, sérülHirdetés

tek szállítására alkalmas katonai jármű – mellett nemrégiben
egy újabb Volvo kétéltűvel és egy
csapatszállító Unimoggal bővült a
gépjárműparkjuk.
A program a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg.
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Több mint 50 év a birkózás jegyében
Jelentős szerepet vállalt a félegyházi birkózó élet elmúlt évtizedeiben Kelemen András birkózó edző, érdemei elismeréseként és
a sportágban végzett öt évtizedes tevékenységéért, valamint a
gyermekek iránt tanúsított szeretetéért és példamutató munkájáért az idei esztendőben a „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért”
kitüntető díjat is átvette. Kelemen András 1962-ben ismerkedett meg a birkózással, a sportág csínját-bínját id. Besze László
(1920-2004) edző kezei alatt tanulta meg. A 70-es évektől birkózóedző, a Kiskunfélegyházi Vasas TK, jelenlegi nevén a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület tagjaként számos országos és
diákolimpiai bajnok felkészítésében részt vállalt. Dr. Réczi László
1977-es világbajnoki címét edzőpartnerként segítette.
A birkózás az elmúlt 50 évben
jelentősen átalakult. A szabályrendszeri módosulások ellenére
a sikerhez vezető út nem változott, Kelemen András edző hitvallása szerint a tehetség mellett nagyfokú szorgalom vezethet
eredményre.

– Több, mint 50 éve ismerkedtem meg a birkózással. A 60-as
évek elején id. Besze László edzősége alatt erős félegyházi csapat
alakult ki, akkoriban rengeteg tehetséges birkózó tartozott a klub
kötelékébe. Az első versenyen
1964-ben szerepeltem, ifjúsági

csapatunk 1965-ben második lett
az országos bajnokságon a Budapesti Honvéd mögött. Ez a gárda
alkotta később az NB II-es csapatbajnokság gerincét, az NB II-ben
ugyancsak második helyet szereztünk. A 70-es években Ván Jenővel
közösen végeztük el az edző képzést. Dr. Réczi Lászlónak felkészítő
edzőpartnere voltam az olimpia és

a világbajnokság idején. Egy kicsit
én is hozzájárultam az 1977-es világbajnoki címéhez.
Az elmúlt évtizedek alatt sok
ügyes, tehetséges gyermek fordult
meg Kelemen András kezei között.
A sikeres szerepléshez a fizikai
adottságok mellett fejben is összeszedettnek kell lenni.
– Nem egyszerű a mai világban
a gyermekeket motiválni, nevelni.
A szülők ösztönzése is szükséges a tehetségek kineveléséhez.
A tehetség önmagában nem elég,
szorgalom nélkül mit sem ér. Ván
Jenő klubelnökkel és Szabó József
edzőtársammal a mai napig a fiatalok felkutatásán, nevelésén dolgozunk. Elsősorban nevelőegyesületként működve számos versenyzőt
bajnoki címhez segítettünk. G. Z.

Nyárbúcsúztató
Nyeregszemle

EzVíz!
Újjáéledt a félegyházi Pi-víz üzem.
A kedvező egészségügyi hatással is
bíró vizet több mint tíz esztendővel
kezdték el gyártani és palackozni a
városban, majd különböző gazdasági problémák miatt leállt a termelés. Az elmúlt évben azonban az
új tulajdonosoknak, Kovács Imrének és Kucsora Péternek köszönhetően felújították az üzemet,
és újra megkezdődhetett a nagyon
sokak által már megkedvelt ivóvíz
gyártása, palackozása. Új külsőt és
nevet (EzVíz) is kapott a termék. A
félegyháziak mintegy 30 kiskereskedelmi üzletben juthatnak hozzá.
De a sokak által „életvíznek” is
nevezett italra máris sok megrendelés érkezik Bács-Kiskun, Csongrád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is.
A Pi-víz az egész családnak
hasznos lehet. Az eljárásnak köszönhetően élénkítő hatású, és se-

gíthet a mindennapi stressz könynyebb leküzdésében, nem terheli
az immunrendszert a nem kívánt
káros elemek kiválasztásával (klór,
hormon, vegyszer, feleslegesen sok
ásványi anyag tartalom). Növeli a
koncentrációképességet – állítja
Kovács Imre tulajdonos, aki a vállalkozás megkezdése előtt rendszeres fogyasztója volt a víznek,
és személyesen is megtapasztalta
kedvező hatásait.
Az ügyvezető elmondta: az üzem
saját, 230 méter mélységű kúttal
rendelkezik. Az innen nyert víz már
önmagában is ivóvíz minőségű. Ez
zárt rendszeren érkezik az üzembe és nem kerül hozzá semmiféle
adalék, tartósítószer, vagy utólagos ásványi anyag. Szűrik, tisztítják és pi-technikával kezelik. Hozzátette az EzVíz nem csodaszer,
de rendszeres fogyasztóit fittebbé
teszi, energiával tölti fel.

