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Bár az eredményeket többnyire az utókor értékeli, az bizonyos, 
hogy az elmúlt két-három év termékeny és sikeres időszakként 
vonulhat be Félegyháza történetébe. Számba venni is nehéz, 
hogy mi mindent ért el a város a 2014 őszi választások óta az itt 
dolgozó emberek, a képviselők, a városvezetés, a mögöttünk álló 
hivatali apparátus munkájának és segítőink hatékony lobbitevé-
kenységének köszönhetően. Elég a sportcsarnok terheitől való 
mentesülésre, vagy a milliárdos nagyságrendű támogatásokat 
eredményező nyertes projektek sorára gondolni. 

Megálmodtunk egy várost, meg-
terveztük a hozzá vezető utat, 
és hozzáláttunk a kivitelezéshez. 
Nem megy egyik napról a másikra, 

hiszen számos területen évtizedes 
elmaradásokat kell felszámolni, 
de egy jövőbe mutató koncepció 
mentén haladunk. Utakat újítunk 

fel, parkolókat építünk, rendbe 
tesszük temetőinket, elkészült 
az új ravatalozó, épül az óvoda, 
közterek kelnek életre, játszóte-
rek és sportpályák létesülnek… 
Eközben egyre sikeresebbek a fél-
egyházi vállalkozások, új cégek te-
lepülnek le nálunk és teremtenek 
munkahelyeket. 

Valami elkezdődött. De még előt-
tünk áll az aprólékos munkával 
kiérlelt tervek kivitelezése, és a 
felületes szemlélő számára elszi-
getelten megvalósuló fejlesztések 

egységbe szövése. Ősszel megkez-
dődnek többek között a főtér meg-
újításával, a régi SZTK átépítésével 
összefüggő munkálatok. A Félegy-
házi Közlöny nyári szünet előtti 
utolsó számában a közösen elért 
sikereket beteljesítő, előttünk álló 
feladatokat is csokorba szedtük. 
Megvalósításukban talán minden 
eddiginél nagyobb szükségünk lesz 
Önök, a félegyháziak támogatásá-
ra, türelmére és bizalmára!

Csányi József 
polgármester

Félegyháza újjáépül

Fotó: Seres Attila
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Növelik a foglalkoztatottságot
Félegyházán, a városháza dísztermében írták alá a térség pol-
gármesterei és vállalkozói június 12-én azt a dokumentumot, 
amely egy uniós pályázatnak köszönhetően a foglalkoztatás 
növelését segítheti. A projekt keretében több mint 420 millió 
forint vissza nem térítendő európai uniós forrás áll rendelke-
zésére Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa járás településeinek 
a foglalkoztatás növelésére. A projektet Kiskunfélegyháza 
önkormányzata, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, a Kis-
kunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat által alakított konzorcium valósítja meg.

A konzorciumi szerződés nyitó 
rendezvényén dr. Zombor At-
tila, a Bács-Kiskun Megyei Kor-

mányhivatal főigazgatója köszön-
tötte a megjelenteket. Csányi 
József, Félegyháza polgármes-

tere is üdvözölte a kezdeménye-
zést. Kifejtette, hogy a városban 
ugyan javulnak a munkanélkülisé-
gi mutatók, de a biztonság meg-
teremtése mindannyiunknak 
fontos. A megjelenteket Patkós 
Zsolt, a Kiskunmajsai Többcé-
lú Kistérségi Társulás elnöke is 
köszöntötte, aki elmondta, hogy 
reményei szerint ez az együttmű-
ködés sokat javíthat a körzetben a 
munkahelyteremtésben, ezáltal a 
megélhetésben.

A rendezvényen Kollár Péter 
főosztályvezető a megye munka-
erő helyzetéről adott részletes tá-
jékoztatást. Érintve azt a kérdést 
is, hogy mekkora az elhelyezkedé-
si lehetőség férfiaknak és nőknek.

A program zárásakor a je-
lenlévő érintettek aláírták 
az együttműködési program 
dokumentumát. 

„A foglalkoztatási paktum meg-
fogalmazott célkitűzései szerint a 
munkaerő-piaci programokban a 
tervezett résztvevők száma 271 
fő lesz, közülük 149-en álláshoz 
is jutnak.”

Története negyedik legnagyobb 
támogatását nyerte el Félegyháza

1,4 milliárd forint Európai Uniós forrást nyert el Kiskunfélegyhá-
za iparipark-fejlesztésre. A város eddigi történetének negyedik 
legnagyobb támogatását Csányi József polgármester sajtótájé-
koztatón jelentette be június 25-én, hétfőn. A városvezető, aki 
programja középpontjába a gazdaságfejlesztést állította, ez al-
kalomból az elmúlt négy év változásait is elemezte.

– A 2014-ben megkezdett munka 
eredményeként az ipari parkban, 
illetve egyáltalán Félegyházán 
gyakorlatilag elfogytak az értéke-
síthető iparterületek. (A beruhá-
zások egy része a megvalósítás 
fázisában van, máshol a fejleszté-
sek előkészítése zajlik). Mivel tisz-
tában vagyunk azzal, hogy további 
befektetőket, munkahelyteremtő 
beruházásokat akkor tudunk ide 
vonzani, ha színvonalas területet 
kínálunk beruházásuk számára, 
hozzáláttunk az új lehetőségek 
felkutatásához. Ennek kapcsán 

visszavásároltuk például a koráb-
bi ciklusokban elkótyavetyélt 30 
hektáros iparterületet a Majsai út 
mellett, annak érdekében, hogy itt 
jöhessen létre az európai színvo-
nalú, modern Ipari Park II., a már 
működő ipari park folytatása. En-
nek előkészítését mintegy három 
évvel ezelőtt kezdtük el. Ez idő 
alatt több tucat minisztériumi tár-
gyaláson, a megyei önkormányzat-
tal történt számos egyeztetésen 
képviseltük álláspontunkat, mi-
szerint az Ipari Park II. a kiskun-
félegyháziak számára létkérdés. 

Kollégáim és én hatalmas siker-
ként éljük meg, hogy üzenetünk 
célba ért: 1,4 milliárd forint vissza 
nem térítendő támogatást fordít-
hatunk az új ipari park létrehozá-
sára, és a már meglévő infrastruk-
túra-fejlesztésre – foglalta össze a 
pályázati siker mögött álló kitartó 
és állhatatos munkát Csányi Jó-
zsef, s egyben kifejezte köszönetét 
Rákossy Balázsnak, a pénzügy-
minisztérium államtitkárának, 
Rideg László megyei elnöknek 
és Lezsák Sándor országgyűlési 
képviselőnek a támogatásért. 

A polgármester az Ipari Park II. 
beruházást a kevésbé látványos, 
ámde a város évtizedes fejlődé-
sét megalapozó fejlesztések közé 
sorolja, ahol a képzett munkaerőt 
méltó bérért foglalkoztató munka-
helyek létrehozására van esély. 

– A 2014-es választások 
előtt megfogalmazott célunk az 
volt, hogy talpra állítsuk a vá-
rost. Olyan önálló, saját erejé-
ből boldoguló, büszke települést 
képzeltünk el, amelyik nem ki-
szolgáltatottja az állami adósság-
rendezéseknek, nem a pénzinté-
zetek gyámsága alatt működik, 
és ahol a lakosok helyben talál-
ják meg a megélhetésüket. Eltelt 
négy év. Kiskunfélegyházán or-
szágos viszonylatban is alacsony 
a munkanélküliség, a vállalkozók 
számára ma már a hadra fogható 
munkaerő felkutatása jelenti az 
egyik legnagyobb kihívást. Anél-
kül, hogy az előttünk álló egy évti-
zedben visszatérjenek a külföldön 
és vidéken dolgozó félegyháziak, 
és növekedjen a város lakossága, 
nem leszünk képesek folytatni 
az elmúlt négy esztendőben ta-
pasztalt fejlődést – szögezte le 
Csányi József, aki szerint a város 
kész rugalmas válaszokat adni az 
új feladatra. Példa erre a minap 
útjára indított munkaerő-piaci 
program, az úgynevezett foglal-
koztatási paktum, amely Európai 
Uniós támogatásból 420 millió 
forint felhasználását teszi lehe-
tővé többek között képzésekre, 
munkáltatói bértámogatásra. 
Számolnak továbbá mindazok-
kal, akiket a szívük Fél egyházára 
húz, de egyelőre még valahol má-
sutt találják meg egzisztenciális 
biztonságukat. 

„Ha a következő tíz esztendőnek 
célt kell adni, akkor az így hangzik: 
aki elment, az haza tudjon jönni.” 
– jelentette ki a polgármester.



  2018. július 3. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 3

Kiemelt szerep a honvédség fejlesztésében

Soha nem látott összeget szán a kormány a jövő évi költségve-
tésben a hazánk védelmére önállóan is képes honvédség lét-
rehozására. E folyamat szerves része az a Kiskunfélegyházán 
felépített gyár, amely a jövő évtől teljes kapacitásban megkezdi 
a kézifegyergyártást, immár hazai alapokra helyezve a magyar 
katonák egyéni fegyverzeti ellátását. Ezt június 23-án jelentette 
be Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

Az eddig szigorú titoktartás mel-
lett előkészített, Félegyháza 
számára kiemelt jelentőségű fej-
lesztés részleteiről június 25-én, 
hétfőn tartott sajtótájékoztatót 
Csányi József polgármester, aki 
hangsúlyozta, hogy a beruházás 
helyszíneként Félegyháza honvé-
delmi hagyományai révén került a 
döntéshozók látókörébe. 

– A csarnok elkészült, az ott dol-
gozó állomány jelentős részének a 
kiképzése, betanítása megtörtént. 
Bizonyos fázisokat már végeznek, 
és a gyártósorok telepítése után 
a jövő évtől teljes kapacitással 
Magyarországon, magyar hadi-
iparral kívánják megvalósítani a 
kézifegyvergyártást – mondta el 
a polgármester hozzátéve, hogy a 
fegyvereket a cseh Ceská Zbrojov-
ka licensze alapján állítják elő.

– A rendszerváltást megelőzően 
a Magyar Honvédség az egyik legje-
lentősebb munkáltató volt Kiskunfé-
legyházán. Az akkor itt állomásozó 
állomány többségében a laktanya 
bezárását követően is a városban 
maradt, így napjainkig a lakosság 
jelentős részét képezik a honvéd-
ség volt tisztjei, tiszthelyettesei és 
családtagjaik. De ennél is korábbra 
kell visszatekinteni, ha Fél egyháza 
történelmében a katonai múlt nyo-
mait keressük. Gondoljunk csak 

városunk nagy szülöttjeire: Petőfi 
Sándorra, a szabadságharc egyik 
vezéralakjára, Boczonádi Szabó 
József altábornagyra, a Ludovi-
ka Akadémia első parancsnokára, 
vagy dr. Magyari Béla ezredes, ki-
képzett űrhajósra! 

E hagyományoknak fontos sze-
repe volt abban, hogy másfél év-
vel ezelőtt megkeresték a város-
vezetést, és megkezdődhettek az 
egyeztetések arról, hogy milyen 
szerep juthat Félegyházának a 
Magyar Honvédség stratégiai meg-
erősítésében, nevezetesen a kézi 
fegyverek gyártásának új bázisa-
ként. 2017-ben sikerült kialakítani 
a gyártócsarnokot, és megkezdő-
dött a személyi állomány felvéte-
le, képzése. Az új gyár 150 maga-
san képzett szakembernek nyújt 
munkalehetőséget.

A polgármester a beruházás 
kapcsán felidézte azokat a gaz-
dasági veszteségeket, amelyeket 
Félegyháza a rendszerváltást kö-
vetően szenvedett el, és – főleg 
munkahelyek vonatkozásában – a 
mai napig nem tudott kiheverni. 
Mint mondta, a Magyar Honvéd-
ség gyártóbázisával új színt, új 
termelőtevékenységet hozott Fé-
legyházára, ráadásul nemrégiben 
további két multinacionális cég 
vásárolt területet a városban, és 

tervez munkahelyteremtő beruhá-
zást. (Ezekről később ígér bővebb 
információt a polgármester.)

Csányi József végezetül arra 
emlékeztette a sajtó jelenlévő 
képviselőit, hogy az ötéves önkor-
mányzati ciklusra polgármesteri 
programjában ígért 500 új munka-
hely máris jelentősen túlteljesült.

– A városvezetés gazdaság-
fejlesztő szemléletének és az itt 
dolgozó, termelő vállalkozások si-
kereinek együttes következménye 
ez a közösen elért eredmény. Egy 
folyamat reményteljes kezdete ez, 
aminek közvetett hatásai érzékel-
hetők Félegyházán az iparűzési-
adó-bevételek növekedésében, az 
új ingatlanok iránti fokozott ke-

resletben, a bölcsődei és óvodai 
csoportok bővülésében, a helyben 
elköltött javak gyarapodásában, a 
vendéglátás, kereskedelem fellen-
dülésében. Hiszem, hogy belátható 
időn belül kézzelfogható sikereket 
tudunk elérni annak a mintegy 3 
ezer félegyházi munkavállalónak a 
helyben tartásában is, akik jelen-
leg főleg Félegyháza és Kecskemét 
között ingáznak, és a talán azok 
hazacsábításában is, akik más vá-
rosokban, netán idegen országok-
ban vállaltak munkát. Nagy álmom, 
hogy Félegyháza képes legyen 
olyan vonzó jövőképet nyújtani a 
fiataloknak, amiért képzettségük 
megszerzése után érdemes visz-
szatérniük szülővárosukba.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
KAMATMENTES HITEL 3 MILLIÓ FORINT

ÖSSZEGHATÁRIG
MAXIMUM 36, ILLETVE 18 HAVI TÖRLESZTÉSSEL!

Pályázhatnak egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, mező-
gazdasági őstermelők. 

A pályázat benyújtásának határideje
2018. augusztus 2.

Részletes pályázati kiírás és pályázati nyomtatvány a polgármeste-
ri hivatal Városüzemeltetési Osztályánál, valamint Tarjányi László 
kuratóriumi elnöknél /Fortuna Műszaki Áruház Kiskunfélegyháza, 
Jókai u. 39. sz./ vehető át, illetve letölthető Kiskunfélegyháza város 
honlapjáról. /www.kiskunfelegyhaza.hu/ 

Kiskunfélegyházi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány
6100, Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
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Félegyháziaktól a félegyháziaknak –  
saját kézbe veszi a város a közétkeztetést
Szeptember 1-jétől új alapokra helyezi az önkormányzat a félegy-
házi közétkeztetést, és közvetlenül, maga szervezi meg annak 
döntő arányát. Ez a régió legkorszerűbb konyhájának megvásár-
lásával válik lehetővé – tudtuk meg Csányi József polgármester-
től, aki azt is elmondta, hogy hosszú előkészítő munka és sok-
sok egyeztetés után sikerült elérni ezt a régóta vágyott célt. 

