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– Városfejlesztési elképzeléseink megfogalmazásakor egység-
ben gondolkodunk. Az a célunk, hogy a megvalósuló projektek ne 
egymástól elszigetelten valósuljanak meg, hanem egy irányba, 
egy átgondoltan megtervezett jövőbe mutassanak – fogalmazott 
Csányi József polgármester, amikor a folyamatban lévő Jókai ut-
cai beruházásról kérdeztük.

Az elmúlt hetekben többször hírt 
adtunk a buszpályaudvarral szem-
beni terület rehabilitációjának 
részleteiről: a parkolók építéséről, 
a nagyméretű, impozáns falfest-
mény kivitelezéséről. És mindez 
csak a kezdet! Az összességében 
mintegy 100 millió forintos, tisztán 

önkormányzati forrásból megva-
lósuló beruházás a zöldnövények 
telepítésével és a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utcai útkorrekcióval teljesedik 
majd ki. Itt az úttest kiszélesíté-
sével teszik biztonságossá a Pe-
tőfi Sándor utca irányából való 
kikanyarodást.

– A Tőzsér-ház megvásárlásával 
kezdődött minden – eleveníti fel az 
egy évvel ezelőtt történteket Rosta 
Ferenc alpolgármester.

– Több alternatíva mérlegelését 
követően az a döntés született, 
hogy a belváros parkolási gondja-
inak enyhítésére használjuk fel ezt 
a frekventált helyen lévő területet. 
Ennek tükrében döntött a képvise-
lő-testület az egykori lakóingatlan 
megvásárlásáról és elbontásáról. 
Amikor ez megtörtént, egy óriási 
falfelület tárult elénk, ami szinte 
kínálta magát, hogy a hamarosan 

induló főtéri fejlesztéshez igazod-
va, annak egyfajta lezárását te-
remtsük meg itt. Így született meg 
a falfestmény gondolata.

Rosta Ferenc a budapesti Ma-
dách Imre Gimnázium tűzfalát 
díszítő, a Nagykörutat ábrázoló al-
kotást látva vette fel a kapcsolatot 
a Színes Város Csoportot vezető 
Flór Péterrel, s miután megtekin-
tették néhány referenciájukat, már 
biztosan tudták, hogy ilyet szeret-
nének Félegyházára is.

– Sokat beszélgettünk a felvetés-
ről a városvezetőkkel, kollégákkal, 

Félegyháza ékköve lesz az új falfestmény

Fotó: Seres Attila
Folytatás a 2. oldalon!
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Balla Lászlóval a körzet képvi-
selőjével, Lantos Szabolccsal, 
a Holló László Képzőművész Kör, 
és Kiss Lászlóval, a Wesel Hugó 
Fotókör tagjával. Az eszmecserék 
során az az elképzelés erősödött 
meg bennünk, hogy egy korabeli 
városkép volna a legmegfelelőbb.

Elkezdődött a kiválasztás, és vé-
gül Buknicz István képeslapgyűj-
teményében találtunk rá erre az 
1900-as éveket megidéző, lenyű-
gözően szép képre, ami a Színes 
Város Csoport munkatársainak 
keze nyomán három hét alatt új 
életre keltette a korábbi kopár tűz-
falat. A kép teljes befejezéséhez 
néhány apróbb kiegészítés még 
hátravan, de az már most jól lát-
szik, hogy érdemes volt belevágni, 
mert kivételes élményt nyújt, a vá-
ros egyik dísze lett.

Lenyűgöző élményben lehet része 
annak, aki az Ótemplom erkélyéről 
tekint le a városra, mert egymás 
mellett láthatja honnan indult és 
hol tart Félegyháza száz év távla-
tában. A kép előtti téren kialakított 
parkolók mellé gyorsnövekedésű 
fák kerülnek majd, amelyek mintegy 
bevezetik a festmény által felidézett 
múltba a nézelődőt. Az alkotás éjjeli 

megvilágítást is kapni fog, az eset-
leges vandál cselekedetektől pedig 
nagyfelbontású kamerákkal fogjuk 
védeni. Az eddigi visszajelzések 
alapján talán nem alaptalanul bízom 
abban, hogy ez a térségünkben egye-
dülálló kezdeményezés megnyeri a 
félegyháziak szívét.

Flór Péter cégvezetőtől meg-
tudtuk azt is, hogy a Színes Város 
Csoport 2009-es alakulása óta 
több mint 40 ezer négyzetméter 
falat színesített országszerte, de 
dolgoztak már Moszkvában és 
Berlinben is. Tanult képzőművé-
szek és egykori graffitisek közre-
működésével készítik el a nagy-
méretű alkotásokat, amivel Viktor 
Vasarely szellemi örökségét sze-
retnék ápolni.