A júliusi elmaradt találkozó miatt nyárbúcsúztató Nyeregszemlét, lovasnapot szerveznek a Fekete Lovastanyán szeptember
2-án, szombaton Kiskunfélegyháza határában, a repülőtér
mellett.
PROGRAMOK:
8:00 – Műhelykonferencia és képzőművészeti kiállítás
10:00 – Megnyitó: Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke
10:15 – Természetes lókiképzés Tászler Melindával
11:00 – Huszárlovas-bemutató és katonai lókiképzés Pénzes Gáborral
12:00 – Westernlovas-bemutató a Fekete tanya lovasaival
13:00 – Szabadidomítás Zerinváry Szilárddal
14:00 – Nyílt edzés Sallay Sándorral
15:00 – Nyeregszemle Kupa (fődíj: egy négynapos Adriai nyaralás)
18:00 – Lovasíjász-bemutató
20:00 – Táncház a Korinda zenekarral
Egész nap: kézműves vásár, lacikonyha
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Tisztelgés ’56 mártírjai előtt
Szeptember 29-ét az idei évben is az emlékezés és főhajtás napjának szenteli a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, amikor az
1945-1961 közötti időszak hőseinek és áldozatainak szeretne
méltó emléket állítani és kifejezni őszinte tiszteletét és együttérzését azoknak, akik lázadtak a kommunista diktatúra elnyomása
ellen, az igazságért, a szabadságért, egy jobb élet reményében.
Sokan az életükkel fizettek ezért, vagy soha be nem gyógyuló lelki sebeket hordoznak ma is. Állampolgárok százezreit ártatlanul
meghurcolták, koncepciós eljárás során elítélték, megfosztva
őket szabadságuktól, életüktől, mindenüktől.
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése rendeletben
nyilvánította megyei emléknappá
szeptember 29-ét, dr. Szobonya
Zoltán mártírhalálának dátumát.
E napon 14 órakor a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat oklevélátadással egybekötött ünnepélyes
megemlékezést tart a Megyeházán, amelyre mindenkit szeretettel hívnak.
„Inkább becsületben meghalni,
mint becstelenül élni”!
Dr. Szobonya Zoltán az 1956-os
vidéki forradalom és szabadságharc egyik emblematikus alakja
volt Bács-Kiskun megyében. Egész
életében a jog eszközeivel küzdött a körülötte élő meghurcoltak
védelmében. Saját szabadságát

veszélyeztetve
járta
a
börtönöket az 50es években, és
képviselte, védte
azokat,
akiket
a rendszer ki akart telepíteni, akiknek
el akarta rabolni földjét, jószágát,
termését vagy éppen kuláknak
bélyegzett. Munkásságának és
egyéniségének köszönhetően nagy
megbecsülésben volt része. Egy
1955-ös ÁVH-s jegyzőkönyv cinikusan írja: „dr. Szobonya Zoltán

Jánoshalmán, de főleg Mélykúton
a kulákok védőszentje.”
Népszerűségének köszönhetően
választották meg 1956. október
26-án a jánoshalmi és mélykúti
forradalom szervezőjévé, majd
vezetőjévé. A forradalom első napjától kezdve valódi többpárti demokrácia megteremtésén dolgozott. Beszédeiben is hangsúlyozta:
„Nyújtsunk egymásnak békejobbot, mert olyan kevesen vagyunk
magyarok, s most minden emberre szükség van.”
Vezetésével lebontották a tanácsrendszert, létrehozták a demokrácia alapintézményeit, újjászervezték a pártokat, megalakították
a nemzetőrséget a rend fenntartására. Megszervezték a közrend
biztosítását, mindezt a Jánoshalmán állomásozó tüzéralakulat, és
a laktanyában felhalmozott fegyverek mellett. Személyiségének
köszönhető, hogy Jánoshalmán és
környékén mindvégig élet- és vagyonbiztonság volt, annak ellenére,
hogy a katonaságnak tűzparancsa
volt november 29-éig. Később ez
nagyobb bűnnek számított, mert a
forradalom tisztaságát képviselte.