– A bíróság melletti egykori főző-
konyha újbóli üzembehelyezésének 
esélyeit közvetlenül polgármesterré 
választásomat követően elkezdtük 
felmérni. A központi konyha meg-
szűnése után ugyanis szétaprózó-
dott Félegyházán a közétkeztetés, 
városvezetővé válásom idején 11 
különböző szerződés alapján műkö-
dött. Könnyen belátható, hogy ilyen 
körülmények között ezt a kötelező 
önkormányzati feladatot lehetetlen 
volt egységes színvonalon ellátni. 
Márpedig a mi célunk az volt, hogy 
minden érintett gyereknek, felnőtt-
nek, idős embernek elérhető legyen 
az egészséges, ízletes, változatos 
étkezés Kiskunfélegyházán. Akkor 
mintegy 300 millió forintba került 
volna a ma kötelező HACCP szabvá-
nyoknak megfelelő fejlesztés, amit 
a város csak más beruházások 
háttérbe szorításával tudott volna 
megvalósítani. Rátaláltunk azon-
ban arra a partnerre, amely magára 
vállalta a beruházást és a szolgál-
tatás elindítását, ugyanakkor egy 
megállapodás keretében, megfelelő 
garanciák mellett az önkormányzat 
fenntarthatta jogát a létesítmény 

kiváltására. A fejlesztés megtör-
tént, a régió legkorszerűbb kony-
háját idén márciusban átadtuk. 
Most pedig – alig fél évvel később 
– megvalósíthatjuk eredeti elképze-
lésünket: a konyhát önkormányzati 
kézbe véve a valaha jól működő kö-
zétkeztető rendszer visszaállítását. 
Ez a többlépcsős folyamat most a 
vártnál előbb be tud teljesülni, amit 
a sportcsarnokszerződés idei lezá-
rása kapcsán felszabaduló források 
tettek lehetővé – foglalta össze a 
polgármester.

Márciusban lapunk is hírt adott 
a dr. Holló Lajos utcai konyha új-
jászületéséről, amely korábban 
éveken át jó minőségben, közme-
gelégedésre látta el a város közin-
tézményeit, de a korábbi városve-
zetés megszüntette. A szebb időket 
látott létesítmény a felújítást köve-
tően méltán érdemelte ki a térség 
legkorszerűbb konyhája címet. A 
beruházás kapcsán megújult az 
épület és modern eszközök teszik 
lehetővé a színvonalas szolgálta-
tást, akár 4000 fő számára. 

A konyhában – hangsúlyozza a 
polgármester – ahogy eddig, úgy 

ezután is félegyháziak dolgoznak. 
Most a hivatal munkatársai annak 
a lehetőségeit kutatják, hogy a le-
hető legtöbb nyersanyagot helyi 
termelőktől lehessen beszerezni. 
Mindezzel Félegyháza egy példaér-
tékű, más települések számára is 
követendő mintát teremthet meg a 
közétkeztetésben. 

– Munkatársaimmal meggyő-
ződésünk, hogy a közétkeztetés 
jó kezekben lesz az önkormány-
zatnál. Míg ugyanis egy üzleti vál-
lalkozás nyereségérdekelt, addig 
az önkormányzat nem. Az a pénz 
tehát, amit eddig is e célra fordí-
tott az önkormányzat és a szülők, 
a jövőben egyetlen célt szolgál: a 
jó minőségű étkeztetést. Az ellá-
tásért a polgármesteri hivatal, és 
annak vezetője, a jegyző lesz fele-
lős. Így közvetetten az a félegyházi 
szakmai gárda, azok a régi, bevált 
szakemberek bábáskodnak felette, 
akik húsz éve szervezik ezt a ki-
emelten fontos feladatot a város-
ban – mondta el a polgármester.
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Idén október 1-jétől ismét 
megoldott lesz Kiskunfélegy-
házán a fogászati ügyelet. 
A betegek egyelőre a Dan-
kó Pista utca 16. szám alatti 
fogorvosi rendelőben találnak 
enyhülést panaszaikra, az új 
egészségügyi szolgáltató cent-
rum átadását követően pedig 
a fogászati alapellátáshoz kap-
csolódó ügyeleti ellátás is a 
korszerű, felújított épületben 
kap helyet. Többek között er-
ről döntött június 28-i ülésén a 
félegyházi képviselő-testület. 

A fogorvosi ügyeleti ellátás megol-
dása – a háziorvosi és házi gyer-
mekorvosi ügyeleti ellátás mellett 
– a települési önkormányzatok 
feladata. Kiskunfélegyházán ezt a 
tevékenységet dr. Terjék Gyula 
fogszakorvos végezte 2016. július 
31-éig, amikor felmondta az ellá-
tást. Ezt követően – bár az önkor-
mányzat megkereste a valamennyi 
fogorvosi körzetet ellátó fogorvost, 
és ajánlatkérést is közzé tett fo-
gászati ügyelet ellátására – senki 
nem vállalta a feladatot. 

Pedig az eltelt idő is igazolta: a 

fogászati ügyeletre nagy igény van 
a helyi lakosság, és a körzetileg 
ide tartozó Gátér településen élők 

körében. Így ezeket az eseteket az 
ügyelet megszűnése óta dr. Ónodi 
Izabella fogorvos látja el, térítés 

ellenében. Most, hogy a doktornő 
2018. október 1-jétől vállalja Kis-
kunfélegyháza és Gátér települé-
sek fogászati ügyeleti ellátását, 
és erre szerződést köt a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel, 
ismét adott lesz a lehetőség Kis-
kunfélegyházán a térítésmentes 
fogorvosi ügyelet igénybe vételére. 
Erre egyelőre a Dankó Pista utca 
16. szám alatti fogorvosi rendelő-
ben lesz lehetőség hétköznapokon 
18 és 22, hétvégén 6 és 10 óra 
között, fogeltávolítás, vérzéscsilla-
pítás, idegentest-eltávolítás, törött 
fog lecsiszolása, gyökércsatorna 
megnyitása, továbbá az előzőek-
hez szükséges érzéstelenítés és 
fogászati röntgen esetén.

A fogorvosi ügyelet az önkor-
mányzati saját erőből felújítan-
dó egészségügyi központban kap 
majd korszerű, színvonalas ren-
delőt, ahová a volt SZTK épület 
megújulását követően, várhatólag 
2019 második felében költözhet 
át.

Fókuszban a megelőzés
Az egészségügyi alapellátás szolgáltatásának bővítésére szövet-
keztek térségünk háziorvosai. Céljuk, hogy a betegségek kiala-
kulásának megelőzését segítsék. Ennek érdekében dr. Patkós 
Róbert vezetésével egy konzorciumot hoztak létre. Elképze-
léseik megvalósításához 108 millió forintos pályázati pénzt is 
nyertek. A programindító, egyeztető összejövetelen szó volt a 
főbb tennivalókról. Előreláthatólag szeptemberben már az ellá-
tási körzeteik lakói elérhetik az új szolgáltatást. A konzorcium 
megalakulását Csányi József polgármester is üdvözölte, a város 
támogatásáról biztosította a programban résztvevő orvosokat.

A konzorcium vezetője elmondta, 
hogy a pályázat segítségével az 
alapellátó szolgáltatást kívánják 
bővíteni a háziorvosi, gyermekor-
vosi és fogászati területen. Ezen 
belül pedig a háziorvosi ellátás mo-
dernebbé tétele a cél. A pályázat lé-

nyege, hogy egy újfajta alapellátási 
modell valósuljon meg. Ennek egyik 
legfontosabb eleme a prevenciós, 
betegségmegelőző szemlélet kiala-
kításának segítése.

Jelenleg az egészségügy a be-
tegségek gyógyítására koncent-

rál. A jövőben egyre fontosabbá 
válik a megelőzés, a konzorcium 
e cél megvalósítására törekszik. 
Szorgalmazzák és segítik a szűrő-
vizsgálatokat, az egészségtudatos 
nevelést annak érdekében, hogy 
megelőzhető legyen a betegsé-
gek kialakulása. Programjaikkal, 
az ingyenes szűrővizsgálatokkal 
megjelennek sok helyszínen, ren-
dezvényen, és az általuk nyújtott 
szolgáltatásokról a nyilvános-
ságon keresztül is tájékoztatást 
adnak. 

A programindító összejövete-
len Csányi József polgármester 
elmondta: 

– Amikor 2014-ben azt a fela-
datot kaptuk a város lakosságától, 
hogy egy új irányzatot próbáljunk 
Kiskunfélegyházának megterem-
teni, akkor felmértük azokat a 
hiányosságokat, szükségleteket, 
amelyek a mindennapi életben 
jelentkeztek. A legkardinálisabb 
kérés a háziorvosi ellátás és az 
egészségügy fejlesztése volt. Ek-
korra már az aktív betegellátás a 
kórházban megszűnt, láthattuk, 
hogy a különböző átalakítások-
nak köszönhetően a háziorvosi 
praxisok egyre terheltebbé váltak. 
Épp ezért kötelező önkormány-
zati feladatként szerettek volna 

olyan központi egészségügyi hely-
színt találni, ahol a háziorvosok 
méltó körülmények között tudják 
munkájukat végezni, valamint a 
megnövekedett feladatkörre te-
kintettel ezt a tevékenységüket a 
lehető legmodernebb kialakítással 
tudják végezni. Mindezeknek a fel-
tételeknek leginkább a régi SZTK 
épülete tűnt a legmegfelelőbbnek, 
amely reményeink szerint újra 
központi funkciót tölthet be vá-
rosunk egészségügyi ellátásnak 
tekintetében.

Emellett az egészségügyünkben 
egy újabb útvonal is kirajzolódik, 
amely nem kizárólag az akut prob-
lémák kezelését célozza meg, ha-
nem ugyanilyen hangsúlyt fektet a 
megelőzésre. A most elinduló pro-
jekt már ezt a célirányt képviseli, 
és reményeink szerint sikerrel fog 
járni – tette hozzá a polgármester.

„Az alapellátás és népegészség-
ügy rendszerének átfogó fejleszté-
se – alapellátás fejlesztése” című 
programban résztvevő háziorvo-
sok: dr. Bata Andrea (felnőtt há-
ziorvosi praxis, Kiskunfélegyháza), 
dr. Ozvald Anna (gyermek házi-
orvosi praxis, Kiskunfélegyháza), 
dr. Patkós Zoltán (felnőtt házi-
orvosi praxis, Kiskunfélegyháza), 
dr. Faddi Zoltán (vegyes házior-
vosi praxis, Jászszentlászló), dr. 
Patkós Róbert (felnőtt háziorvosi 
praxis, Kiskunfélegyháza).

Ismét lesz fogászati ügyelet
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Kiskunfélegyháza egyik legrangosabb díjával ismerték el Haja-
gos Gyula plébános munkásságát a Szent István Templom hívő 
közösségének lelki fejlődéséért végzett több évtizedes munká-
jáért, szervezőtevékenységéért, a városi események támogatá-
sáért. A díjat a Városalapítók napi ünnepségen vette át Csányi 
József polgármestertől. Gyula atyával hivatásáról, félegyházivá 
válásáról beszélgettünk a kitüntetés kapcsán.

– Mikor és miért fogalmazódott 
meg önben, hogy ezt a hivatást 
vállalja?

– Ez az a kérdés, amelyre nyelv-
tanilag helyesen szerkesztett mon-
datokkal nem lehet válaszolni. 35 
éve pap vagyok, de még most sem 
tudnám ezt a folyamatot elmonda-
ni önmagamnak sem. Fizikai mun-
kásként dolgoztam, villanysze-
relőként. Szerettem a munkámat, 
aztán megfogalmazódott bennem 
a gondolat, ami egyre erősebbé 
vált, és elindultam a papság felé 
vezető úton. Nem mondhatnám 
azt, hogy engem valami olyan ka-
rizmatikus élmény ért, hogy vala-
mire rácsodálkoztam volna, vagy 
valamiben csalódtam volna. Dön-
tésem egy belső érdeklődésnek 
volt köszönhető. 

– Sok idő eltelt azóta. Soha 
nem bánta meg ezt a döntését?

– Nem. Ezt nagyon határozot-
tan tudom mondani. Úgy gondo-
lom, hogy amit előtte csináltam, 
azt is nagyon szerettem, és még 

a mai napig is az ujjaimban van a 
szakmám. Soha nem volt bennem 
olyan, hogy nem szeretek dolgozni, 
és keresek valami könnyebb élet-
formát. Hála Istennek, a családi 
neveltetésem olyan volt, aminek 
mindig része volt a tevékenykedés. 
Örömömet leltem a villanyszere-
lésben is, de a mostani hivatásom-
ban is rengeteg öröm van. Éppen 
az elmúlt napokban voltam egy 
találkozón, ahol azokkal voltam 
együtt, akikkel készültem a pap-
ságra. Ott is felvetődött bennünk 
ez a kérdés. Voltak olyan társaim, 
akikben nem volt ennyire biztos 
a meggyőződés, hogy amit csi-
nálunk, az a hivatásunk. De most 
60 évesen már hogyan váltsunk? 
– mondták. Természetesen ők is 
megtalálják ebben az örömüket, 
de bennem soha nem merültek fel 
kétségek. Voltak helyzetek, amikor 
nehéz kihívások előtt álltam, de 
bennem van egy dac, hogy csak 
azért is megcsinálok mindent. 
Mindig olyan emberekkel voltam 

együtt, akikkel jó volt dolgozni. Ez 
nekem biztos hátteret jelentett. 
Például Kiskunmajsán hosszú ide-
ig gondolkodtunk azon, hogy mi-
ként üzemeltessük a temetőket. 
Sikerült olyan megoldást találni, 
ami hosszútávon megoldotta az 
egyházközség ezzel kapcsolatos 
gondját. Félegyházán a legelső pil-
lanattól élt bennem az a szándék, 
hogy közösségi házat kell építeni. 
Ez a cél ma már megvalósulóban 
van. Kijelenthetem, hogy sikeres 
volt az életem, és a sikerek adnak 
egyfajta megnyugvást és bátorí-
tást a folytatáshoz.