– A félegyházi munka igazi tech-
nikai bravúr eredményeként szüle-
tett meg alapos előkészítés után, 
rendkívüli kézügyességű, gyakor-
lott művészek közreműködésével. 
A kiválasztott kép alapján nagyí-
tottuk és felvázoltuk a falra a ter-
vet, amit azt követően rendkívüli 
precizitással kellett végrehajtani. 
A vegyes technikával, falfestékkel 
és spraykkel kivitelezett alkotás 
az időjárási viszontagságokat is jól 
tűri, a festékgyártó cég 10 év ga-
ranciát vállal a tartósságra – tud-
tuk meg a kivitelezés részleteit.

Flór Péter szerint a félegyhá-
zihoz hasonló, a környék törté-
netiségét feldolgozó alkotások 
különösen népszerűek szoktak 
lenni, mert egy letűnt kor lenyo-

mataként hozzájárulnak a helyiek 
kötődéséhez.

Balla László, a térség önkor-
mányzati képviselője ezt igazolva 
is látja, hiszen nap, mint nap meg-
keresik a térségben élők, hogy örö-
müknek hangot adjanak.

– Az a lendület, ami a választá-
si körzetemben az utóbbi időben 
tapasztalható, 1990 óta példa 
nélküli. Szinte egyidőben valósul 
meg a 39 parkoló, a Móra utcai 
óvoda építése, valamint a Béke 
tér és a Petőfi tér teljes körű meg-
újulása, az itt élőket régóta érintő 
problémákra nyújtva megoldást. 
Örömmel és elégedettséggel tölt 
el, hogy részese lehetek ezeknek 
a fejlesztéseknek – mondta el a 
képviselő.

Kreatív, ötletes megoldásnak tartják az itt élők a város múlt-
ját felidéző falfestményt, amely augusztus eleje óta látható a 
buszpályaudvarral szembeni téren. A kép az 1900-as évekbeli 
Kiskunfélegyházát mutatja be többek nagy örömére.

Rózsa Milán Csaba (27): – 
Örülök neki, hogy felfestették a 
képet, mindenképpen feldobja, 
színesíti a várost. Jól néz ki, jól 
mutat. Ötletesnek tartom ezt a 
megoldást. Először a Móra Em-
lékházban láttam ezt a képet ki-

nagyítva, utána pedig a Kiskun 
Múzeumban képeslapként. Ebből 
is látszik, hogy kis kreativitással 
milyen sokat szépülhet egy város.

Benkóné Eszik Ilona (60): – 
Nagyon jó ötletnek tartom, hogy 
ilyen módon használták fel ezt a 

nagy falfelületet. Mutatós a kép, 
a buszmegálló környékén sokan 
megfordulnak, akik megcsodál-
hatják az alkotást. Ismerem a kép 
történetét, Félegyháza régmúltját 
mutatja be, a mostani városháza 
még hiányzik róla. Közelebbről is 
megtekintem, amint lesz alkal-
mam. Minden bizonnyal sok ér-
deklődőt fog vonzani.

Gulyás Györgyné (72): – Meg-
néztem a képet, olvastam az el-
készültéről és kíváncsi voltam 

milyen lett a valóságban. Olyan, 
mintha a távolba elláthatnánk a 
kép által, nekem nagyon tetszik, 
megfogott. A szép és megújuló 
környezet feldobja az itt élőket, 
várom a folytatást.

Pintér Ágnes (18): – Szerin-
tem egyedülálló az országban ez 
a várost bemutató kép, nagyon 
jó ötletnek tartom. Fiatal vagyok 
még, így annyira nem ismerem 
városunk történelmét. A kép ál-
tal jobban el tudom képzelni a 
régmúltat, mintha csak olvasnék 
róla.

KÖRKÉRDÉS: Milyennek találja a város múltját megidéző falfestményt?

Félegyháza ékköve lesz az új falfestmény

Folytatás az 1. oldalról!
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A már elkészült Csólyosi út és Nefelejcs utcai útépítések után 
újabb, bruttó 234 millió forintos útfejlesztési program valósul 
meg Félegyházán a következő hónapokban. Ezzel több, mint 420 
millió forintra nő a 2018-ban e célra fordított önkormányzati for-
rás. Ilyen nagyságrendben még soha nem költött útépítésre a 
város – mondta el Csányi József polgármester annak apropóján, 
hogy megszületett a szerződés a kivitelező Út-Ép-Ker 97 Kft-vel, 
és elindult a kivitelezés.