A Lakiteleki Népfőiskola hírei
A Nemzeti Ifjúsági Fúvószenekar
2015 nyarán a Lakiteleki Népfőiskolán szerveződött határon túli és
magyarországi fiatalokból Schwartz
József kürtművész és karmester javaslatára, aki 1956-ban hagyta el
Magyarországot, s lett a disszidens
magyar zenészek által alapított
Philharmonia Hungarica zenekar
tagja. Később Németországban,
Singenben volt a város zenei igazgatója, majd a rendszerváltás után
hazatért Magyarországra. A Nemzeti Ifjúsági Fúvószenekar megalakulásával a karmester nagy álma
vált valóra: egy zenekarban jelképesen egyesül a magyar nemzet.
2015 óta minden nyáron Lakiteleken találkoznak a zenészek. Idén
is a népfőiskolán készültek éves
koncertsorozatuk bemutatására.
Fejér András harsonaművész
és Szatmári Zsolt klarinétművész
segítségével külön szólampróbákat
tartottak a táborhét során, ahol
ütemről ütemre haladva próbáltak
csiszolni a zenei művek hangzásán.
A zenekar mesteri hangszeres
játékát idén elsőként a népfőiskola Lakodalmas Házának impozáns
termében hallhatta a közönség.

Részletes tájékoztatás a Lakiteleki Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

A Nemzeti Ifjúsági Fúvószenekar koncertje

A koncerten a Kárpát-medencei
magyarok összetartozásáról zengett minden hang és az előadást
bensőséges egyetértés hatotta át.
A muzsika hallatán beleremegett
a hálás közönség szíve, a koncert
alatt érezhető volt, hogy itt egy
húron pendül hallgató és művész
egyaránt. Valami csodálatos erőtől
duzzadó és egyszerre finom dallamok hirdették azt, hogy most nem
csupán egy hagyományos koncertre érkeztek a vendégek.
Schwartz József és Nyers Alex

Dr. Szobonya Zoltán többször is
elhagyhatta volna az országot, de
nem tette. Szenvedélyesen szerette hazáját. Mindig azt hangoztatta, hogy amit tett, azért vállalja a
felelősséget, hiszen a forradalom
napjaiban igaz célokért harcoltak
tiszta eszközökkel. Váltig hitte,
hogy társaival együtt nem ártottak
senkinek, a haza üdvét szolgálták, és egy igazabb, élhetőbb demokratikus világ megteremtésén
dolgoztak.
1957 februárjában letartóztatták „a demokratikus államrend
megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezése és vezetésének bűntette” miatt, és kötél
általi halálra ítélték, melyet 1958.
szeptember 29-én, 6 óra 30 perckor a kecskeméti börtönben hajtottak végre. Bátran vállalta a halált,
mert mint mondta: „Inkább becsületben meghalni, mint becstelenül
élni.”
1989. szeptember 29-én a család
dr. Szobonya Zoltán földi maradványait Kecskemétről Budapestre
szállíttatta, s a hősök temetőjében
helyezték örök nyugalomra.
Családja 1991. október 24-én,
az Országházban a köztársasági
elnöktől posztumusz kitüntetését
vette át.

karnagyok vezetésével az idei előadáson többek között elhangzott
Rossini Sevillai borbély című operájának nyitánya, Kodály Zoltán Kállai
kettőse, valamint Liszt Ferenc Magyar rapszódiája. Idén egy zenekari
tag által írt darab ősbemutatójára
is sor került. A zenészek azonban
további meglepetést tartogattak.
Miután visszatapsolták őket, bemutatták a Nemzeti Ifjúsági Zenekar
indulóját, amelyet szintén a zenekar egyik tagja alkotott. A darabot
maga a szerző vezényelte.