– Amikor Félegyházára ke-
rült, frissességet hozott az 
egyházközség életébe, amit fő-
leg a fiatalok értékeltek nagyra.

– Számomra mindig is a jövő 
volt a fontos. Bocsánatot kérve az 
idősebb korosztálytól – de ők már 
egy megalapozott, biztos szemé-
lyiségek – a fiatalok viszont olyan 
sok hatásnak vannak kitéve, ami 
miatt rájuk megkülönböztetetten 
kell figyelni. Azért, hogy a különbö-
ző hatások ne sodorják el őket az 
alapvető általános értékrendtől és 
az egyházközségtől sem. Meg sem 
tudnám mondani, hogy hány olyan 
programunk volt (táborok, kirán-
dulások), ami ebből az elképzelés-
ből fakadt.

– Mik a további tervei?
– A fiatalok a középpontban van-

nak továbbra is, mert az elkövetke-
ző időszakban még nehezebb hely-
zetbe kerülhetnek. Sok-sok olyan 
hatás éri őket, amelyek kezelésé-
re nincsenek felkészülve. Nagyon 
hiszek abban, ha nekik hátteret 
tudunk biztosítani, akkor ezen az 
ingoványos terepen sokkal köny-
nyebben tudnak tájékozódni.

– Félegyházán kezdett el 
szolgálni, de volt egy ideig 
Kerekegyházán és Kiskunmaj-
sán is. A legtöbb időt azonban 
itt töltötte el. Mennyire vált 
félegyházivá?

– Teljes egészében félegyházinak 
érzem magam. Nem csak az itt el-
töltött több mint 20 év okán. Elfo-
gadott engem a város. Akármerre 
indulok, az utcán az emberek nagy 
része ismer, köszönőviszonyban va-
gyunk egymással. Ez azt jelzi, hogy 
elfogadott engem a közösség. Sőt, 
még azt is érzem, hogy amit elvég-
zek munkát, azt értékelik. Valószínű 
ezt jelzi a Városalapítók napi kitün-
tetés is. Persze ez nemcsak elisme-
rést jelez számomra, hanem köte-
lezettségre is figyelmeztet. Arra, 
hogy folytassam azt a munkát, ami 
miatt az emberek így gondolkodnak 
rólam. Nem okozhatok nekik csaló-
dást. Hájas Sándor

Kitüntette a város Gyula atyát

Fotó: Bús Csaba
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Megújult a Móraváros szíve

Elkészült a Nefelejcs utca újraaszfaltozása szegélycserével és 
vízelvezetéssel, továbbá a kapubeállók is megújultak. A lezárult 
beruházást a móravárosiak egy jó hangulatú szabadtéri rendez-
vényen ünnepelték meg július 2-án, hétfőn este.  

Csányi József polgármester az 
eseményen egyebek mellett a vá-
rosrészhez fűződő személyes kö-
tődéséről beszélt. Mivel évekig ő is 
itt élt a családjával, jól tudja, hogy 
milyen fontos szerepet tölt be a 
mindennapi közlekedésben ez az 
útszakasz. 

– A nagyforgalmú gyűjtőút teljes 
szakaszán, 840 méter hosszúság-
ban, 9 méter szélességben, ösz-
szesen 8.270 négyzetméter alap-

területen kapott új aszfaltot. A 130 
millió forintos beruházás kereté-
ben a meglévő szilárd burkolatú 
útra teljes hosszában több rétegű 
aszfalt: kopó- és tartóréteg került, 
megújult az útszegély, és az egyéb 
járulékos munkálatok is elkészül-
tek – mondta el a polgármester. 
Csányi József ezúton is köszönetét 
fejezte ki a kivitelező ÚT-ÉPKER 
Kft.-nek a precíz és jó minőségű 
munkáért. A társaságot Fekete 

Tamás cégvezető és Kecskeméti 
Katalin ügyvezető képviselte az 
ünnepségen. 

Dr. Réczi László, a térség ön-
kormányzati képviselője arról is 
beszámolt, hogy a városrész lakó-
itól rengeteg pozitív visszajelzést 
kap az útépítéssel és a térséget 
érintő egyéb fejlesztésekkel kap-
csolatban. A Nefelejcs utca vissza-
térő kátyúi, repedései hosszú ideje 
keserítették meg az erre közleke-
dők életét, amit a költséges hideg- 
és melegaszfaltos eljárások rend-
szeres alkalmazása sem tudott 
megnyugtatóan rendezni. Az ön-
kormányzati képviselő szerint igazi 

örömünnep a városrész lakóinak a 
fejlesztés megvalósulása, amit az 
is alátámaszt, hogy szép számban 
jöttek el közösen ünnepelni.

Az átadási ünnepségen a móra-
városi óvodások kedves műsora, 
valamint Kátai Tibor és Urbán 
Andrea tánca alapozta meg a jó 
hangulatot. Idő közben kisült a 
Faragó János őstermelő által fel-
ajánlott hurka és kolbász is, amit 
a vendégek jó étvággyal elfogyasz-
tottak. Közben volt lehetőség be-
szélgetni, ismerkedni, a vállalkozó 
kedvű gyerekek számára pedig 
arcfestéssel tették még emlékeze-
tesebbé a napot. 
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Tréfás Békás Forgatag harmadszor
Népi játékok, ugrálóvár, póni-
fogatozás, birkózó- és boksz-
bemutató, íjászkodás és szá-
mos szórakoztató program 
várta a gyerekeket és felnőt-
teket a harmadik alkalommal 
megrendezett Tréfás Békás 
Forgatagon, június 16-án. 

Balla László alpolgármester, az 
5. sz. választókörzet képviselője, a 
rendezvény főszervezője elmond-
ta, hogy az első két forgatag sike-
re, a pozitív visszajelzések adtak 
erőt a folytatáshoz. Meggyőződése, 
hogy ezzel hagyomány teremtődött 
a körzetben, és évről évre bővíte-
ni fogják a programkínálatot. Ezek 
megszervezését a térség lakói is 
szorgalmazzák és segítséget nyúj-
tanak megvalósításukhoz.

– Pedagógusként és alpolgár-
mesterként, sok városi rendez-
vényt megismerve, látva azok nép-
szerűségét, úgy döntöttem, hogy 
az 5. számú választókörzet fiatal-
jai is megérdemelnek egy gyerek-
napot, szüleikkel, nagyszüleikkel, 
közösen pedig egy olyan játékos, 
szórakoztató műsort, amely min-
denkit felüdít. Érzésem szerint ez 
sikerült is. A mostani rendezvény 
az utolsó tanítási nap után oldja 
ki mindenkiből a tanévben felhal-
mozódott fáradalmakat, feszültsé-

geket – mondta el Balla László, a 
körzet önkormányzati képviselője.

Szavait igazolták a nap esemé-
nyei. Nagyon sok gyermek játszott 
önfeledten, sikert arattak a szín-
padon bemutatott gyerekeknek 
szóló produkciók is. De szüleik, 
nagyszüleik éppúgy, mint minden 

látogató, találhatott kedvére való 
előadást. Tombolajegyet is sokan 
vásároltak, hiszen kecsegtetőek 
voltak a nyári időtöltést jól szol-
gáló sporteszközök, no és a fődíj, 
a gyermekkerékpár. A rendezvényt 
a Békás Bál zárta, ahol a Lavina 
Együttes húzta a talpalávalót.

A III. Tréfás Békás Forgatag 
közreműködői voltak: 

A Batthyány Lajos Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 
zenészei, a Kiskunfélegyházi Ma-
zsorett Együttes, a Constantinum 
Néptánccsoportja, a Félegyházi 
Népdalkör, a Batthyány iskola nyol-

cadikosainak néptánccsoport-
ja, Kiss Ákos Jenő dalénekes, a 
Kiskunfélegyházi Vasas TK Bir-
kózó Szakosztálya, a Kyokushin 
Kumite Sport Egyesület, az Art 
Kingdom Tánc csoport. A részt-
vevők harcművészeti bemuta-
tót láthattak Nagy Krisztián 
vezetésével, Ramocsa Sándor 
irányításával pedig fiatal bok-
szolók tartottak bemutatót, és 
B vész show is szórakoztatta a 
nagyérdeműt.

A Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége Kiskunfélegyházára, 
a városháza dísztermébe hívta 
tanácskozásra a dél-alföldi régió 
húsz településének polgármes-
terét június 22-én. A találkozón 
Bács-Kiskun, Csongrád és Békés 
megye polgármesterei, a Hon-
védelmi Minisztérium, a Magyar 
Honvédség Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság, és az MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilván-
tartó Parancsnokság képviselői, a 
szövetség elnökségének tagjai és 
a tagegyesületek képviselői voltak 

jelen. Az összejövetelen értékel-
ték az egyesületek és az önkor-
mányzatok együttműködésének 
tapasztalatait, és szóltak a jövő-
beni tervekről, lehetőségekről is. 
A megjelenteket a város vezetése 
nevében Csányi József polgár-
mester köszöntötte.

A tanácskozáson elhangzott, 
hogy a Bajtársi Egyesületek Or-
szágos Szövetsége, mint a honvé-

delem ügyét támogató civil szer-
vezet, a Honvédelmi Minisztérium 
ernyőszervezete több mint ne-
gyedszázada kiemelt feladatának 
tekinti, hogy a helyi szinten mű-
ködő tagegyesületek a szövetség 
céljainak megfelelően meghatá-
rozó, napi és élő kapcsolatot ala-
kítson ki az önkormányzatokkal. 
A Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége több mint száz szer-

vezetet és 8 ezer tagot fog össze. 
Legfőbb feladata a nyugállomá-
nyú katonák érdekképviselete, a 
katonai hagyományok ápolása, 
illetve a szociális gondoskodás. 
Legfontosabb célkitűzésük, hogy 
minden lehetőséggel segítsék 
tagjaik életfeltételeinek javítását.

A résztvevők megemlékeztek a 
Magyar Honvédség megalakulá-
sának 170. és az I. világháború 
befejezésének 100. évforduló-
járól is. A tanácskozást a Hősök 
Parkjában az első világháborús 
emlékmű koszorúzásával zárták.

Bajtársak tanácskoztak
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A Kiskun Múzeum felújítása 
miatt ezúttal a Petőfi Sándor 
Emlékház adott otthont a Mú-
zeumok Éjszakájának Kiskunfé-
legyházán, június 23-án. A Pe-
tőfi Emlékévből és a helyszínből 
adódóan elsősorban a költőhöz 
köthető programokkal, játékok-
kal, előadásokkal várták a láto-
gatókat. A fényképezőfal előtt 
korhű viseletbe bújhattak az 
érdeklődők, illetve lehetőség 
nyílt bordalok írására, miköz-
ben az emlékházban játékos 
szellemi vetélkedőt játszhattak 
a gyermekek.

Tizedik alkalommal rendezték 
meg Kiskunfélegyházán a Múzeu-
mok Éjszakáját, a sokrétű és érde-
kes programokkal a Petőfi Emlék-
házban fogadták a látogatókat.

Napközben az udvaron népi és 
ügyességi játékokkal, valamint sza-
badtéri alkotóműhely várták a csa-
ládokat. Az érdeklődők megtekint-
hették a Holló László Képzőművész 
Kör „Petőfi – illusztrációk” kiállítá-
sát, illetve a Terescsényi Endre Ifjú-
sági Képzőművész Kör jóvoltából 
agyagozás, korongozás, fejmintázás 
és dísztárgyak készítésére nyílt 
lehetőség.

Az ötletesség jegyében korhű 
hangulatot idéző ruhákba búj-
hattak bele a látogatók a fotósa-

rokban, illetve a kreativitásukat 
használva bordalokat is megfogal-
mazhattak. A legkisebbek az este 
folyamán Petőfi hétpróba – játékos 
szellemi vetélkedő keretében mér-
hették össze tudásukat, a muzsikát 
eközben Pázmándi Judit (népi 
ének) és Vas László (tekerőlant) 
műsora, illetve a Zozo Jazz és a 
Fusion Art koncertje szolgáltatta.

Modern előadásként Tóth Csa-
ba rendezésében a Constantinum 

Színjátszó Köre a Posztold Petőfi! 
című színjátékot adta elő – ugyan-
csak nagy sikerrel – mondta el Mé-
száros Márta, a Kiskun Múzeum 
igazgatója.

– Néhány évvel ezelőtt már be-
vontuk a Petőfi Emlékházat a Mú-
zeumok Éjszakájába a városi civil 
szervezetek segítségével. A Kiskun 
Múzeum felújítása ellenére meg 
akartuk rendezni a Múzeumok 
Éjszakáját, a programokat első-

sorban Petőfi köré építettük. Nagy 
sikere volt többek között a Poé-
ta-zugnak, Petőfi után szabadon 
rímeket, verseket faraghattak az 
érdeklődők. Akadt, akinek ez gyor-
san sikerült, míg másnál sokáig 
érlelődtek a bordalos gondolatok.

A Múzeumok Éjszakája idén is 
megmozgatta a látogatókat, a já-
tékos, interaktív programok min-
den korosztály számára élményt 
nyújtottak.

Múzeumok Éjszakája Petőfivel
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Ez a nyár sem telik el félegyházi rendezvények nélkül. A Mú-
zeumok Éjszakája mellett egyéb kulturális és szórakoztató 
programok várják a helyi és a környékbeli lakosokat. Júliusban 
kézműves sörfesztivált, míg augusztusban oldalkocsis motoros 
találkozót tartanak városunkban.

Samu Barbara (26): – Hollandiá-
ban élek a párommal és a gyereke-
immel. Hazalátogattunk Kiskunfé-
legyházára a nyáron. Minden helyi 
rendezvény érdekel, most bepóto-
lom az évközben elmaradt élmé-
nyeket. Barátokkal, rokonokkal, 
ismerősökkel találkozok. A Múze-
umok Éjszakája különösen kedves 
számomra, testvérem Samu Csil-
la a szervezésben is részt vett. 
A sörfesztivál sem maradhat ki 
a sorból, a Rocktár mindig is a 

szívem csücske marad, szeretnék 
ott lenni az eseményen. Némileg 
átalakult az érdeklődési köröm, a 
két pici gyermeken lévén előtérbe 
kerültek a nekik szóló programok. 
Ha marad energiám a felnőtt ren-
dezvényekre is kilátogatok.