– Idén újabb 600 méteres sza-
kaszon, a Béla király és a Róna 
utcák között épült meg a Kiskun 
utca 6 méter szélességben, víz-
elvezetéssel. A kivitelezés gya-
korlatilag elkészült, már csak a 
befejező munkafázisok vannak 
hátra. Ezzel immár teljes hosz-

szában megújul a Bankfalu legje-
lentősebb közlekedési útvonala, 
így három év alatt megkapta a 
városrész azt az igényes, jó mi-
nőségű utat, amire húsz éve vár-
nak az itt élők. A beruházás több, 
mint a biztonságos közlekedés 
feltétele: záloga lehet a városrész 

további fejlődésének – fogalma-
zott a polgármester.

Csányi József elmondta, hogy 
a kivitelezővel kötött szerződés 
értelmében megtörténik a Darvas 
tér 2-3. szám alatti társasházak-
nál a 22 férőhelyes parkoló meg-
építése is. A férőhelyeket merőle-
ges beállásúra alakítják ki, és 348 
négyzetméter térkőburkolattal, 
valamint építési szegéllyel látják 
el. A Nap utca Bikahegyi út és Vi-
rág utca közötti szakaszán 150 
méter hosszúságú, 3 méter szé-
lességű, csaknem 500 négyzet-
méter alapterületű út épült.

Elkészül a Bajcsy-Zsilinszky 

utca útkorrekciója és a Constanti-
nummal közös kivitelezésben ösz-
szesen 39 parkoló építése törté-
nik meg a Jókai utca és a Blandina 
nővér utca közötti szakaszon tér-
kőburkolatból, megvilágítással és 
csapadékvíz-elvezetéssel. Az Ara-
tó utcában a Szélmalom és Temp-
lomhalom utcák közötti szaka-
szon a kiegyenlítést követően több 
mint 230 méter hosszú és 4 méter 
széles területen történt meg az 
útalap aszfaltozása – összegez-
te a polgármester, emlékeztetve 
arra, hogy nemrégiben a frissen 
aszfaltozott Nefelejcs utcát, és az 
Aranyhegyi lakótelep új járdáját is 
birtokba vehették a közlekedők.

Mint megtudtuk, a munkálatok 
ütemezetten zajlanak a városban, 
a kivitelezés október 31-éig va-
lamennyi helyszínen befejeződik. 
Csányi József hozzátette: a vá-
rosvezetés természetesen tisztá-
ban van azzal, hogy vannak még 
hiányosságok Félegyháza útháló-
zatának minőségében. – Adósok 
vagyunk még a Molnártelepi úttal, 
ott az állami tulajdonban lévő te-
rülettel kapcsolatos megállapodás 
megszületését követően tudunk 
érdemben továbblépni. A mosta-
ni beruházási csomag lezárásával 
azonban kimondhatjuk, hogy vala-
mennyi városrész főútja rendben 
van. Ennek tükrében 2018-at ne-
vezhetjük Félegyháza életében az 
útépítések évének. Természete-
sen nem állunk itt meg. Már dol-
gozunk a folytatás előkészítésén 
– szögezte le a polgármester.

Útépítések éve Félegyházán
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Szent István nemzetteremtő munkássága ma is hat
Az államalapítás ünne-
péről a Szent István té-
ren emlékeztek meg a 
félegyháziak augusztus 
20-án. Az ünnepségen a 
Félegyházi fanfár elhang-
zása után Csányi József 
polgármester mondott 
beszédet. Ezt követően 
az ünneplők Szent István 
szobránál helyezték el ko-
szorúikat, virágaikat. 

Az ünnepi szentmisét Mayer 
Mihály nyugalmazott pécsi 
megyéspüspök celebrálta. 
Az új kenyeret ezúttal is a 
gazdakörök színes menete 
hozta a Szent István Temp-
lom elé, ahol Mayer Mihály és 
Hajagos Gyula atya áldották 
meg. A felszentelt kenyeret 
ezt követően a városháza 
előtt szelték fel, és osztották 
szét az ünneplők körében.

A központi ünnepségen 
Csányi József polgármester 
ünnepi beszédében a 980 esz-
tendővel ezelőtt földi létéből 
eltávozott Szent István királyról em-
lékezett meg, akinek alakját – mint 
mondta – semmiféle erő nem tudta 
azóta sem elhalványítani, nemzette-
remtő munkássága máig hat. 