A ráadás nem várt ajándék volt,
megkoronázta az estet, amelyet
sokan bizonyára soha nem felejtenek el.
A koncert végét jelző hangok valószínűleg sokáig ott zengedeznek
majd a hallgatóság fülében, hiszen
mindegyik hang azt erősítette meg
az emberekben, hogy bárhová is
sodort minket a történelem vihara,
igenis jó magyarnak lenni.
A Kárpát-medencei Nemzetpolitikai
Szabadegyetem keretében összegezték az elmúlt három esztendő
munkáját:
– 15 befejezett értékfeltáró kollégium
– 300 feltárt település a
Kárpát-medencében
– 14.080 db kérdőív – több mint 45
ezer elért személy
– Több mint 800 egyetemista, főiskolás és helyi kutató részvétele
– 22 egyetem és főiskola részvétele
– Idén három hazai kollégium kezdte
meg munkáját Kiskunság, Kisvárda
és Vasvár térségében
– 2017 őszén a Bodrogközben és
Gyergyóban indulnak értékfeltáró
kutatások
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Szeptember 1., péntek
A Buli
Rocktár, 22:00 óra
Szeptember 5., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár
baba-mama klubja
Városi Könyvtár, 10:00 óra
Szeptember 7., csütörtök
A XIX. Libafesztivál keretében
vendég: Bede Róbert
mesterszakács
Városi Könyvtár, 18:00 óra
SZEPTEMBER 8-9.
XIX. KISKUNFÉLEGYHÁZI
LIBAFESZTIVÁL
kiemelt programjai:
Szeptember 8., péntek 17 óra
Gőgös Gúnár Gedeon Libabál –
Veronaki Zenekar
gyermekkoncertje
Helyszín:
nagyszínpad
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Szeptember 8., péntek
19.30 óra
Lord Bishop (USA) blues – rock
koncert, előzenekar:
Audiowolf (D)
Helyszín: kisszínpad
Szeptember 8., péntek 21 óra
Besh O Drom és Szalóki Ági
Koncert
Helyszín: nagyszínpad
Szeptember 9., szombat 8 óra
„KI MIT TUD” sütni-főzni libából
– főzőverseny
Helyszín: Kazinczy utca
Szeptember 9., szombat 13.30 óra
IV. Kunsági Néptánc Találkozó
Helyszín: nagyszínpad
Szeptember 9., szombat
15.30 óra
Korpás Éva és Zenekara – vendég
Szabó Júlia népdalénekes
Helyszín: kisszínpad

Legyen Ön Az Év Olvasója
2017-ben!
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár az idei évben is folytatni kívánja az előző években sikeresen útjára indított kezdeményezését,
mellyel szeretné kifejezni megbecsülését mindazoknak, akik
valamilyen formában kiemelkedően részt vesznek a könyvtár
mindennapi életében; azoknak, akik évek óta hűséges látogatói
az intézménynek, illetve azoknak, akik ebben a rohanó világban
rendszeresen járnak könyvtárba, olvasnak könyveket.
Jutalmazni kívánják:
Az Év Olvasóját (az az érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó,
aki az adott esztendőben a legtöbb dokumentumot kölcsönözte a
könyvtárból).
Az Év Gyermekolvasóját (aki az adott esztendőben rendszeresen
látogatta a Gyermekbirodalmat, valamint a legtöbb dokumentumot
kölcsönözte a könyvtárból).
Az Év Olvasócsaládját (az a lehetőleg több generációból álló család, melynek tagjai érvényes tagsággal rendelkező, aktív könyvtárhasználók voltak az adott évben).
Az Év Betűbölcsisét (a Gyermekbirodalom Betűbölcsi programján legtöbbször részt vett, érvényes babaolvasójeggyel rendelkező
gyermek).
Az Év Könyvtári Segítőjét (aki az adott esztendőben önkéntes
munkájával támogatta a könyvtárat).
Az Év Médiatár Használóját (az az érvényes médiatáras olvasójeggyel rendelkező olvasó, aki az adott esztendőben a legaktívabban
használta a Médiatár részleget).
A díjakat az októberi Könyvtári Napok alkalmával osztják ki.

Szeptember 9., szombat 18.15
Horgászni Tilos – utcaszínházi
előadás a Tintaló Társulás
előadásában
Helyszín: Petőfi tér

Szeptember 9., szombat
„Még csak 56...” címmel
Szűts Tamás
szobrászművész
önálló tárlata.
Kiskun Múzeum, 10:00 óra

Szeptember 9., szombat 19 óra
Molnár Dixiland Band: Luis Prima
emlékest – vendég: Koós Réka,
Gájer Bálint, Lázár István
Helyszín: kisszínpad

Holló-séta a városban
Mészáros Márta
múzeumigazgató vezetésével
Kiskun Múzeum, 11:00 óra