Tóth Sándorné (55): – Rend-
szeresen követem a félegyházi 
programokat, a kulturális ren-
dezvények minden korosztálynak 
szólnak, ha tehetem, végignézem 

a produkciókat. A zenei műsorokat 
kedvelem, fontos, hogy jó hangulat 
legyen. A sörfesztiválon is voltam 
korábban, idén is megnézem a sör-
különlegességeket. Nagymotorra is 
van jogosítványom, így az oldalko-
csis motoros fesztivál sem hagy 
hidegen, a motoros felvonulást 
mindenképpen megtekintem.

Zsigó Zsolt (39): – Kikapcsolód-
ni jöttünk el a Múzeumok Éjsza-
kájára, a családdal közösen láto-
gattam ki a Petőfi Emlékházba. 
Szerencsére gyermekprogramból 
nincs hiány, van egy 5 éves gyer-
mekem, a második útban van, 
hamarosan születik. A zenei prog-
ramokat kedveljük a párommal. 

Motorozok, így a motoros találko-
zót sem hagyom ki. A gyermekem 
megszületését követően a felvo-
nuláson is részt veszek.

Veres Ildikó (29), Cserepes Ist-
ván (25): – Tavaly voltunk a mo-
toros fesztiválon, idén is tervez-
zük, hogy megnézzük. Jól éreztük 
magunkat az esős idő ellenére is. 
Szeretjük a szabadtéri programo-
kat, a helyi rendezvények előnye, 
hogy nem kell utazgatni, Félegy-
házán is találunk érdekes műso-
rokat. A régmúlt történelméből, 
a kulturális rendezvényekből ta-
nulunk. A Múzeumok Éjszakája jó 
alkalmat szolgáltat a múlt megis-
merésére. Írtunk közösen borver-
set is, szeretünk bekapcsolódni az 
interaktív játékokba.

KÖRKÉRDÉS: Részt vesz-e a helyi nyári rendezvényeken?

Tanévzáró, nyárköszöntő csa-
ládi fesztivált rendezett június 
17-én, vasárnap a kiskunfél-
egyházi Móra Ferenc Művelő-
dési Központ a Korona utcában.

Jó idő és családias hangulat kísérte 
végig az egész napos rendezvényt, 
amely 10 órakor kezdődött a kis-
kunfélegyházi Silver Step Tánc Stú-
dió bemutatójával az utcában felál-
lított nagyszínpadon.

A táncműsort a Mikropódium 
Családi Bábszínház Guruló Cirkusz 
című produkciója követte. A hatal-
mas tricikliről leintegető bábfigu-
rák és Aracs Eszter elkápráztató 
vásári bábjátéka után a Bábakalács 
Bábszínház mutatkozott be a Jam-
bóza BábCirkusz című előadásával. 
A humoros és lírai jelenetek szerep-
lői fából faragott marionett figurák 
voltak, a cirkuszi produkciók sorát 
élő bohócjelenet zárta. 

Mindeközben a klubház udvará-
ban a gyerekek a Profi-L Bábcsoport 
tagjaival a bábkészítő műhelyben, 
szebbnél-szebb figurákat készíthet-
tek, és a 871. számú Szent Imre 
Cserkészcsapattal interaktív fogla-
kozásokon vehettek részt. A Music 
with Maria programon angol nyelvű 

barangolást tehettek a hangszerek 
világában az érkező apróságok, va-
lamint lehetőségük volt az Izgő-Moz-
gó Játszóházzal és a Fidó Bácsi Ala-
pítvánnyal megismerkedni.

A délután, a foci VB-hez kapcso-
lódóan, Lipták Zoltán freestyle fo-
cibemutatójával indult, amely után a 
freestyle fociteam vezetője, a lelkes 
focirajongó fiúknak és lányoknak be-
mutatott néhány labdatrükköt.

A rendezvény egyik kiemelkedő 
pontja volt a délután folyamán, 
Sarkadi Bence marionett mű-
vész utcaszínházi produkciója, a 
Világjáró Marionettek. A saját ké-
szítésű, faragott marionettekkel 
előadott történetek laza füzérré 
kapcsolódtak a sokszorosan díj-
nyertes egyszemélyes produk-
cióban, amely bejárta a világot 
Görögországtól Ausztráliáig, In-

diától Dél-Koráig, Kolumbiától 
Kanadáig.

Ezt követte a Klubház udvarán a 
Bélaműhely: Karmesterjáték című 
interaktív hangszeres koncert, ahol 
lehetőségük volt a gyerekeknek 
megszólaltatni és irányítani olyan 
különleges hangszereket, amelyek 
ipari hulladékokból, hordókból, csö-
vekből, bicikli és számítógép alkat-
részekből, teknőből, serpenyőkből 
és papírdobozokból készültek.

A rendezvényt a Rutkai Bori 
Banda Űrdöngölők című koncertje 
zárta, amely igaz űrbéli tájakra ka-
lauzolt el mindenkit. A táncos dalok 
egyik játékból a másikba repítették 
a gyermekeket és Bori saját kezűleg 
készített, horgolt bábjaival, kelléke-
ivel keltette életre a mesedalokat.

Az egész napos programot a Ko-
rona utcába kitelepült kézműves 
vásárosok és bemutatkozó foglal-
kozások színesítették. A rendez-
vény célja elsősorban az volt, hogy 
a gyermekek és a családok kikap-
csolódjanak, közös élményeket 
szerezzenek, és együtt ünnepeljék 
meg, hogy véget ért egy újabb isko-
lai tanév. 

A rendezvény megvalósítását a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 

Hello nyár!
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Jubileumi év a Batthyány iskolában
A Batthyány Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Általános Iskolája ebben 
a tanévben ünnepelte fenn-
állásának 45. évfordulóját. A 
zenei osztályok osztályfőnökei, 
napközis nevelői, énektanárai 
közös munkájával állt össze a 
„Jubileumi év” rendezvényso-
rozat, amely átszőtte az egész 
tanévet az intézményben. 

Az év során rendezett valamennyi 
hangverseny, ünnep e jeles évfordu-
ló jegyében telt. A Kicsinyek Kórusa 
és a Felső Tagozatos Énekkar szá-
mos hangversenyen örvendeztette 
meg közönségét szép dalaival. Az 
év a hagyományosan ősszel meg-
rendezett kórustúrával kezdődött. 
A háromnapos Balaton-felvidéki tá-
bor a kóruséneklés mellett hazánk 
természeti és kulturális értékeinek 
megismeréséről szólt. A Kiskun-
félegyházi Koncert Fúvószenekar 
meghívására részt vettek a Szent 
István Templomban megrendezett 
zenei világnapi hangversenyen, 
amely egyúttal tisztelgés volt váro-
sunk díszpolgára, a 80 éves Balázs 
Árpád Erkel-díjas zeneszerző előtt. 
Nem maradt el a szokásos adventi 
hangverseny sem, részt vett a kó-
rus az „Énekel a világ” kecskeméti 
rendezvényén, képviseltette magát 
az intézmény a Kodály nyomában 

országos online vetélkedőn, és az 
iskola kórusai a 12. alkalommal 
megrendezett „Éneklő Félegyháza” 
Vízkereszti Városi Kórusfesztiválon 
is jelen voltak. 

A kórusok mellett a néptáncosok 
és a Csengettyű együttes tagjai is 
rendszeresen képviseltették ma-
gukat a városi és a megyei rendez-
vényeken. A zenetagozatos tanulók 
művésztanárok közreműködésével 
rendhagyó órákon vehettek részt 
Mesélő dallamok címmel. A jubileu-
mi esztendő nagyszerű lehetőséget 
kínált arra is, hogy az egykori ta-
nítványok közreműködésével, em-
léktáblával tisztelegjenek a néhai 
kiváló zenepedagógus és karnagy, 

dr. Somogyvári Zoltánné Molnár 
Alíz előtt. 

A Gyermekeinkért Alapítvány 
támogatásával a Batthyány Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola ebben az évben adott 
helyet először az „Éneklő Ifjúság” 
kórusminősítő hangversenynek, 
ahol az intézmény kórusai mel-
lett a Kecskeméti Kodály Zoltán 
Ének-Zenei intézmény énekkarai 
és a Petőfiszállás-Pálosszentkúti 
Schola szerepelt. Ennek során a 
rendező intézmény Felső Tagoza-
tos Kórusa Molnár Elvira karve-
zetővel Ezüst Minősítést szerzett, 
a Kicsinyek Kórusa Nagyné Mé-
száros Erika vezényletével Arany 

Diplomával és az Év Kórusa kitün-
tető címmel gazdagodott. 

A jubileumi év a felsoroltakon 
túl is számos színvonalas rendez-
vénnyel, maradandó közösségi 
pillanattal telt a Batthyányban. 
Az élményekben gazdag tanév az 
intézmény vezetőinek és kiváló 
pedagógusainak összefogásával 
valósult meg. Kiemelkedő munká-
jáért az iskola vezetése köszönetét 
fejezi ki Fantolyné Makány Ildi-
kó néptáncpedagógusnak, Molnár 
Elvira és Nagyné Mészáros Erika 
ének-zene tanároknak, valamint 
az Év Kórusa kiemelkedő díjazás-
sal jutalmazott Kicsinyek Kórusa 
karvezetőjének. 

89 éves korában elhunyt Kiss Je-
nőné Vízhányó Rozália, a Móra 
Ferenc Általános Iskola egykori 
pedagógusa. Temetése 2018. jú-
lius 6-án, 12 órakor lesz a félegy-
házi Felsőtemetőben. Kapus Bé-
láné soraival emlékezünk a város 
szeretett tanítónőjére.

A halál mindig fájdalmas, ha 
egy szeretett személyt veszítünk 
el. Így vagyunk most is. Tudtuk 
Kiss Jenőnéről, hogy évek óta 
betegeskedett. Halála mégis vá-
ratlanul érte szeretteit, tisztelőit, 
hisz még az utolsó napokban is 
aktív életet élt. 

Kiss Jenőné Vízhányó Rozália 
1929. január 1-jén született Kis-
kunfélegyházán. Tanulmányait az 
akkori Constantinumban végezte, 
1949-ben a tanítónőképzőben 
képesítőzött. Tanított Szabad-
szálláson, a Csongrádi úti iskolá-
ban, a Szabadság téri iskolában. 

1962-től az 1984-es nyugdíjba 
vonulásáig a Móra Ferenc Általá-
nos Iskola szeretett, megbecsült 
pedagógusa.

Fiatal korában sikeres kosárlab-
dázó volt, a sport hozta össze ké-
sőbbi férjével, a kiváló futballbíró-
val, játékvezetővel, Kiss Jenővel. 
1951-ben kötött házasságukból 2 
gyermek született, Ákos és Tünde. 
Boldog házasságuk férje 2003-ban 
bekövetkezett halálával ért véget. 

Kiss Jenőné Rozika sikeres, 
eredményes pályát, 44 évet töltött 
tanítványai körében. Ebből 33-at 
a Mórában, ahol főleg első osz-
tályosokat tanított. Nagyon értett 
a kicsik nyelvén, letörölte az első 
napok könnyeit a kis arcokról, si-
mogatott, magához ölelt. Kedves, 
szeretetteljes lényét szerették kis 
tanítványai, szinte csüngtek rajta. 
Nagyon jó, együttműködő kapcso-
lata volt a szülőkkel is.

Pályája során 1240 kisgyereket 
ismertetett meg a betűk, számok 
világával. De a nagyobb diákokkal 
is szót értett, a nyári kemencei 
táborok aktív törzsgárdájához 
tartozott.

Kollégái is szerették, tisztelték, 
vidám, jó humorú, igazi közösségi 
ember volt.

Nyugdíjas éveiben is dolgozott 
a Kapocs Segítő Szolgálatnál, ta-
nórán kívül foglalkozott a Tarjányi 
ötös ikrekkel.

Amire mindig a legbüszkébb 
volt, 24 egykori kis elsőse válasz-
totta a pedagógus pályát.

Remek énekhangját a Pedagó-
gus Énekkarban, a Petőfi Ének-
karban kamatoztatta. Kiváló ne-
velő, oktató munkáját 1982-ben 
az Oktatásügy Kiváló dolgozója 
kitüntetéssel ismerték el. 

Betegsége ellenére is a Nyugdí-
jas Pedagógus Klub tevékeny tag-

ja volt, a városi könyvtár állandó 
olvasója, 2017-ben az Év olvasó-
ja lett.

Juhász Gyula soraival 
búcsúzunk:

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, 
évek.”

Emlékét kegyelettel, szeretettel 
őrizzük. Kapus Béláné

Búcsú Kiss Jenőné Rozikától
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Közösen csodálták 
meg Erdélyt
Sikeresen pályázott a József Attila Általános Iskola és a 
Platán Utcai Általános Iskola határon túli tanulmányi kirán-
dulásra, a HATÁRTALANUL! elnevezésű program keretében 
„Barangolás a Hargitában” címmel. Az utazást az Emberi Erő-
források Minisztériuma támogatta.

Az erdélyi tanulmányi kirándu-
láson a hetedikesek vehettek 
részt, összesen negyvennyolcan, 
4 pedagógus kíséretében június 
4-e és 8-a között. A pályázat 
célja, hogy a diákok megismer-
jék a határon túli magyarság 
helyzetét, életét, a történelmi 
Magyarország kulturális értéke-
it. A tanulmányi út lehetőséget 
teremtett a határon túli magyar-
ság, valamint a nemzeti és kul-
turális értékek megismerésére. 
Erősödött a tanulók nemzettu-
data, az összetartozás érzése.

A diákok megismerkedtek 
Székelyföld történelmi és iro-
dalmi vonatkozású emlékeivel, 
páratlan természeti értékeivel, 
a környék nevezetességeivel, 
az ott élő emberek és iskolás 
tanulók életével. Számos vo-
natkozásban összekapcsolták a 
múltat és a jelent. Felidézték a 
településekhez köthető esemé-
nyeket, történelmi személyeket, 
írókat, költőket és műveiket. 
Többek között Aradon a várépí-
tés legendájáról és Bethlen Gá-
bor erdélyi fejedelem tevékeny-
ségéről, Szejkefürdőn Orbán 
Balázsról és a székelykapuk-
ról, Székelykeresztúron Petőfi 
Sándorról, Farkaslakán Tamási 
Áronról, Székelyudvarhelyen az 
emlékezés parkjában történelmi 
nagyjainkról, a Tolvajos-tetőn 
Márton Áronról szereztek új 
ismereteket.