– A mai korban, napjainkban kü-
lönösen fontos Szent István alakja. 
Most, amikor Európában fellazul-
nak a földrészt összekötő évezre-
des szálak és rossz döntéseken 

alapuló megoldási kísérletek áram-
lanak ránk, most kell, hogy Szent 
István példája előttünk ragyogjon. 
Amíg más országok a jóléttől eltel-
ve, irányjelzők nélkül bukdácsolnak 

a mai értékvesztett Európában, ad-
dig nekünk van egy vezérfonalunk, 
az az út, amelyet egykoron szent 
királyunk kijelölt – mondta köszön-
tőjében a polgármester.

Haleszban és Selymesben is ünnepeltek
A hagyományoknak megfelelően 
Félegyháza haleszi és selymesi 
városrészében is megtartották 
az új kenyér ünnepét augusztus 
19-én. Haleszban Rádi András, 
a Haleszi Gazdakör elnöke, Sely-
mesben Molnár Tiborné Margit-
ka, a Selymesért Egyesület elnöke 
köszöntötte az ünnepségre össze-

gyűlteket. Ünnepi beszédet mon-
dott Csányi József polgármester. 
Az új kenyeret Hajagos Gyula 
atya szentelte meg és a város ve-
zetői szelték meg, helyi, lelkes se-
gítőikkel pedig közösen kínálták a 
megjelenteknek. Műsorral közre-
működött Együd Ádám és bará-
tai, valamint Varga Katica.
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Idén újraéledt az egykori, köz-
kedvelt Félegyházi Napok ha-
gyománya az augusztus 20-i 
ünnepet felölelve. A szokásos 
ünnepségek mellett vidám-
park, tűzijáték, kézműves vá-
sár, borutca, kitelepült ven-
déglátó egységek, továbbá 
számos gyermekeknek és fel-
nőtteknek szánt program tette 
teljessé a félegyháziak nyárvé-
gi napjait. 

A nyitónapon Don Quijote, a vilá-
girodalom farmernadrágja című 
táncjátékot adta elő a Félegyházi 
Táncszínház és a szegedi Délikert 
Möndörgő Táncegyüttes. A Migu-
el de Cervantes Saavedra műve 
alapján készült előadás táncait 
Simoncsics Pál koreografálta. A 
latin, cigány és modern táncok-
kal elmesélt produkció félegyházi 
ősbemutatóját óriási érdeklődés 
övezte. 

A négynapos kulturális feszti-
vál ingyenes programjainak lá-
togatottsága minden várakozást 
felülmúlt. Köszönhető ez annak 
is, hogy a fellépők sorában a helyi 
értékek éppúgy helyet kaptak, mint 
a sztárvendégek. Fellépett többek 
között a Punnany Massif, a Hooli-
gans, valamint Geszti Péter és 
csapata. 

Visszatért a Félegyházi Napok
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Hirdetés

Jótékonysági licit

Az „Egészségért Közalapítvány 
a Kórházért” által meghirdetett 
jótékonysági liciten sportrelikvi-
ák kerültek kalapács alá. A licitre 
sokan bejelentkeztek, és összesen 
177 ezer forint gyűlt össze. A há-
romszoros olimpiai bajnok vízi-
labdacsapat labdáját – amelyet 
névjegyükkel is elláttak a játéko-
sok, és dr. Körtvélyessy And-
rás főigazgató-helyettes ajánlott 
fel – a jövőben a Tiszabusz Plusz 
Kft. őrizheti. A városi kórházban 
megrendezett ünnepségen dr. 
Réczi László birkózó világbajnok 
személyesen adta át dr. Horváth 
Sándornak, az Integrál Zrt. el-
nök-vezérigazgatójának azt a ser-
leget, amelyet a világverseny meg-
nyerését követően a Kecskeméti 

Sportfelügyelőségtől 
kapott eredménye 
elismeréseként.

Dr. Horváth Sándor 
a licitálással kapcso-
latosan elmondta, 
hogy a félegyházi 
kórház megérdemli 
a figyelmet és tá-
mogatást. Dr. Réczi 

László kupája méltó helyre talált 
az Integrál Zrt-nél. A legmegbe-
csültebb kupák és emléktárgyak 
között fogják őrizni.

A főigazgató-helyettes arról 
szólt, hogy ez volt az első alkalom 
a kórház életében, hogy próbá-
ra tegyék a támogatói akaratot. 
A premier jól sikerült. 177 ezer 
forint gyűlt össze, amelyből új 
ágyak kerülhetnek a kórházi osz-
tályokra. A tapasztalatok alapján 
már megszületett az elhatározás, 
miszerint folytatják az ilyen típusú 
akciókat, mert bebizonyosodott, 
hogy a város figyelemmel kíséri az 
intézmény sorsát, és sokan pénzt 
is hajlandóak áldozni fejlődésé-
ért – tette hozzá dr. Körtvélyessy 
András. 