Szeptember 9., szombat 21 óra
30Y KONCERT
Helyszín: nagyszínpad

Itthoni Arcok bemutatja:
Bazi nagy liba party
Rocktár, 23:00 óra

KÖNYVTÁRSAROK
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Életet mentett a félegyházi főnővér
és a tűzoltóparancsnok
Sokféle hír és találgatás látott napvilágot a csongrádi Tisza-parton, július végén történt
balesettel kapcsolatban, amikor két strandolót villámcsapás ért. A szerencsétlenül járt
családanyák annak köszönhetik az életüket, hogy néhány
jelenlévőnek helyén volt az
esze és a szíve. Közöttük volt
a félegyházi kórház főnővére,
Magyariné Tóth Erika, és a város tűzoltóparancsnoka, Leiz
Gábor. Mindketten hősi helytállásról és lélekjelenlétről tettek
tanúbizonyságot ezen a napon,
pedig a terv csak egy átlagos
családi strandolás volt.
– Július 23-án, vasárnap délután
a Körös-toroknál strandoltunk
feleségemmel, gyerekeimmel, és
Magyari Szabolcs kollégám családjával. Az ő felesége diplomás
ápoló, a félegyházi kórházban
a krónikus belgyógyászat telepvezető ápolóhelyettese. Gyorsan
jött a vihar, és reméltük, hogy
ugyanilyen gyorsan túl leszünk
rajta. Sokan felmentek a gátra,
a fák védelmébe. Mi azonban úgy
gondoltuk, hogy biztonságosabb,
ha a parti homokon maradunk.
A fürdősátrakba behúzódtak a
gyerekek és a feleségek, mi pedig
Szabolcs barátommal beálltunk
egy nád napernyő alá – idézi fel a
történteket Leiz Gábor.
A vihar azonban nagyobbra
duzzadt, mint amire számítottak:
mennydörgött és villámlott, mígnem az egyik dörgésbe valósággal
beleremegett a talpuk alatt a talaj.
Az élménybe még a sokat látott
tűzoltók is beleborzongtak. Ezt
követően látták meg az elsősegély
táskájával a part déli része felé
futó úszómestert, és a homokban
mozdulatlanul fekvő két embert.
„Akkor jöttünk rá, hogy valakibe
bele csaphatott a villám.” – emlékszik vissza a történtekre a félegyházi tűzoltóparancsnok, aki
vészhelyzetekben edződött lélekjelenlétével azonnal a bajbajutottak
segítségére indult csakúgy, mint
Magyariné Tóth Erika. A diplomás
ápoló felismerve a helyzetet egy
szempillantás alatt elfelejtette,
hogy néhány perce még reszketett
a félelemtől. Gyerekeit a felnőttek
oltalmára bízta, és míg a vizes homokban futni próbált a tehetetlenül fekvő testek felé, csak az járt a

fejében, hogy minél előbb meg kell
kezdeni az újraélesztést.
– Amire odaértem, az egyik
hölgy újraélesztését már megkezdte az úszómester, így mi – két ott
lévő fiatalemberrel együtt – a másik nő segítségére siettünk. Mondtam, hogy diplomás ápoló vagyok,
mire az egyik férfi közölte, hogy
ő szülészorvos. Miután felmértük,
hogy sem a perifériás pulzus, sem
pedig a carotis nem tapintható,
és spontán légzés sincs, a légutak
szabaddá tétele után megkezdtük
az újraélesztést. Az orvossal felváltva, szinkronban, teljes összhangban dolgoztunk, miközben a
másik férfi a beteg fejét tartotta.
Az időt egyáltalán nem érzékeltem, egyszer csak azt vettük észre,
hogy megérkezett a segítség eszközökkel, műszerekkel. A mentős
doktornő profi módon intubálta a
beteget, akinek ezután visszatért
a spontán légzése, majd a keringése is. A mentőknek 128/92-es

vérnyomással adtuk át – foglalja
néhány mondatba a mintegy 40
perc megfeszített munka lényegét
Erika.
Mert, hogy körülbelül ennyi idő
telt el, mire sikerült „visszahozni” a betegeket, és stabilizálni az
állapotukat. Eközben Leiz Gábor
biztos kézzel tartotta távol a kíváncsiskodókat, biztosította a
helyszínt, továbbá a nyugodt körülményeket az életmentőknek és
a mentőknek, tartotta az infúziót… No és ott volt még a munkáját példaértékű odaadással végző
úszómester és az ő segítői, akik a
másik bajbajutott életéért küzdöttek, sikerrel. Róluk azonban nem
sokat tud mondani sem Erika,
sem Gábor. Mint magyarázzák,
oly mértékben beszűkül ilyenkor az ember a saját feladatára,
hogy szinte nem is érzékel mást a
külvilágból.
Szóval, ezen a vasárnapon a
Kőrös-toroknál összefutottak a