Jártak a Gyilkos-tónál, a lenyű-
göző Békás-szorosban. A Szent 
Anna-tónál, a Mohos tőzeglápon 
és a torjai Büdös-barlang kör-
nyékén a vulkanikus tevékenység 
hatásaival és utóműködési for-
máival ismerkedtek, mofettákat, 
borvízforrást tanulmányoztak, 
bemerészkedtek a kénes és a 
timsós barlangokba. Parajdon a 
sóbányászat történetét ismerték 
meg és megtapasztalták a volt 
bánya sós levegőjének jótékony 
hatását. Korondon egy helyi 
fazekasmester műhelyében ta-
nultak a mesterség fortélyairól. 
Ellátogattak a gyergyóújfalvi Ele-
kes Vencel Általános Iskolába, 
ahol a Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából műsort adtak, 
majd lazításképp focimeccset 
rendeztek. Az általános iskola 
mellett a székelyudvarhelyi Be-
nedek Elek Pedagógiai Líceumot 
is meglátogatták, ahol a kinti ok-
tatási rendszer sajátosságairól 
szereztek tudomást. Szovátán a 
gyermekotthonban meghatottan 
hallgatták az otthon nevelőjének 
beszámolóját mindennapjaikról.

A kirándulás során látott, 
megtapasztalt érdekességek 
bővítették és elmélyítették a 
tanulók ismereteit, felejthetet-
len élményekkel gazdagodott 
mindenki. Az együtt töltött idő 
alatt formálódott egyéniségük, 
erősödtek az egymás közötti 
barátságok.

Ami a szíveden…

Az Író Cimborák gyermekirodalmi kör „Mi lenne ha…?” címmel 
pályázatot hirdetett a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános 
Iskola diákjai között. Miklya Zsolt, félegyházi író, az Író Cimbo-
rák blog atyja vetette fel, hogy mi lenne, ha egy olyan csatornán 
keresztül közelítenék meg a diákokat, amiből még tanulhatnak 
is. Ez, az írás volt. Ebben volt többek között segítségére dr. Luch-
mann Zsuzsanna, az iskola irodalom szakos tanára. 

A pályázat alapgondolata az volt, 
hogy segítsen válaszokat, meg-
oldási lehetőségeket adni a gye-
rekeket, fiatalokat foglalkoztató 
kérdésekre. A februári határidőig 
41 tehetséges kisdiák küldte el a 
pályamunkáját, s az ott felmerült 
kérdéseket az irodalmi kör tagjai 
válaszolták meg a legkülönfélébb 
módokon: prózában, versben, me-
sében, vagy éppen zenében. Az el-
készült művek így kerültek vissza 
az iskolába, ahol a különleges pá-
rosításra, valamint az illusztrációk 
készítésére is sort került. Az így 
immár kompletté váló művek mé-
rettettek meg végül, s osztoztak a 
jól megérdemelt elismerésekben.

Az íróverseny díjazottjai:
A legeslegeslegcimborásabb író-

pár Sinkó Emma és Békés Márta 
írónő volt.

A legeslegcimborásabb írópár 
Farmasi Eszter és Miklya Zsolt 
író volt.

A legcimborásabb írópár Polgár 
Sándor és Nagy Izabella írónő 
volt.

Az illusztrációs verseny díjazott-
jai: A legeslegeslegcimborásabb 
Varga István, a legeslegcimbo-
rásabb Mészáros Vivien, míg a 
legcimborásabb Csáki Laura volt.

A díjátadó után a nevezők és író-
párjaik előadták egymásnak a kér-
déseiket és a válaszokat, érdekes 
és tanulságos élménnyel gazdagít-
va egymást.

A díjazott alkotásokat honlapun-
kon közzétesszük. 

Futóbiciklik az ovisoknak

A Kiskun Múzeumban a tavaly 
decemberben megrendezett Mé-
zeskalács Mesevárosra készített 
alkotásokat a negyedik adventi 
gyertyagyújtást követően tombo-
lán sorsolták ki. A szívet melenge-
tő, illatos alkotásokból befolyt ösz-
szegből a 88 éves Bercsényi Óvoda 
gyermekei futóbicikliket kaptak, 60 
ezer forint értékben. A kisgyerekek 

kitörő örömmel vették birtokba a 
8 futóbiciklit. Az óvodás gyere-
kek, szüleik és az óvoda dolgozói 
ezúton szeretnék köszönetüket 
kifejezni a Kiskun Múzeum Bará-
ti Kör Egyesületének, hogy ennek 
az új értékteremtő hagyománynak 
köszönhetően az apróságok őszin-
te mosolyát és örömét láthatják a 
mindennapok során.  V. B.
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Madármegfigyelő központ a Platán iskolában
Sok szó esik manapság az internet veszélyeiről. Álljon itt egy pozi-
tív példa azon kimeríthetetlen lehetőségek közül, amelyek éppen 
az internet jóvoltából tárják szélesebbre a tudás után szomjazók 
számára a világot. Mert hát ki ne szeretne bepillantást nyerni pél-
dául a madarak titkos életébe? Erre kínál lehetőséget a Platán 
iskola madárodújába kihelyezett webkamera. A részletekről fag-
gattuk Meizl Ferenc nyugalmazott általános iskolai igazgatót, aki 
évek óta időt és fáradságot nem kímélve népszerűsíti a félegyházi 
gyerekek és felnőttek körében Herman Ottó örökségét, a környe-
zetvédelem fontosságát, a madarak rejtelmekkel teli világát.

A madarak megfigyelése nem újke-
letű dolog, hiszen már Herman Ottó 
– szerepe volt az Állatvédő Egyesü-
let megalapításában – már az 1900-
as évek elején elkezdte Magyar-
országon a madarak gyűrűzését. 
Ezzel betekintést és információkat 
kaptak a madarak vándorlásáról 
és életéről. A technika fejlődésével 
ma már lehetőség van a nagyobb 
testű madarakra geolokátort – jel-
adót – helyezni, ami folyamatosan 
„monitorozza” a madarak repülését 

és életét, ezzel többletinformációt 
adva az életükről. Ennél még haté-
konyabb módszer az állatok megfi-
gyelésére a webkamera.

Az eszköz felszerelését a kiváló 
informatikai és elektrotechnikai 
tudással rendelkező Udvardi Ist-
ván végezte. A teljes berendezés 
több százezer forintot ér. A Platán 
iskolát azonban semmilyen költség 
nem terheli, ugyanis a kamerákat 
és a hozzá szükséges anyagokat 
a Magyar Madártani Természet-

védelmi Egyesület Bács-Kiskun 
Megyei Szervezete biztosította. A 
webkamerához szükséges speci-
ális odút Meizl Ferenc ajándékoz-
ta az iskolának. Ilyen berende-
zés az országban is kevés helyen 
található.

A kihelyezett két webkamera fo-
lyamatosan működik, betekintést 
adva ezzel a madarak életébe. 

A webkamera ezen a címen érhe-
tő el: https://www.ipcamlive.com/
platanodu

 V. B.

Tanulásban és sportban 
is jeleskedik
A Platán iskola 6.b osztályos tanu-
lója, Csontos Dóra az Emberi Erő-
források Minisztériuma által meg-
hirdetett „Magyarország jó tanulója 
– jó sportolója 2017” címet nyerte 
el, eredményes, kiváló tanulmányi 

munkájáért és kimagasló sport-
teljesítményéért. Dóri kiskora óta 
folyamatosan sportol, kiváló or-
szágos sport- és tanulmányi ered-
ményeket ér el. Teljesítményeire 
tanárai és iskolatársai is büszkék.

Búcsúhangverseny

Már hagyománnyá vált, hogy a 
Batthyány Lajos Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola 
végzős növendékei búcsúhang-
versenyt adnak a Hattyúkerti 
zenés esték keretében. Idén 
sem volt ez másként, a zene-
szerető közönség egy nyáridé-
ző, vidám hangulatú előadást 
hallhatott a városi könyvtár 
udvarán. A fiatalok barokk és 
reneszánsz zeneszerzők műveit 

adták elő. A rendezvény előadói 
voltak: Csorba Petra fuvolán 
(felkészítő tanára Kiskun Ber-
nadett), Molnár Noémi oboán, 
Réczicza Zoltán szaxofonon 
(felkészítőjük Szamosközi Be-
áta). Az intézmény negyedik 
végzős diákja Csósza Anna 
Cecília brácsás egy sajnálatos 
baleset miatt nem tudott fellép-
ni az előadáson – felkészítője 
Szeriné Bíró Ágnes. 

Nálatok laknak-e állatok?
A „ClubNetCet” Internetes Isme-
retterjesztő Egyesület az idei tan-
évben „Nálatok laknak-e állatok?” 
címmel hirdette meg számítógé-
pes grafikai rajzversenyét, vándor-
kiállítással egybekötve.

A Batthyány Lajos Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola di-
ákjai, Szederkényi Barbara tanár-
nő irányításával ezúttal is remek 
helyezéseket értek el. Az iskola 93 
rajzot küldött be, amelyből 52 alko-
tást beválogattak a vándorkiállítás 
képei közé. A díjátadó ünnepséget 

június 17-én, 14 órakor tartották a 
Fővárosi Állat- és Növénykert Bar-
langtermében. A díjakat és okleve-
leket Mozga Márta Anna, a „Club-
NetCet” képviselője adta át.

Eredmények: I. Csáki Dóra 8.m, 
II. Urbán Eszter 7. z, Kapus Esz-
ter 7.z, III. Nagy Laura 6.m, Bara-
nyai Zsófia 5.z, IV. Mészáros Rita 
5.a, Balázs Lilla Judit 5.z. Külön-
díjban részesült: Nagy Krisztián 
4.a. Közönségdíjban részesült: Mé-
száros Rita 5.a. Az iskola 41 tanu-
lója elismerő oklevélben részesült.
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Folytatják a küzdelmet  
a kábítószer ellen

Kiskunfélegyházán egy sikeres 
pályázatnak köszönhetően alakult 
meg a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum. A program szervezői és 
szereplői június 25-én összegezték 
a tapasztalatokat, mivel a támoga-
tott időszak a hónap végén lezárul. 
Az értékelő megbeszélésen Csányi 
József polgármester elmondta, 
hogy az oktatási, egészségügyi, a 
szociális ágazatban dolgozók, va-
lamint a rendőrség szakembere-
ivel közösen sikerül egy hatékony 
cselekvési tervet kidolgozni és 
megvalósítani, annak érdekében, 
hogy napjaink egyik fontos problé-
máját kezelni lehessen. 

Az összegző megbeszélésen 
dr. Horváth-Rekedt Gréta, a 
program fő koordinátora számos 
programról adott számot, ame-
lyeket elsősorban a fiataloknak 
szerveztek azzal a céllal, hogy fel-

hívják figyelmüket a kábítószerek 
fogyasztásának veszélyeire. Külön 
szólt a május 29-ei rendezvényről, 
ahol több száz gyermek figyelmét 
hívták fel arra, hogy a kábítószer 
fogyasztása helyett a sportolás 
váljon szenvedélyükké. Elmondta 
azt is, hogy nagyon szeretné, ha 
a támogatási időszak lejárta után 
is folytatódna a program, a szak-
emberek együttműködése ebben a 
kérdésben.

Timafalvi László kapitányság-
vezető és Mahlaj Róbert őrnagy 
arról számoltak be, hogy az elmúlt 
időszakban fokozott figyelmet for-
dítottak a terjesztők, és kábító-
szert tartók felderítésére. Terjesz-
tés miatt 7, kábítószer birtoklás 
miatt 18 ember ellen indítottak 
büntető eljárást. Tiszaalpáron és 
Kiskunfélegyházán is lefülelték két 
kannabiszültetvény gondozóját.

Erdélyben járt a Zenebarátok Kórusa
Erdélyi testvérvárosainkba, 
Tordára és Korondra látogatott 
el a Kiskunfélegyházi Zeneba-
rátok Kórusa, június elején. 

A kirándulásokban és a látvá-
nyosságokban, főleg történel-
mi-nemzeti múltunk emlékhe-
lyeinek megtekintésében gazdag 
programokon kívül két koncertet 
is adtak. Június 9-én Tordán, a 
sóbányában kialakított Amfite-
átrumban színes, vidám, világi 
művekből álló műsort énekeltek, 
másnap pedig a korondi katoli-
kus templomban az ünnepi mise 
után, magyar egyházzenei műve-
ket szólaltattak meg. 

A hangverseny végén az otta-
ni magyarokkal együtt a harsogó 
székely és magyar himnuszok 
éneklésébe beleremegtek a temp-
lom falai. Lelkük szárnyalása és 

kicsorduló könnyeik bizonyítot-
ták, hogy sikerült közösen átélni 
a nemzeti összetartozás érzését, 

és azt egymásban megerősíte-
ni. A Zenebarátok programját 
Nagyosi-Szabó Csilla, a tordai, 

testvérvárosi kapcsolatokért fe-
lelős referens készítette elő és 
segítette.

Megtisztelő fellépés
A 105 éves Szekeres Mihály-
nét köszöntötte névnapján 
a kiskunfélegyházi Barátság 
Énekkar, június 8-án. 

Örültek a meghívásnak, ugyanis 
az idős hölgy 103. születésnap-
ján is ők adtak műsort. Mar-
git néni mindkét alkalommal 
jól érezte magát családjával 
és az őt köszöntő dalosokkal, 
akik tiszai dalokat adtak elő, 
amelyeket az ünnepelt is velük 
énekelt. A népes család tagjai 
szinte lakodalmi ebéddel várták 

az énekkar tagjait. Margit nénit 
az énekkar Tiszaalpárról bejáró 
tagja, Mogyoró Józsefné is kö-
szöntötte. A közös nótázás után 
derült ki, hogy egy kimaradt az 
előadásból: „Nem ittunk ma még 
semmit, nem ittunk, az angya-
lát!” A Barátság Énekkar ígérete 
szerint az ünnepelt születésnap-
ján teljesítik ezt a kérést. 

Nagy Ferenc énekkarvezető 
köszönetét fejezi ki a családnak, 
Margit néninek és az énekkar 
minden tagjának a feledhetetlen 
napért.
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Június utolsó és július első hetében kerül sor a Virá-
gos Félegyháza versenybe benevezett kertek meg-
tekintésére, 2018-ban már a nyolcadik alkalommal. 