Elismerték a kórházi dolgozókat Semmelweis-nap alkalmából
Semmelweis Ignác születésnapján a 
félegyházi városi kórház is ünnepsé-
get tartott, ahol áttekintették az intéz-
mény múltját, szó esett a tervekről, és 
elismerték a kiemelkedően dolgozók 
munkáját.

A félegyházi városháza dísztermében 
megrendezett ünnepségen dr. Körtvé-
lyessy András főigazgató-helyettes töb-
bek között arról beszélt, hogy az egész-
ségügyben dolgozók egyik legfontosabb 
erénye a türelem. Mint fogalmazott, a be-
tegek visszacsatolása szerint a városi kór-
házat is az itt dolgozók türelme teszi kü-
lönlegessé. Ünnepi beszédében felidézte 
az elmúlt év legjelentősebb eredményeit, 
így például az egynapos sebészet fejlődé-
sének állomásait is. Kitért egyebek mellett az 
új műtéti eljárások és a termoterápia beveze-
tésének jelentőségére.

A félegyházi kórház dolgozói közül többen 
elismerésben részesültek az egészségügy leg-
nagyobb ünnepén.

Főigazgatói dicséretben részesült dr. Ke-
rényi Zsuzsanna, a tüdőgyógyászati szakren-
delés főorvosnője és Sallai Zsuzsanna felnőtt 
szakápoló.

Kórházért elismerő oklevelet vehetett át 
Borzainé Kis Zsuzsanna gyógytornász.

Kiváló előadó elismerésben részesült Busá-
né Szabó Mária raktáros.

Kiváló szakmunkás díjat vett át Farkas 
Zoltán gépkocsivezető.

Kiváló asszisztens oklevelet vehetett át 
Gáspár Imréné szemészeti asszisztens.

Kiváló kórházi dolgozó elismerésben része-
sült Blaskovicsné Nánási Ilona segédápoló.

Kiváló ápoló címet kapott Erdei Mihályné 
ápolási asszisztens.

Jubileumi jutalomban részesültek:
25 éves munkaviszonyuk elismeréseként:
Paksi Tiborné gazdasági igazgató-helyettes, 

Gondáné Illés Mónika ápoló, Beszéné Né-
meth Adrienn ápoló, Csősz Istvánné asszisz-
tens, Gál Illés Antalné telefonkezelő, Tormá-

si János Istvánné ápoló, Serfőző Tünde 
ápoló, Barton Andrásné gyógyszertári 
asszisztens.

30 éves munkaviszonyuk 
elismeréseként:

Szikora Ilona ápoló, Fazekasné Soly-
mosi Ildikó ápoló, Dombi Eleonóra ápo-
ló, Dömötör Ilona orvosírnok, Takácsné 
Puskás Ildikó ápoló, Orbán Károlyné 
ápoló.

40 éves munkaviszony 
elismeréseként:

Tóth Ilona ápoló, dr. Dragonné Má-
tyás Melinda csoportvezető asszisztens, 
Kovács Károlyné asszisztens, Gáspár 
Imre Józsefné asszisztens, Varga Piros-
ka ápoló, Tarnóczki Sándorné védőnő.

Az Egészségért Közalapítvány a Kórhá-
zért ebben az évben megalapította az „Oltal-
mazó kezek” díjat a félegyházi szakdolgozók 
kitüntetésére. Dr. Perlaki Pál kuratóriumi tag 
jóvoltából most azok a jelöltek is elismerésben 
részesültek, akik az Oltalmazó kezek díjazás 
során nem jutottak az első öt kitüntetett közé. 
Így most Gábos-Hevér Andrea gyógytornász, 
Fazekas Szűcs Istvánné ápoló, Szabóné Kiri 
Andrea asszisztens, Szappanos Mária gyógy-
masszőr is elismerést kapott.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara elismerésében részesült Magonyné 
Drozdik Mária körzeti közösségi ápoló, Nagy 
Zita ápoló és Lestyánné Madari Ildikó ápoló.
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– Bárki, aki megteszi feléjük az első lépést, 
megtapasztalhatja, hogy a fogyatékkal élő em-
bertársaink tele vannak szeretettel, a rájuk 
bízott feladatokat hatalmas lelkesedéssel vég-
zik. Sokkal többet adhatnak és sokkal többre 
képesek, mint azt egy külső szemlélő megfe-
lelő ismeret hiányában hinné – mondta Gálig 
Erzsébet intézményvezető a Fogyatékosok 
Napközi Otthonának évfordulós megemlékezé-
sén. Az ünnepségen a gondozottak, gondozóik, 
szülők és hozzátartozók együtt ünnepelték az 
évfordulót, és természetesen a hatalmas ün-
nepi torta sem maradhatott el.