hétköznapi hősök. Lehettek volna
egyszerű strandolók is, de a sorsnak más terve volt velük. Másodpercek alatt szövetségesekké tette
őket a közös cél: megmenteni két
ember életét. S miután ez sikerült,
ki-ki hazament anélkül, hogy megkérdezte volna a másik keresztnevét. Szerintük természetes, amit
tettek. Mi azonban legyünk csak
büszkék a félegyházi életmentőkre!
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a cikk online megjelenését követően arról
tájékoztatta szerkesztőségünket,
hogy az életmentésben két további
tűzoltó is részt vett: a Csongrádi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
helyszínen tartózkodó munkatársa, Újszászi Zoltán őrmester,
valamint Bugyi Tibor tű. zászlós, a Szentesi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség főelőadója.
A lánglovagok tehát újra bebizonyították, hogy nem ismernek
lehetetlent.
T.T.
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A hagyományokhoz híven nemzetközi asztalitenisz edzőtábort
rendeztek augusztusban a Kész
Aréna Városi Sportcsarnokban.
Tizenhárom országból több mint
60 európai fiatal érkezett a 20052006-os korosztályból. A felkészülést és a tábor lebonyolítását
szakértő edzők, valamint félegyházi játékosok segítették az elmúlt évekhez hasonlóan – mondta
el Karsai Ferenc, a rendezvény
fővédnöke, a Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola vezetője. A tábor
a játékosok teljesítményének kiértékelésével ért véget. A legjobbak
a szeptemberben megtartandó
szlovéniai központi edzőtáborba
jutnak be.

Döntetlen
Kiskőrösön

Nemzetközi
asztalitenisz edzőtábor

Mezei Zoltánra emlékeztek a vízilabdázók
célját, jó hangulatban színvonalas
mérkőzéseket játszottak a csapatok, jutott idő a sportbarátságok
ápolására, erősítésére. A félegyháziak mindkét találkozójukat megnyerték, amivel az aranyérmet is
megszerezték.

Nyolcadik alkalommal rendezték
meg a Mezei Zoltán Nemzetközi Vízilabda Tornát a Félegyházi Termál Parkfürdőben. A helyi
DMTK-KVSE Aquasport Egyesü-

Sportiskolások
rúgták a bőrt
Első alkalommal tartott nyári
labdarúgó sporttábort a Félegyházi Térségi Sportiskola a
Honvéd Sporttelepen. Elsősorban az általános iskolásokat
várták, a 7 és 13 év közötti
gyermekeket a sportiskola korosztályos edzői oktatták. Az elméleti képzés ugyancsak része
volt a programnak, de a tábor
jellegéből adódóan strandolás,
sorverseny és strandlabdarúgás is részét képezte a foglalkozásoknak. A sportiskola
igazolt játékosai mellett újonc
gyerekek, valamint meghívott
csapatok is részt vettek a táborban – mondta lapunknak
Siber Rita szervező.
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let mellett a németországi SV
Augsburg és a mezőtúri Invictus
SC 2005-ben és utána született
fiataljai szálltak medencébe. Az
utánpótlástorna idén is elérte

Eredmények:
Invictus SC (Mezőtúr) – SV
Augsburg (Németország) 7:11
DMTK-KVSE Aquasport – SV
Augsburg 15-8
DMTK-KVSE Aquasport – Invictus SC 14-10
Gólkirály: Zoltai Zalán (8 gól)
(DMTK-KVSE Aquasport)
Legjobb kapus: Farkas Viktor
(Invictus SC)
Legjobb játékos: Abrano Marchasin (SV Augsburg)

Focitábor, német
edzésmódszerrel

Második alkalommal szervezett nyári focitábort augusztusban a Rapid Wien utánpótlás megfigyelője Kisistók András és Fütyü Illés
utánpótlásedző a Honvéd Sporttelepen. A félegyházi és a környékbeli
6 és 14 év közötti fiatalok technikai, taktikai és mentális foglalkozások
keretében napi két tréningen vettek részt. A tábor legfőbb célja a labdarúgás megszerettetése és a profi edzésmódszerek megismertetése volt.

Kétszer is vezetett, de nem tudott nyerni Kiskőrösön a Kiskunfélegyházi HTK a megyei I.
osztályú labdarúgó bajnokság
2. fordulójában. Mindkét csapat
vereséggel kezdte a 2017/18-as
idényt, sokáig úgy tűnt, hogy a
KHTK győzelmet ünnepelhet.
Csurka Ádám már az 5. percben bevette a kiskőrösi kaput,
amire a hazaiak az 57. percben
válaszoltak. 1-1-et követően
ismét a félegyháziak kerültek
előnybe, de mindössze néhány
percig álltak nyerésre, a 69. minutumban újfent egyenlítettek a
kiskőrösiek.
Bács-Kiskun Megyei I. 2.
ford., 08. 19.
Kiskőrös LC – Kiskunfélegyházi HTK 2-2 (0-1)
Gólszerzők: Molnár Tamás
57. p., Bányai Máté 69. p., ill.
Csurka Ádám 5. p., Pozsár
Dániel 61. p.