Nem szeretjük a versenyeket, hiszen gyakran úgy érezzük, hogy az élet 
maga is egy nagy verseny, ahol lótunk-futunk, szaladunk, rohanunk, sok-
szor mindenbe belefáradva, a végén pedig testünk-lelkünk is lerogyva 
keresi, hogy hol is, mi is hát a győzelem?! Tehát ebben az esetben nem 
találó a verseny szó, hiszen itt sokkal inkább a bemutatás, megosztás 
a célja a versenybe invitálásnak. Tulajdonképpen az őszinte együttörü-
lés, tapasztalatcsere és jó hangulatú beszélgetés a szándék: a Föld egy 
iciri-piciri részén szépet alkotni magunk és mások örömére. Persze, hogy 
mi a szép, az mindenkinek más-és más, de az eltérő ízlésvilág ellenére is 
mindenkinek átsüt, átfénylik valami a rendből, ami mindig szép.

Szántó Piroska bájos rajza félegyházi szülőháza udvaráról csodála-
tosan ábrázolja ezt a nagyon egyszerű, mégis megkapóan békés és már-
már irigyelt nyugalmas rendet. Minden részlet helyén van az egészben. 
Semmi nem távoli idegen, hanem minden közeli ismerős. Érezzük, ahogy 
szinte sugárzik az otthonosság melege. A nyugágyat egyszerű dolgok ve-
szik körül: vidám napraforgó, zugolyos kerítés, ereszcsatornán futó sző-
lő, virágok a fal tövénél, szendergő macska.

Az ember körül mindig is volt valamiféle kert, hiszen az élőhelyül szol-
gáló megismert, használt, majd művelt természet egy darabja vált ott-
honná. Aztán a civilizáció, a kultúra egyre színesebb kerti világot alkotott 
az ember körül. Kialakultak a jól elkülöníthető kertstílusok: olasz kert, 
francia kert, angol kert, tájképi kert, romantikus kert, paraszt kert, vidéki 
kert, városi kert. Mind sok-sok színes növénnyel, érdekes elemmel, alkal-
mazással gazdagította a kertkultúrát.

Napjaink divatos stílusa: az ún. prérikert. A neve is mutatja, hogy Ame-
rikából indult el csupán néhány éve, de mára meghódította a világot. 
Egyfajta minimalista stílus: a sokszínű, változó természetnek, mint fejlő-
dő ökoszisztémának az induló típusát a száraz-félszáraz gyepek világát 
idézi elénk az emberi alkotás vágyának művészi kézvonásával.

Ez nálunk, Magyarországon elsődlegesen a legkülönbözőbb díszfüvek 
egymásmellé telepítésében és a nyári száraz, mediterrán tájak virágzó 
dísznövényeinek – mint pl. a levendula, cipruska … – ültetésében nyil-
vánult meg. 

Érezhetően megmozdulóban van a kertkultúra világa a természetkö-
zeli jegyeket magukon hordozó kertek irányába. Ezt nagyon jól mutatja a 
díszfaiskolákban nagy tömegben termesztett, rengeteg fajtát felvonultató 
virágos évelő. Szinte fájdalmas a választás kényszere a szebbnél-szebb 
vadvirágokból. A nemesítések eredményeként hatalmas a fajta, méret, 
színválaszték, amit csak tovább tetéz a helyenként több hónapig tartó 
virágzás. Ilyen gazdag kínálat még soha nem volt virágokból.

A hatalmas növényválaszték gondolkodásra serkenti az embert: a nagy 
növénytömegeket, sok díszfüvet felvonultató prérikerttől csak egy kicsi 
bátor lépés a hazai tájkaraktert és használatot idéző karakterjegyeket 
magán hordozó kertstílus kialakítása, amit talán most csak nevezzük 
el – egyfajta munkacímmel – mezei kertnek. Ez már nevében is szépen 
utal Félegyháza településtörténetére, hiszen az egykori mezőváros lakói 
a környező táj művelésbe vonását az ott létesített mezei kertekkel, a ta-
nyák elődeivel kezdték meg. 

A merész kísérletező kedv tágas teret nyit a mezei stílusú kert kiala-
kításának, amiért cserébe egy nagyon színes, finom megjelenésű – kicsi 
alapterületen is megvalósítható –, folyton változó virágos kertet kapunk. 

A mezei kert megjelenésével, a felhasználható növényekkel, azok ülte-
tésével kapcsolatos ötleteket, javaslatokat a következő lapszámban kö-
zöljük. Nagy Ágnes városi főkertész

Nyári kert 



  2018. július 3. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 17

Az örökmozgó 90 éves
Mucsi Istvánt köszöntötte 90. 
születésnapján a város nevében 
Balla László alpolgármester, jú-
nius 14-én. A gratulációt jó erő-
ben és hangulatban fogadta István 
bácsi, a vendégek szíves látásáról 
pedig felesége gondoskodott. A 
szépkorú elmondta, hogy szeren-
csére feleségével, Marika nénivel 
együtt jó egészségnek örvende-
nek, minden munkát elvégeznek 
a ház körül. Örökmozgónak tartja 
magát, és sok időt tölt el szőlős-
kertjének gondozásával.

Életútjának felidézésekor a leg-

többet katonamúltjáról beszélt, 
hiszen mintegy 30 esztendőt 
töltött el hivatásos katonaként a 
félegyházi laktanyában a műszaki 
bázis egyik vezetőjeként. Büszkén 
mutatta a Magyar Honvédségtől 
kapott születésnapi köszöntőt, de 
még ennél is nagyobb szeretettel 
azt az emléklapot, amelyet csa-
ládtagjai, unokái írtak neki. 

Mucsi István 1928. június 14-
én született Kisteleken. Szülei 
földműveléssel, lótenyésztéssel 
foglalkoztak, de ő többre vágyott. 
Az 5 elemi, és 4 polgári iskola 

elvégzése után Szegedre ment 
lakatosinasnak. 1950 januárjá-
ban lett sorkatona. Két év múlva 
megnősült. Egy lánya született. 
1957-től 1983-ig (nyugdíjazásáig) 
Kiskunfélegyházán volt katona. 

Azóta is jó egészségnek örvend. 
Nyitott, érdeklődő minden iránt. 
Szeret segíteni másokon. Sokat 
olvas, természetkedvelő, kirándu-
láspárti, érdekli a történelem, és 
szinte bármi más.

Életében egy percig sem tétlenkedett
– Napjaimat tevékenyen töltöm, 
magamra főzök, takarítok. Az 
udvarban lévő szőlőlugast is én 
gondozom. Szeretek tévét néz-
ni, a körülményekhez képest 
jó egészségnek örvendek. Még 
szeretnék sokáig élni – mondta 
el Mihályi József bácsi Balla 
László alpolgármesternek, aki 
június 18-án a város nevében 
köszöntötte 95. születésnapján a 
szépkorú férfit.

Mihályi József Kiskunfélegyhá-
zán született 1923. június 6-án, 
nyolcgyermekes családba. Nagyon 
fiatalon kellett dolgoznia. Hatéves 
korában már libapásztornak szegő-

dött. 12 év libapásztorkodás után 
napszámos és aratómunkát vállalt.

1944 tavaszán besorozták ka-
tonának és a frontra vezényelték. 
1945 januárjában hadifogságba 
került, ahonnan 1948-ban szaba-
dult, 35 kilogrammos testsúllyal. 
A leszerelés után megnősült, két 
gyermekük született. A családdal 
tanyán, gazdálkodásból éltek. A 
városba 1965-ben költöztek be, 
házukat kétkezi munkával tették 
lakhatóvá. Ezt követően dolgozott 
a műanyaggyárban és a vasútnál 
is. 1983-ban ment nyugdíjba.

Nyugdíjasként sem tétlenkedett. 
Nádtetőket javított és kőműveske-
dett is. Ma sem tud pihenni egy per-
cig sem. Egyedül él, de mindenről 
gondoskodik maga körül.

A városvezetés nevében Bal-
la László alpolgármester, a 
Szivárvány Személyes Gon-
doskodást Nyújtó Intézmény 
képviseletében Pintér László-
né Ibolya, az intézmény veze-
tő gondozónője, és Szamosi 
Endre, a körzet képviselője 
köszöntötte Zsolnay Mihályt 
90. születésnapján. Vendég-
ségbe érkezett még hozzá a 
jeles alkalomból régi barátja 
a szomszédból, néhai fele-
sége unokatestvére, és jelen 
volt Farkas Jánosné Katika, 
Miska bácsi házigondozója is.

Zsolnay Mihály 1928. június 22-
én született. Gyerekkorát Félegy-
házán töltötte, szülei a mezőgaz-
daságban dolgoztak. Felnőve ő is 
a mezőgazdaságban kezdett el 
dolgozni, majd a villanytelepen 
lett villanyszerelő, ahová nagy-
bátyja segédletével jutott be. 
Később a vasútnál helyezkedett 
el, ahol kitanulta a könyvelést, 

jegykiadást, és mindent, amit 
tudni kellett az akkori vonatok-
ról és menetrendjükről. Alapve-
tően Félegyházán dolgozott, de 
tartalékosként sokszor kisegített 
a környező kis állomásokon is. 
Összesen 14 helyen fordult meg 

helyettesítőként. Megtanulta és 
sokat használta a morzekódot.

Felesége a gyapjúforgalmiban 
dolgozott. Közösen vásárolt csa-
ládi házukat egy életen át csino-
sították, szépítették. Itt él máig 
Miska bácsi, s hódol a mai napig 

szenvedélyének, a motor- és ke-
rékpárjavításnak. Emellett máig 
nagy kedvence régi falióra-gyűjte-
ménye, amit saját kézzel javított 
meg, ha szükség volt rá. Mindig 
rajongott a kézzel készített holmi-
kért. Születésnapján a vendégek-
nek büszkén mutatta meg saját 
kézzel, mások számára felesleges 
dolgokból készített csillárjait. 

Felesége három évvel ezelőtt 
elhunyt ugyan, de Miska bácsi 
nincs egyedül: mindig van se-
gítsége, legfőképpen Katika, a 
házigondozónője. A mindig ak-
tív szépkorú szerencsére kiváló 
egészségnek örvend, máig ellátja 
magát, örömmel szépítgeti kert-
jét. S bár gyermeke nem szüle-
tett, szeretetben és törődésben 
nem szenved hiányt. 

Kívánunk nekik további jó 
egészséget és örömteli boldog 
éveket! V. B.

Máig tevékenyen él Miska bácsi
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Amatőr westernlovasok versenyeztek
Kiskunfélegyházán, a Fekete Lovas Tanya volt a házigazdája jú-
nius 16-án és 17-én az országos amatőr western lovasverseny 
második fordulójának. A megmérettetésre mintegy 90 versenyző 
érkezett az ország minden pontjáról, hogy megmutassák, hogy ők 
a legügyesebbek westernlovaglásban, legjobban oldják meg az 
ügyességi feladatokat, és a marhák tereléséhez is jól értenek.

Egy kívülálló nem biztos, 
hogy tudja, miben külön-
bözik a westernlovaglás 
a többi lovassporttól. 
Fekete Benő, a rendez-
vény házigazdája erre is 
megadta a magyaráza-
tot: – A westernlovaglás 
Amerikából származik. 
Alapvetően munkalovag-
lásra épül, ahol a lovas-
nak egyik kezére mindig 
szükség van, hogy forgat-
ni tudja a lasszót, vagy 
éppen a coltját, miközben 
a lovát is irányítani tudja. 
Ezt pedig elsősorban a lá-
bával, testsúlyának áthe-
lyezésével, szavaival tudja 
megtenni.

A westernlovasok azért 
vannak kalapban, hogy 
ne égesse a nap a fejü-
ket, olyan védőfelszere-

lést használnak, hogy ruházatuk 
is tiszta maradhasson. Lovaikat 
speciálisan, erre a feladatra te-
nyésztik, nevelik. Ezek a lovak sok-
kal fordulékonyabbak, robbanéko-
nyabbak és nagyon átengedőek. 

A ló és lovas együttműködése is 
rendkívül kifinomult, kívülről szin-
te láthatatlan. Egy ilyen versenyen 
a bírálók erre is komoly figyelmet 
fordítanak értékelésük során – tet-
te hozzá Fekete Benő. 

Diákmunka fiataloknak

Szeretnéd hasznosan eltölteni 
a szünidőt? Zsebpénzre lenne 
szükséged? Vállalj diákmun-
kát, keresd fel Kiskunfélegy-
házán a Jókai utca 11. szám 
alatti irodát! Informálódj, ér-
deklődj! Mindez csak rajtad áll!

Célszerű már az iskolaévek alatt 
megismerni a diákélet és a mun-
kavállalói lét közötti különbsége-
ket: Mi a pénz értéke, miért kell 
megdolgozni? Mit jelent a fele-
lősségvállalás, mit jelent időben 
ott lenni és azt tenni, amit mások 
mondanak. Tapasztalataink alap-
ján sok diák azért dolgozik a nyári 
szünidőben, hogy tanulmányait 

finanszírozni tudja. Idén is meg-
hirdetjük a Dolgozz jól és nyaralj 
ingyen! – programunkat, ami által 
a legjobban dolgozó diákot megju-
talmazzuk nyaralással. A helyi cé-
gekkel kapcsolatot ápolunk, a vá-
rosi önkormányzattól a legjobban 
teljesítők ingyenes strandbelépőt 
kapnak, továbbá a Dulicsek Au-
tósiskolánál kedvezményesen sze-
rezhetik be jogosítványukat, illetve 
a Szépségkuckó fodrásza, Bojsza 
Beáta a hónap legjobb dolgozójá-
nak ingyen elkészíti frizuráját. 

Gondiné Csányi Mónika 
témavezető

20/376-5413 

Félegyházi teniszsiker
Nagyszerűen szerepelt Kis-Czakó Eszter június 19-e és 23-a között 
a Nyíregyházán megrendezett korosztályos tenisz vidékbajnoksá-
gon. A leány U12-es kategóriában egyéniben, párosban és csapat-
versenyben is aranyérmet szerzett a szegedi Gellért SE tagjaként. 
A József Attila Általános Iskola 6. osztályos tanulójának felkészíté-
sét helyi edzők, Fricska Fanni, Horváth István, valamint Bálint Dá-
vid segítették. Az idei esztendő különösen eredményesen alakult 
Eszter számára, a korosztályos válogatottba is bekerült, valamint 
egyre több nemzetközi versenyen méretteti meg magát.