Az intézményvezető az otthon két évtizedé-
ről elmondta: – A Kiskunfélegyháza város ön-
kormányzata alapította Értelmi Fogyatékosok 
Nappali Intézménye 1998. július 15-én nyitotta 
meg kapuit a harmadik évüket betöltött, ön-
kiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra 
nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, 
illetve autista személyek napközbeni gondozá-
sának, foglalkoztatásának biztosítására.  

Az elmúlt 20 év igazolta az 
intézmény létjogosultságát, 
mert az otthon folyamatos 
szakmai munkája a gyerme-
kek, felnőttek és a hozzátar-
tozók mindennapi életvitelét 
megkönnyíti, csökkenti nehéz-
ségeiket. Az intézmény mód-
szerei között kiemelt figyelmet 
kap a fejlesztés, a mobilitás, a 
tanácsadás, illetve a foglalko-
zások keretében a kieső ké-
pességek megfelelő kompen-

zálása. Mindemellett az otthon használóinak 
gazdag kulturális és szabadidős programokat is 
szervezünk – tette hozzá Gálig Erzsébet.

Az intézményvezető szavait a gondozottak 
is megerősítették, amikor egy önálló műsor-
számmal emlékeztek meg a legkedvesebb 
foglalkozásaikról, kirándulásukról, vagy ép-
pen sportvetélkedőjükről.  Emellett énekkel és 
verssel, közös előadással tették igazán ünnepi-
vé a születésnapot.

Kedves programjuk végén, transzparensei-
ken azt is megfogalmazták, hogy mit várnak el 
környezetüktől. Ennek lényege: lenézés helyett 
elismerést, közöny helyett gondoskodást, ha-
rag helyett szeretetet, türelmetlenség helyett 
toleranciát, megbántás helyett együttérzést, 
elutasítás helyett elfogadást, kiszolgáltatott-
ság helyett egyenjogúságot.

A műsor után előkerült a szív alakú lég-
gömb, amit ujjongással engedtek a Nap felé, 
majd jóízűen nekiláttak a születésnapi torta 
elfogyasztásához.

Móra emléknap

Móra Ferenc író, muzeológus előtt tisztelgett 
a város a Móra Ferenc Emléknap programjaival 
Kiskunfélegyháza szülötte és díszpolgára szüle-
tésének 139. évfordulóján. A rendezvényt a vá-
ros önkormányzata, a Móra Ferenc Társaság, a 
Kiskun Múzeum és a Móra Ferenc Közművelődé-
si Egyesület szervezte. Az emlékezés koszorúit 
a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tagjai, 
Vészits Andrea, Móra Ferenc dédunokája, a 
Móra Ferenc Társaság, a pártok képviselői és 
a közintézmények képviselői helyezték el az író 
szobránál, majd az Alsótemetőben az író édes-
apjára, a 105 esztendeje elhunyt Móra Márton-
ra emlékeztek. Az emléknap a nádfedeles szülői 
házban folytatódott, ahol Kapus Béláné szólt 
a Móra-családról, és a 100 évvel ezelőtt megírt 
Kincskereső kisködmönből idéztek részleteket.

20 éves a FONO

Hirdetés
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Kiskunfélegyháza Város Gazda-
ságának Fejlődéséért kitünte-
téssel ismerte el Kiss Zsoltnak, 
a Primőr Kft. vezetőjének te-
vékenységét az önkormányzat 
képviselő-testülete. A vállalko-
zót eddigi munkásságának ér-
tékelésére, további tervei meg-
fogalmazására kértük.

– Kezdjük az elején. A vállalko-
zói pályafutása hogyan alakult, 
melyek voltak a legfontosabb 
állomások, történések?

– Mindenekelőtt azt szeretném 
elmondani, hogy vállalkozói pálya-
futásom biztosan kudarcba fulladt 
volna – mindemellett voltak nehéz-
ségek, kudarcok is bőven –, ha a 
feleségem nem áll mellettem, aki 
a kiemelkedő szakmai munkája 
mellett, gyermeknevelés, háztar-
tásvezetés mellett igen sokat se-
gített grafológusként a munkatár-
saink kiválasztásában. Nem lehet 
egy vállalkozói pályafutás sikeres, 
ha nincs mögötte egy összetartó 
család, ha nincsenek kiváló munka-
társak, akik kellő szakértelemmel, 
alázatosan, sokszor a munkaidőre 
tekintet nélkül dolgoznak szor-
galmasan a közös sikerek elérése 
érdekében.