Győzelem
a fordulóban
Fordulatos találkozón 5-3-ra
nyert Hartán és továbbjutott a
Magyar Kupa 2. fordulójából a
Kiskunfélegyházi HTK. A házigazda megyei I. osztályú Harta
SE Kovács Zsolt duplájával bő
20 perc után már 2-0-ra vezetett, innen kapaszkodott fel a
szünetig 2-2-re a KHTK, majd
a második félidőben gyors két
gólt lőve 4-2-re megfordította
az állást. A mérkőzés utolsó
félegyházi gólját Koncz Zsolt
játékos-edző szerezte. 5-2-es
hátrányban a hartaiaknak csupán csak szépíteniük sikerült,
nem forgott veszélyben a KHTK
továbbjutása. A 3. fordulóban
szomszédvári rangadó vár a
KHTK-ra. Augusztus 30-án,
szerdán 17 órakor a Kecskeméti
LC-t fogadja.
Magyar Kupa 2. ford., 08.
16.
Harta SE – Kiskunfélegyházi HTK 3-5 (2-2)
Gólszerzők: Kovács Zsolt
8. p., 24. p., Lajos Lóránd 91.
p., ill. Csurka Ádám 33. p.,
Medgyesi László 40. p., 58. p.,
Sándor László 57. p., Koncz
Zsolt 74. p.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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RÉGI IDŐK REKLÁMJAI 8. Labdacsok és balzsamok
Az 1885 és 1900 közötti évek félegyházi újságjaiban a legelterjedtebb egészségügyi témájú hirdetésnek a különböző „éltető balzsamok” és univerzális
hatókörű „labdacsok” népszerűsítése
számított.
A rendkívül sok baj ellenszeréül szolgáló „Brandt Richárd gyógyszerész svájci
labdacsa” igazából egy golyócska formájú
tabletta lehetett, amelyet nagyon sok különböző módon, de mindig hangzatos címekkel
reklámoztak, pl.: „Egyetemi tanárok és több
száz gyakorló orvos megvizsgálta”; „Hatóságilag hitelesített bizonyítványok Brandt svájci
labdacsairól”.
A körmönfont hirdetési technikáknál már
csak a gyógyítani kívánt betegségek köre volt
változatosabb: „bőrküteg” (kiütés), „rásztkórság” (kedélykórság, hipochondria), kólika
(hastáji fájdalom, hascsikarás), migrén, végtagzsibbadás, székrekedés, vértolulás, fejfájás,
hisztéria, étvágytalanság, gyomorbaj, szívdobo-

gás, szédülés, gyomorgörcs, nehéz légzés, felfúvódás, lankadtság, sápkórság (vérszegénység),

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Balogh
Bettina – Ajtai Tibor, Gorzás Renáta
– Hegedűs Iván József, Messzi-Szabó Petra – Tamás Gergő, Imre Klára
Zsuzsanna – Tarjányi Zoltán, Récze
Edina – Sipos Balázs, Szabó Emese – Turcsányi Tamás, Kertész Anett
–Tóth István Róbert, Lovas Annamária – Dobos Csaba Zoltán, Szekeres
Judit – Hanó Milán, Kajdi Dorottya
Krisztina –Kovács Péter, Nagy Barbara – Rózsa Milán Csaba, Görög
Kata – Majorszki Róbert, Pál Anita