Kis-Czakó Eszter 
első osztályosként 
ismerkedett meg a 
sportággal. Tehetsé-
gére Fricska Fanni 
figyelt fel, akinek 
testvére, Fricska 
Martin is sokat se-
gítette kezdeti fej-
lődését. 2018-ban 
válogatott kerettag 
lett korosztályában, 
jelenleg egyéni edzé-
seit Horváth István, 
csoportos edzéseit Bálint Dávid 
vezeti. Nagyszerű formája ered-
ményességben is megmutatkozott, 
a korosztályos vidék bajnokságon 
egyéniben, párosban és csapatban 
mind a 14 mérkőzését megnyerte, 
így veretlenül lett első.

Eszter két éve igazolt Szegedre. 

A Gellért SE tagja-
ként már 2017-ben, 
11 évesen megnyerte 
az U12-es vidékbaj-
nokságot csapatban 
és döntőt játszhatott 
párosban. A fedett 
pályás OB-n pá-
rosban 3. helyezést 
ért el. Az országos 
rangsorban a legjob-
bak közé tartozik. A 
tenisz mellett atléti-
kában a József Attila 

Általános Iskola tagjaként kiváló di-
ákolimpiai eredményekkel büszkél-
kedhet. Fizikai felkészítésében nagy 
szerepet vállal testnevelő tanára, 
Kurucz Kornélia. A tanulás is fon-
tos számára, a kitűnő bizonyítvány 
mellett zongorázik, valamint tanul-
mányi versenyeken vesz részt.
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2017 szeptemberében indult el 
Kiskunfélegyházán Akrobatikus 
Rock'n'Roll tanfolyam. A Platán 
Utcai Általános Iskola és a József 
Attila Általános Iskola adott helyet 
a 45 táncolni tanuló diáknak, akik 
közül többen már az első tanévben 
versenyeztek is.

Az ügyes táncosok tanára, Nem-
csok Dorina rendkívül büszke csa-
patára, akiknek ezúton is kellemes 
nyári szünetet kíván, szeptembertől 
pedig visszavárja őket, de örömmel 
fogadja az új jelentkezőket is. Ér-
deklődni a nemcsok.dorina.4m@
gmail.com e-mail címen lehet.

Amerikából jöttem…

Amerikából jöttem… címmel tartott élménybeszámolót New 
York-i útjáról Mezősi Ágnes félegyházi fotós a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtárban, június 26-án. Az érdeklődőket Kállainé 
Vereb Mária, az intézmény igazgatója, és dr. Ónodi Izabella 
képviselő köszöntötte. A fotóst támogatója, régi barátnője, dr. 
Sinkó Melinda is elkísérte az élménybeszámolóra, és egy saját 
költésű verssel is meglepte. 

Mint megtudtuk, a látogatás ap-
ropója egy New York-i galériában 
való kiállítás volt, amire egy ame-
rikai-magyar művészeti pályáza-
ton elért győzelemmel kapott 
lehetőséget Ági, további kilenc 
magyar képzőművész mellett. A 
felmerült költségekhez segítsé-
get nyújtott a félegyházi önkor-
mányzat és dr. Sinkó Melinda. 

A kiállítás darabjai több New 
York-i kiállítóteremben és a kon-
zulátuson is megtekinthetőek 
voltak, de falra kerülnek még Chi-

cagoban és Miami-ban is. A vilá-
got járt képsorozatot hazatérve a 
városi könyvtárban a félegyházi 
közönség is megcsodálhatja majd. 

Ági rengeteg élménnyel gaz-
dagodott, érdekes épületeket és 
kifejező portrékat fotózott útja 
során. Amerikában egy régi barát 
volt segítségére a látványosságok 
megtekintésében és az útvonal-
terv összeállításában, hogy minél 
több kép és élmény gyarapíthas-
sa a félegyházi fotós művészi pá-
lyáját.  V. B.

Szamócáról, szezon után
Hegyi Bence a félegyházi piac 
ismert arca, fiatal kora ellené-
re régóta foglalkozik mezőgaz-
dasággal. 2013 óta termeszt 
szamócát, emellett karalábé 
és más zöldségek tartoznak a 
kínálatába. 

A környezetgazdálkodási agrár-
mérnök végzettségű termelő sze-
rint a jó minőségű szamócához 
mindenek előtt megfelelő talaj és 
páratartalom kell, no meg renge-
teg odafigyelés, szakértelem. Meg-
tudtuk tőle azt is, hogy a szamóca 
a homokos, barnás talajt szereti, 
és hogy minden évben újra kell ül-
tetni a növényt. Ahhoz pedig, hogy 
igazán zamatos legyen a gyümölcs, 
még a szedés napszakát is jól kell 
megválasztani.

Bence a Cleri és Asia fajtákat 
használja kertészetében. Az előbbi 
korai érésű, így már a szezon előtt 
ki tud menni vele a piacra. Az Asia 
zamatosabb és nagyobb szemű faj-

ta. Lekvár és dzsem készítésére 
azonban mindkettő alkalmas. 

A fiatal gazda 3000 négyzetmé-
teres területen termel, idén viszont 
csupán a tavalyi ár kétharmadáért 
tudta értékesíteni portékáját, mert 
szerinte az importáru lenyomta a 
termelők árát is. Azt mondja, hogy 
az idei év a szamócások számára a 
túlélésről szólt. Tapasztalatai sze-
rint gyakori jelenség, hogy ügyeske-
dők felvásárolják jutányos áron az 
importterméket a nagybani piacon, 
majd megtévesztve a vásárlót, he-
lyiként kínálják azt. Ezzel nem csak 
a becsületes termelők boldogulását 
nehezítik meg, de a vevőnek sem 
lesz sok öröme a kényszerérlelővel 
kezelt külföldi portékában. Pedig az 
egészséges módszerrel termesz-
tett szamócában rengeteg hasz-
nos, az egészséges táplálkozáshoz 
elengedhetetlen vitamin és ásványi 
anyag van. Ne mondjunk le róla, jö-
vőre sem! V. B.

Ügyes 
akrobaták
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A Lakitelek Népfőiskola hírei Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján: 
www.nepfolakitelek.hu

Németh László műfordítói 
tábor a népfőiskolán

Németh László műfordítói tábort szervez a Lakite-
lek Népfőiskola, valamint a Kelet- és Közép-Euró-
pai Kutatásért és Képzésért Alapítvány augusztus 
közepétől.

A pályázati felhívásra olyan harmincöt év alatti 
fiatalok jelentkezését várják, akik elhivatottságot 
éreznek a Magyarországgal határos horvát, ro-
mán, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nyelveken, 
valamint a történelmi cseh és lengyel szomszéda-
ink nyelvén született szépirodalmi szövegek ma-
gyarra fordítása iránt.

A fordítótáborba nevezni egy legalább négy-öt-
ezer karakterből álló, nyomtatásban még meg 
nem jelent, magyarra fordított 20-21. századi 
szöveggel, valamint a Lakitelek Népfőiskola hon-
lapjáról letölthető jelentkezési lappal lehet.

Az augusztus 13. és 19. között zajló műfordí-
tói táborban a résztvevők előadásokat hallhat-
nak a közép-európai irodalmakról és kultúrák-
ról, művelődési kapcsolataink hagyományáról, 
valamint szemináriumi foglalkozások keretében 
ismerkedhetnek meg a fordítás elméletével és 
gyakorlatával.

A képzés térítésmentes, a nyertes pályázók szá-
mára a Lakitelek Népfőiskola, valamint a Kelet- és 
Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapít-
vány a tábor teljes idejére szállást és étkezést 
biztosít.

A pályamunkák és a jelentkezési lapok benyúj-
tásának határideje: 2018. július 9.

A beérkező pályaműveket szakmai zsűri bírálja 
el, és a nyerteseket 2018. július 16-áig értesíti a 
részvételi lehetőségekről.

A jelentkezési lap letölthető a Lakitelek Népfőis-
kola honlapjáról..

Országismereti táborok
a népfőiskolán

A Lakitelek Népfőiskola és a Kelet- és Közép-Eu-
rópai Kutatásért és Képzésért Alapítvány pályáza-
tot hirdet műfordítói és országismereti táborok-
ban való részvételre is. 

Az alábbi táborokat rendezik meg: belarusz-ma-
gyar és magyar-belarusz, kazah-magyar és mon-
gol-magyar országismereti tábor, orosz-magyar 
és magyar-orosz műfordítói tábor. 

A táborok helyszíne augusztus 27-e és szep-
tember 2-a között a Lakitelek Népfőiskolán lesz. 
Jelentkezési határidő: július 9. A képzés térítés-
mentes, a táborok teljes idejére a Lakitelek Nép-
főiskola és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért 
és Képzésért Alapítvány ellátást – szállást és ét-
kezést – biztosít. 

A táborokban az adott célország nyelvét jól 
ismerő magyar egyetemisták és külföldi diákok 
közösen fejleszthetik tovább nyelvtudásukat és 
újabb ismereteket szerezhetnek. A nyertes fiata-
lok neves szakemberek irányításával ismerked-
hetnek meg a műfordítás mesterségével, szakmai 
fogásaival, illetve az adott ország kultúrájával és 
nyelvével. 

Az egyhetes tábor különböző előadásokkal 

várja a hallgatókat: iro-
dalom, kultúra, törté-
nelem, országismeret, 
nyelvfejlesztés és persze 
nem utolsó sorban fordí-
tás-elmélet és gyakorlat 
témakörben. A képzés 
kiscsoportos gyakorlatok 
és összevont előadások formájában történik. 

A jelentkezés feltételeiért és további részlete-
kért látogasson el a Lakitelek Népfőiskola honlap-
jára: http://nepfolakitelek.hu

Lezsák Sándor dedikált 
a 89. Ünnepi Könyvhéten

Legújabb kötetét, A rozsdás kések ellenében 
című könyvet, valamint korábban megjelent mű-
veit is dedikálta Lezsák Sándor országgyűlési 
képviselő, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke a 89. Ünnepi Könyvhéten a buda-
pesti Vörösmarty téren, június 9-én. 
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Július 15-éig:
Foci VB közvetítő ledfal 

és sörsátor – 
meccsek közvetítése a 

sportcsarnok előtt

A városi könyvtár nyári nyitvatartása 
július 2. – szeptember 2.

hétfő: zárva
kedd, péntek: 8-17 óra

szerda-csütörtök: 12-17 óra
szombat: zárva

Július 2-ától 22-éig a városi könyvtár 
részleges nyitvatartással működik. 

Helye: Internet- és médiarészleg. Bejárat a 
Hattyúház hátsó árkádja felől.

Július 19., csütörtök
Móra Emléknapok – Móra Ferenc születésének 

139. évfordulója 
Móra tér, 10 óra

Megemlékezés Móra Márton sírjánál
Alsótemető, 10.15 

Móra Ferencre emlékeznek a 
Móra Ferenc Emlékházban, 11 óra

Július 13-14., péntek-szombat
IV. Kézműves Sörfesztivál

Kossuth L. u., Rocktár előtt

Július 20., péntek
Rocktábor – IV. turnus záró koncert

Rocktár, 19 óra

Július 24., kedd 
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama 

klubja.
Városi könyvtár, 10 óra

Július 31., kedd
Petőfi Emléknap, Petőfi Sándor halálának 169. 

évfordulója alkalmából.
Petőfi-szobor, 18 óra

Augusztus 3-24.
Unatkozol? Vár a könyvtár!

Szünidei ügyeskedő alsó tagozatosoknak 
kedden és pénteken 10-12 óráig, 

felső tagozatosoknak kedden és pénteken
14-16 óráig.

Augusztus 9-11., csütörtök-szombat
V. Nemzetközi oldalkocsis motoros találkozó és 

oldalkocsis crossverseny, 
Parkerdő

Augusztus 17., péntek 
Markolt György szobrászművész kiállításának 

megnyitója. Megtekinthető nyitvatartási időben 
szeptember 28-áig.

Városi könyvtár, 17 óra

Augusztus 17-20.: 
A Félegyházi napok főbb programjai:

Augusztus 17., péntek
A Félegyházi Táncszínház és a szegedi Délikert 

Néptáncegyüttes bemutatja a 
„Don Quijote, avagy a világirodalom 
farmernadrágja” című táncjátékot.

Városi sportcsarnok parkolója, 21 óra 

Augusztus 18., szombat 
Punnany Massif koncert 

Városi sportcsarnok parkolója, 20 óra 

Augusztus 19., vasárnap
Hooligans koncert 

Városi sportcsarnok parkolója, 21 óra 

Augusztus 20., hétfő
Best of Geszti koncert 

Városi sportcsarnok parkolója, 20 óra 

Tűzijáték
Városi sportcsarnok parkolója, 21.30 

Augusztus 21., kedd 
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama 

klubja.
Városi könyvtár, 10 óra

Augusztus 23., csütörtök 
Hattyúkerti zenés esték. 

Közreműködik a The Fusion Art.
Városi könyvtár, 18 óra

Nyári hírek
Rövidített nyitvatartással várja kedves vendé-
geit a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár július 2-a és szeptember 2-a között. 
Az intézmény hétfő mellett szombaton is zár-
va tart, keddtől péntekig 18 óra helyett 17 órá-
ig látogatható. Az épület július 2-ától július 22-
éig a főkapun nem közelíthető meg. Bejárat a 
Petőfi tér felől az árkádok alatt az Internet- és 
médiatár részleg oldaláról.

***
Már hagyománnyá vált, hogy a könyvtár ifjú 
olvasói számára a nyári szünidőben táborokat 
szervez. Július hónapban a felsősök két tábor 
közül választhatnak. A helyismereti táborban 
a „hírek szerelmesei”, az újságíró, a rádiós és 
a tévés munkájával ismerkedhetnek meg a gye-
rekek. Megidézik a város híres szülötte, Móra 
Ferenc alakját is, aki élete végéig a Szegedi 
Napló állandó munkatársa maradt. Folytatódik 
a tavaly első alkalommal szervezett Zöldnyo-
mon járunk öko-élménytábor. A résztvevők, 
többek között, ellátogatnak a termelőiskolába, 
az állatmenhelyre, valamint minikertet készí-
tenek és a könyvtár előtti aszfaltot díszítik ki.

***
Augusztus 10-éig 
még megtekinthető 
a bibliotéka nyit-
vatartási idejében 
Balanyi Károly Fe-
renczy Noémi-díjas 
grafikus- és zománcművész Üzenet című ki-
állítása. A kecskeméti születésű képzőművész 
alkotásain gyakran alkalmazza a szitanyomást 
és a fotografikát, kutatva a zománcművészet 
hagyományostól eltérő új lehetőségeit. Ma-
gyarországon és külföldön rendszeresen kiál-
lít, köztéri zománcmunkái az ország számos 
városában megtalálhatóak.