De ha visszagondolok, talán 
mondhatom, hogy egész életem-
ben vállalkoztam valamire, több 
mint 10 évet dolgoztam a vendég-
látásban, középiskolai és főiskolai 
tanulmányaimat is ezen a terüle-
ten folytattam. Voltam a félegyhá-
zi Halászcsárda vezetője, nappal 
vendégeink színvonalas kiszolgá-
lására törekedtünk, éjjel pedig hi-
degkonyhát üzemeltettünk, hogy a 
város kiskereskedelmi egységeit 
elláthassuk 10-15 féle finom ké-
szítménnyel. Erre azért vállalkoz-
tunk, hogy a csárda forgalmát és 
eredményét növeljük.

Dolgoztam a Keleti Fény Tsz-ben, 
mint kereskedelmi és élelmiszer-
ipari ágazatvezető. Itt különféle 
snack termékeket gyártottunk, úgy, 
mint burgonyaszirom, különféle ro-
pogtatni valók, édességek, szárított 
fűszernövények. Ez is egy vállalko-
zás volt a Tsz-en belül. Főnököm, 
Hegedűs János volt, aki bátorított 
és segített, ő maga egy kiváló veze-
tő volt, sokat tanultam tőle. Sajnos 
egy autóbalesetben 1988-ban igen 
fiatalon életét vesztette, így én is 
elvesztettem egy igaz barátot, egy 
jó főnököt és támogatót. Halála 
nemcsak nekünk volt nagy veszte-

ség, hanem meggyőződésem, hogy 
a régió is elvesztett egy kiváló ké-
pességű vezetőt.

A Tsz-t ’88 őszén otthagytam, 
mert Koncz Laci barátom hívott az 
akkor még „Kisgazdaságokat Áru-
val Ellátó, Termékeiket Felvásárló 
és Értékesítő Kisszövetkezet”-hez, 
hogy fejlesszük tovább a vállalko-
zást. Később a nevet Primőr Kisz-
szövetkezetre változtattuk, majd 
aztán a rendszerváltás után KFT-
vé alakultunk. Ekkor kerültünk kap-
csolatba az Unilever magyarországi 
képviseletével és nemsokára szinte 
kizárólagos forgalmazói lettünk az 
akkor igen közkedvelt Denim, Lux, 
Pond’s, AXE márkáknak. Jártunk 
Hollandiában és sokat tanultunk, 
hogy hogyan is művelik tőlünk nyu-
gatabbra a kozmetikai disztribú-
ciót. Tevékenységünkre több más 
nyugati cég is felfigyelt, úgy, mint 
a Margaret Astor cég, a Procter & 
Gamble, a Mühlens, és az Adidas.  

A mai Primőr jogelődje 1991-ben 
alakult meg, amikortól is Koncz 
Laci már Ausztriában kezdte meg 
vállalkozói tevékenységét, Vida Pali 
barátom pedig megalakította a V 
és B Kft-t. Útjaink külön váltak, de 
barátok maradtunk.

A Primőr ekkortól kizárólag koz-
metikai disztribúcióval foglalkozott 
egy folyamatosan átalakulásban 
lévő, inflációval terhelt belföldi és 
külföldi piacon. Leányvállalatot 

nyitottunk a 90-es években Moszk-
vában, Bukarestben, Szófiában is. 
Ezek egy ideig jól működtek, de a 
Rubel szárnyaló inflációja miatt az 
orosz céget be kellett zárnunk, a 
román és bolgár tulajdonostársa-
ink pedig kivásároltak bennünket a 
közös cégekből. Nem maradt más 
hátra, mint erősíteni a magyar cé-
get. A 90-es évek második felétől 
aztán jött még jónéhány fontos 
beszállító partner. Így a Chanel, 
az Elizabeth Arden, a spanyol Puig 
csoport a Nina Ricci, Paco Rabanne 
és a Carolina Herrera márkákkal, 
valamint az Yves Saint Laurent a 
Kenzo, a Juvena, később a La Prai-
rie luxus bőrápolási márkák.