– Szabó Hangya Zsolt, Kovács Adrienn – Tóth Tibor, Kalincsák Etelka –
Révész András, Nagy Viktória Erika
– Gulyás Gábor, Felföldi Zita – Bálint
Tamás, Kiss Viktória Ildikó – Bugyi
Jenő, Vikor Alexandra Szilvia – Beck
Richárd, Migléczi Márta – Vigh Ádám,
Vakulya Dóra – Csákó József, Nagy
Edina – Bogdány Attila, Cserkó Kitti
Franciska – Pál János Géza, Kollár
Noémi – Tóth János
MEGHALTAK:
Juhász
Alajosné Kurucz Mária, Varga Lászlóné Horváth Klára Anna, Bitó Lajos Gézáné Pap Erzsébet, Kiszely
János, Oroszi Jánosné Fekete Rozália,
Sipka József, Samu József, Terjék
Jánosné Vízhányó Mária, Bácsi Istvánné Kecskés Éva Margit, Konkoly Istvánné Andóczi Balog Jolán,
Najdinoff Antalné Szénási Mária,
Virág Ferencné Kis Ilona, Papp Sándorné Mogyoró Anna, Szécsényi
István, Mészáros Dezsőné Lantos
Anna, Csatlós Imréné Tóth Anna,
Sikár János – Kiskunfélegyháza,
Preczner Ferencné Patyi Hilda, Harkai
Andrásné Terbe Jolán – Kiskunmajsa,
Sebők Józsefné Rózsa Franciska Ilona,
Bereczki Károlyné Zsoldos Etelka – Kecskemét, Györe Illés – Helvécia, Meleg Antalné Kruppa Teréz
– Kerekegyháza, Tóth Gyula László
– Lajosmizse, Kocsis István – Gátér,
Domonyik Sándor – Szabadszállás, Nagy János – Fülöpszállás,
Szűcs Ferencné Kürtösi Irén, Ónodi György – Bugac, Tiger József
– Nagykőrös

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
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK:
Gulyás Botond
(anyja neve: Kató Zsuzsanna), Fekete Zsombor Roland (Görög Anita),
Sallai Valér Nimród (Karsai Nikoletta), Hideg Tamás (Varju Hajnalka
Ilona), Szabó Laura (Pintér Anikó),
Bene Dominik (Gyurász Szilvia),
Markolt Benett (Török Diána), Man Milán Kristóf (Man Annamária), Kelemen
Nilla (Fekete Eszter), Ürmös Zoé Csenge (Tóth Adrienn), Merschedorf Lili
(Halász Enikő), Nógrádi Bálint (Morvai Krisztina), Bársony Tibor (Fehér
Ágnes), Seres Ádám (Lőrincz Szilvia),
Csányi Norbert (Juhász Krisztina),
Rostás Armand (Ajtai Mária), Kertész
Olivér (Rácz Krisztina), Pulya Mirella
(László Anasztázia, Mák Gergő (Fazekas Kitti), Mészáros Bence (Molnár
Márta), Palásti Erik (Vereb Nikolett),
Ónodi Anna Rózsa (Dezső Izazella),
Réczicza Hanna (Jankó Anita), Kozák Melinda Sztella (Sörös Melinda),
Nagy Hunor (Réczi Gyöngyi)

szemszikrázás, rossz szájíz, iszapos nyelv,
görvélyes kelés ellen egyaránt kínálták.
Főleg az emésztési problémákkal, úgymint „gyomorgörccsel, étvágytalansággal,
savanyú büfögéssel” küzdőknek ajánlották a
„Rosa éltető balzsamot”. Külsőleges használatra is szánták a „Thierry mell- és gyomorbalzsamot”, mely a mell-, tüdő-, máj- és gyomorbetegségek mellett sebeket is gyógyított,
a reklám szerint szívóerejénél fogva egy „14
éves gyógyíthatatlannak tartott csontszút,
újabban pedig egy 22 éves rákszerű bajt” kezeltek vele sikeresen.
Hasonlóan egyetemleges gyógyszer lehetett a „Pserhofer-féle vértisztító labdacs”
és a „Warner Safe Cure” nevű készítmény,
amelyek nemcsak az emésztési nehézségek
és hasi fájdalmak megszüntetését ígérték,
de alkalmazták őket reumatizmus, köszvény
és vízibetegség (vizenyőképződéssel járó betegség) esetén is.
Ónodi Márta

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben
a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Bojka: 3 hónapos németjuhász
jellegű keverék kan kölyök
2. Csicsi: 1,5 év körüli fekete
keverék szuka
3. Lüszi: fiatal fekete-barna keverék szuka
4. Sziszi: drapp labradoros keverék szuka kölyök
A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további képek,
és örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák
után érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 70/3311634 és a 70/43-43-002 telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti
telephelyen lehet. Örökbefogadási

idő: Minden nap (hétfő–vasárnap)
13:00-15:00-ig
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Hirdetés

EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA AJÁNLJUK!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
HP EliteBook 8540p: Intel Core i5 2,4GHz, 4GB mem.,
250GB HDD, DVD, 15,6” kij, 1 év gar.

br. ár: 69.990 Ft

Új notebook-ajánlatunk:
Acer TMP255: Core-i3 4010U, 4GB mem., 750GB HDD, DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.
br. ár: 135.490 Ft
Lenovo IP 110: Intel N3710 1,6 GHz, 4GB mem., 500GB HDD, DVD-író,
webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.
br. ár: 98.990 Ft