KÖNYVTÁRSAROK

DALAIM
Elmerengek gondolkodva gyakran,
S nem tudom, hogy mi gondolatom van,
Átröpűlök hosszában hazámon,
Át a földön, az egész világon.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Holdsugári ábrándos lelkemnek.
A helyett, hogy ábrándoknak élek,
Tán jobb volna élnem a jövőnek,
S gondoskodnom... eh, mért gondoskodnám?
Jó az isten, majd gondot visel rám.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Pillangói könnyelmű lelkemnek.
Ha szép lyánnyal van találkozásom,
Gondomat még mélyebb sírba ásom,
S mélyen nézek a szép lyány szemébe,
Mint a csillag csendes tó vizébe.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Vadrózsái szerelmes lelkemnek.
Szeret a lyány? iszom örömemben,
Nem szeret? kell inni keservemben.
S hol pohár és a pohárban bor van,
Tarka jókedv születik meg ottan.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Szivárványi mámoros lelkemnek.
Oh de míg a pohár van kezemben,
Nemzeteknek keze van bilincsen,
S amilyen víg a pohár csengése,
Olyan bús a rabbilincs csörgése.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Fellegei bánatos lelkemnek.
De mit tűr a szolgaságnak népe?
Mért nem kél föl, hogy láncát letépje?
Arra vár, hogy isten kegyelméből
Azt a rozsda rágja le kezéről?
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Villámlási haragos lelkemnek!

(Pest, 1846. április 24–30.)

A Petőfi Emlékév alkalmából 
a lánglelkű költő versei közül 
válogatunk. 
Kép: Bodor Miklós.



2018. július 3.22 FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HIRDETÉS

SZÁMLÁK
ADATSZOLGÁLTATÁS

HATÉKONYSÁG

INTÉZZE EGYSZERŰEN ADÓÜGYEIT ÉS REGISZTRÁLJON AZ
ONLINESZAMLA.NAV.GOV.HU OLDALON!

HA NEM RENDELKEZIK MEGFELELŐ SZÁMLÁZÓ PROGRAMMAL,
HASZNÁLJA A NAV INGYENES ONLINE SZÁMLÁZÓJÁT!

A tájékoztatás nem teljes körű, részletek az onlineszamla.nav.gov.hu oldalon.

NAV_OnLIne_Szamla-204x275-sajto.indd   1 20/06/18   11:46
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Sikeres emlékverseny

Immáron 21. alkalommal rendez-
ték meg júniusban a Bene György 
Tenisz Emlékversenyt a strand 
melletti teniszpályákon. A kétna-
pos tornán helyi amatőr verseny-
zők, valamint sportbarátok egyé-
niben és páros számban mérték 
össze tudásukat. Férfi egyéniben 

19-en indultak el, az elsőséget 
Dinnyés Gábor szerezte meg, 
megelőzve Bársony Zoltánt, 
Farkas Tibort és Kiss Istvánt. 
A 10 páros közül Bársony Zoltán – 
Dobák Nándor diadalmaskodott 
Farkas Tibor és Fricska Gábor 
előtt. 

Jól állják a pofonokat

Mozgalmasan telik a nyár a Hideg 
László Boksz Egyesület tagjai szá-
mára, a félegyházi ökölvívók leg-
utóbb Hódmezővásárhelyen sze-
repeltek nemzetközi pofonpartin. 
A felhozó mérkőzések jó alkalmat 
szolgáltak a fiatal bokszolók be-

mutatkozására, az egyesület nép-
szerűsítésére, megismertetésére. 
A nyár folyamán Budapestre is 
ellátogatnak a bokszolók a Madár 
Akadémia meghívására. A felké-
szülést ősztől a korosztályos ma-
gyar bajnokságok követik.

Diákok horgásztak

Általános-, illetve középiskolás 
tanulók ragadtak horgászbotot a 
Kiskunsági Sporthorgász Egye-
sület hagyományos versenyén 
júniusban. A megmérettetésre 
négy-négy általános iskolai, illetve 
középiskolás csapat nevezett. In-
tézményenként 3-3 diák ragadott 
pecabotot, a versenyszabályzat ér-
telmében a csapatok összefogása 
számított mérvadónak a végelszá-
molásnál. Segítők, szülők, csapat-
vezetők és pedagógusok kísérték 

el a tanulókat, akiket az egyesület 
látott vendégül. A legjobbakat ku-
pákkal, érmekkel, illetve horgászati 
eszközökkel jutalmazták – mondta 
el Forgó István egyesületi elnök. 
Az általános iskolák között a dar-
vasos tanulók győztek, mögöttük a 
dózsások, illetve a platánosok vé-
geztek. A középiskoláknál az első 
helyet a Mezgé diákjai szerezték 
meg, másodikként a Közgé, míg 
harmadikként a Szent Benedek is-
kola tanulói zártak.

Sikeres szezont zártak

A tavalyi évhez képest még si-
keresebb idényt tudhatnak ma-
guk mögött a Félegyházi Térségi 
Sportiskola kosarasai, akik júni-
usban tartották meg hagyomá-
nyos évzárójukat a Constantinum 
Sportcentrumban. A taglétszám, 
a kosarazni vágyó fiatalok szá-
ma tovább bővült, több mint 200 
gyermek 14 csapattal szerepelt 
korosztályos bajnokságokban. A 
sikeresség az egységességnek 
és az egyre jobb feltételeknek 
köszönhető, mindezt Csányi 
József, Kiskunfélegyháza pol-
gármestere mondta el beszé-
dében. Iványi Ferenc szakosz-
tályvezető köszönetet mondott 
a gyermekeknek, az edzőknek, 

a szakmai stábnak, valamint a 
támogatóknak, akik lehetővé tet-
ték a sportág további bővülését, 
az egyesület fejlődését. Emellett 
fontos eredmény, hogy minden 
félegyházi általános iskolában 
működik kosárlabdacsapat va-
lamint egyre több kisiskolás és 
óvodás kapcsolódik a sportághoz. 
Az infrastrukturális fejlesztések-
nek köszönhetően a Constanti-
num Sportcentrum parkettája és 
világítása is megújult, valamint 
megvalósult a kültéri kosárlab-
dapálya a Honvéd Sporttelepen. 
A rendezvényen Simon Zoltán 
szakmai vezető és Szabó Csaba 
technikai vezető külön értékelte 
az évet.

Kitüntették a DMTK- 
KVSE triatlonistáit 
Miniszteri kitüntetést kaptak a 
DMTK-KVSE kiskunfélegyházi tri-
atlonistái. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától Prof. Dr. Kásler 
Miklós miniszter a 2016/2017. 
tanévben elért eredményes tanul-
mányi munkájáért és kimagasló 
sportteljesítményéért Magyarország 
Jó Tanulója – Jó Sportolója címet 

adományozta Fricska Annának 
(Móra F. G. 9. o.), Csontos Dórának 
(József 6. o.), Papp Laura Ineznek 
(Batthyány 6. o.) és Vincze Nádjá-
nak (Kunszállás 6. o.). A kitüntető 
cím elnyerésének alapkövetelménye 
volt a 4,8 tizedes tanulmányi átlag, 
valamint adott sportágnál országos 
versenyen az 1-6. helyezés elérése. 

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Félegyháza második világhá-
ború utáni iparosodásának 
köszönhetően egyre többen 
költöztek be faluról, tanyáról 
a városba. A megnövekedett 
lakosság körében óriási igény 
volt a korszerű, komfortos tár-
sasházi lakások iránt. 

Az ekkoriban felépült ingatlanok 
közül az egyik első a „kék bérház-
ként” ismert, homlokzattal a Kos-
suth utcára néző, az Ady Endre és 
a Fadrusz János utcák között elhe-
lyezkedő, háromemeletes épület.

1959 tavaszán döntött úgy a 
városi tanács, hogy az említett te-
rületen, az első világháború idején 
tűzvésztől megsemmisült gőzma-
lomhoz tartozó épületek helyén, az 
ún. „égett malom telkén” egy 40 
lakásos bérházat épít. Ez az épít-
kezés volt az első lépcsője annak 
az emeletes lakóházsorozatnak, 
amely a Kossuth utca páratlan ol-
dalán haladt a városháza felé.

Az egykori malomtelken álló régi 
épületeket irodának és raktárnak 
használó Terményforgalmi Válla-
lattal való megegyezés után 1959 
áprilisában meg is kezdődött az 
elavult építmények bontása. Októ-
berben már az alapozási munkála-
tok folytak, decemberben pedig a 
második szintet is felhúzták. 1960. 
június 30-ára készült el a társasház, 

amelyben 24 kétszobás és 16 egy-
szobás, erkélyes lakás kapott he-
lyet. A helyi újság fontosnak tartot-
ta beszámolni arról, hogy minden 
szobába cserépkályhát építettek 
be, a padlót parkettával burkolták, 
az előszobákban beépített ruhás-
szekrényt készítettek, az ablakokra 
vászonredőnyt alkalmaztak.

A fürdőszobákban beépített kád, 

fürdőkályha, zuhany és mosdó szol-
gálta a lakók kényelmét, a konyhá-
ban „Szépasszony” típusú tűzhely 
állt a családok rendelkezésére, a 
bejárati ajtókat pedig biztonsági 
zárak védték. A pincében minden 
lakáshoz külön szeneskamra tarto-
zott, itt kapott helyet a két, üstökkel 
felszerelt mosókonyha, valamint 
a melléjük épített szárítóhelyiség 
is. Ennek az újszerű és praktikus 
ötletnek hála, a háziasszonyoknak 
teregetés végett nem kellett a fris-
sen mosott, vizes ruhát felcipelniük 
a pincéből a padlásra. 

Az 1960-ban abszolút modern-
nek számító lakóháznak azonban 
akadt néhány hibája is, például 
nem készítettek lejáratot az udvar-
ba, ahová csak az utcán át lehetett 
bejutni. Kezdetben nem volt helye a 
lakók kerékpárjainak és motorjai-
nak, a kerítést nélkülöző udvarban 
pedig ezeket nem lehetett őrizetle-
nül hagyni.  Ónodi Márta
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GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyiben 
a gazda nem jelentkezik az álla-
tért, az 14 nap elteltével szaba-
don egy új gazdához juttatható.

1. Brikett: 1 éves, fekete keverék 
kan
2. Carmen: 3 év körüli, vörös keve-
rék szuka
3. Cili: 3,5-4 éves, drapp keverék 
szuka
4. Donna: 4 éves, barna-fekete 
tacskós keverék szuka

A menhely honlapján (http://men-
helykkfhaza.hu) további képek, és 
örökbe fogadható kutyák tekinthe-
tők 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. 

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

1

3

2

4

Hirdetés

NEC 22”-os LED monitor 1 év garanciával: Csak: 17.990 Ft
Dell Vostro 280 asztali gép: Core-i3, 4 GB mem., 320 GB HDD, 
1 év garancia:  Bomba áron, csak: 38.990 Ft!
ACER A315-31 új notebook: Intel N3350, 4 GB mem., 500 GB HDD, 
webcam, 15,6”-os kijelző, 2 év garancia Csak: 89.990 Ft

Számlatömb helyett használjon számlázóprogramot! 
NAV-engedélyes számlázóprogramok már 7.200 Ft +ÁFA-s áron, 

amelyeket július 1-je után is nyugodtan használhat!
Nem kell félnie a NAV-tól, és ennek még a könyvelője is örülni fog!

NYÁRI AJÁNLATUNK!

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.hu

Munkatársak: 
Gubu Zoltán (sport, reklám), 

Kiss Gabriella (újságíró), 
Hájas Sándor (újságíró),

Kürti László (fotó), 
Fantoly Márton (fotó), 

László István (hírszerkesztő)
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.

Nyomtatás: Lapcom Zrt. – Győr

Új ring a bunyósoknak

Szántó József mesteredző kez-
deményezésére új ringgel aján-
dékozta meg a Kiskunfélegyházi 

Honvéd Ököl-
vívó Szakosz-
tályát a Papp 
László Ökölví-
vó Akadémia. 
Az új játéktér 
a sportolók 
edzési felté-
teleit javítja, 
és a Tréfás 
Békás Forgata-
gon avatták fel, 
ahol a fiatalok 

bemutatóval népszerűsítették a 
sportágat – mondta el Ramocsa 
Sándor egyesületi vezető. 

ÚJSZÜLÖTTEK: Ujvári Annabella (anyja 
neve: Rakovszki Alexandra), Zöldi Kolos 
(Virág Edit), Romsics Máté (Tímár Tímea), 
Kurucz Nóra (Juhász Rita), Balla Szabolcs 
(Horváth Erika), Tóh Regina Veronika (Ke-
serű Kitti), Dobák Hanna Franciska (Bo-
dor Krisztina), Shatri Dolóresz (Fábián 
Alexandra), Gasztl Zara Szófia (Horváth 
Piroska)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Patai Ale-
xandra Borbála – Szél István, Kurai Móni-
ka – Süveges Csaba, Seres Erika – Pataki 
Tamás, Kósa Erzsébet – Mogyoró Tamás 
Antal, Farkas Ildikó – Takó Tamás, Ács 

Alexandra – Agárdi Szilárd, Gerecs Tímea 
– Margit Norbert
MEGHALTAK: Hajdú Sándor, Andrási 
Ferenc István, Fekete Ödön, Barta Mihály, 
Kállai-Borik József – Kiskunfélegyháza, 
Csapó Ferenc Sándorné Juhász Anna, 
Fekete Istvánné Szekeres Margit, Szabó 
Józsefné Kis Margit, Lakatos Dávid Ist-
ván, Csorba József – Kecskemét, Horváth 
Sándor Józsefné Soós Margit – Harkakö-
töny, Mészáros Róbertné Vörös Gabriella 
– Bugac, Horváth Irén, Bernáth Gábor – 
Kunszentmiklós, Süveges Imréné Tóth Ka-
talin Mária – Petőfiszállás, Obora Ferenc 
– Tiszakécske, Győri Györgyné Bársony 
Mária – Tiszaalpár, Fehér Mátyásné Ficsór 
Ilona – Kunszállás, Kovács Imre János – 
Kiskunmajsa, Donka Ferencné Nagy Juli-
anna – Gátér

Anyakönyvi hírek

A „kék bérház”