A nagy európai és tengerentúli 
kozmetikai világcégek, de a tra-
dicionális nagy családi cégek is 
elkezdték adni-venni a szépség-
ápolási brandeket, a tőkekoncent-
ráció és a globalizáció éreztette 
hatását nálunk is, egyre több mul-
tinacionális vállalat nyitott ma-
gyarországi leányvállalatot, és ez 
a folyamat érintett bennünket is, 
így több márkát elveszítettünk, de 
szerencsére sikerült ezeket jórészt 
újakkal pótolni. Ezek a változások 
azt üzenték, hogy jó lesz vigyáz-
nunk, ha nem kötődünk erősen a 
képviselt márkákhoz, kereskedel-
mi partnereinkhez, de legfőkép-
pen a fogyasztóhoz, akkor nagyon 
gyorsan piacot veszíthetünk és ez 

beláthatatlan következményekkel 
járhat. Ezért a kötödést abban ha-
tároztuk meg, hogy magát a diszt-
ribúciós tevékenységet profi szint-
re emeljük, ami rövid határidős, 
pontos, hibátlanul összekészített 
áruküldeményeket jelent, emellett 
emelnünk kell a szolgáltatásunk 
színvonalát. Ez azt jelenti, hogy a 
kiskereskedelmi üzletek eladóit 
folyamatosan képezzük, segítünk 
az áruismeretük fejlesztésében, 
de módszertani, eladástechnikai 
ismeretek átadásával is igyekszünk 
segíteni munkájukat. Van több sa-
ját alkalmazottunk a legfontosabb 
Douglas, Müller és Marionnaud 
parfümériákban egyrészt teher-
mentesíteni az amúgy is kis létszá-
mú bolti eladó kollégákat, valamint 
ajánlani a fogyasztó részére a szá-
mára legmegfelelőbb termékeket.

Nagy hangsúlyt fektetünk a már-
kák bolton belüli és bolton kívüli 
marketing támogatására, forgal-
munk – amely tavaly 4 Mrd, idén 5 
Mrd lesz – mintegy 20 százalékát 
fordítjuk erre a célra.

Ma már több, mint 50 kozmetikai 
márkát képviselünk Magyarorszá-
gon 11 külföldi beszállítótól, mun-
katársaink létszáma meghaladja a 
80 főt, több mint 600 parfümériá-
ba, drogériába és hipermarketbe 
szállítunk rendszeresen, többnyire 
saját gépkocsikkal. Így a korábban 
említett Douglas, Müller, Marion-

Itt születtem, és szeretem a városomat
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naud luxushálózatokba, a DM, 
Rossmann, Eurofamily, Plus Market 
drogérialáncokba, de a Tesco és 
Auchan áruházakba, valamint ellá-
tunk még kb. 30 magánpartnert is.

A múlt évben felépítettünk egy 
saját, modern logisztikai központot 
3500 négyzetméteren, amelyben 
munkatársaink a régi papíralapú 
árukiszedés helyett már elektroni-
kus eszközök segítségével készítik 
elő több, mint 16 ezer cikkelemből 
a megrendeléseket szállításra. Fo-
lyamatosan építjük be a modern 
kor vívmányait a technológiánkba, 
így átállunk a digitális számlázás-
ra, az elektronikus úton történő 
rendelésfogadásra és feldolgozás-
ra. Célunk, hogy 2020-ra papír-
mentes céggé váljunk. Ügyelünk a 
környezetünkre, így az új logisztikai 
bázison csak elektromos energi-
át használunk, amelyet többnyire 
napelemes erőmű segítségével ál-
lítunk elő, így nincs károsanyag-ki-
bocsájtás sem.

– Amikor még a Molnár Béla 
utcában, nem is a székházban, 
hanem az 5 szám alatt alakulga-
tott a Primőr, akkor gondolta, 
hogy egyszercsak ekkora vállal-
kozása lesz és ennyire kiterjedt?

– Ma sem gondolom, hogy mi na-
gyok lennénk, mert minden relatív. 
Mi egy kis magyar cég vagyunk, 
amely igyekszik talpon maradni és 
próbál a holnaputánra is gondolni. 
Mindig azt mondjuk, ha nehézsége-
id vannak, az jó, mert nem enged 
ellustulni, menekülni pedig csak 
előre szabad. Tehát próbálunk elő-
relátni, kiszámítani a piaci válto-
zásokat, a kockázati tényezőket és 
folyamatosan fejlődni.

– Budapesten is van irodájuk, 
bennem felmerült a gondolat, 
hogy előbb-utóbb a székhelyük 
is ott lesz. De nem, Kiskunfé-
legyházán maradtak. Legutóbb 
is itt ruháztak be. Miért ez a 
kötődés?

– Mondhatnám, hogy itt szület-
tem és szeretem a városomat – 
ez természetesen igaz – de óriási 
szerencsém van, hogy a fiam Kiss 
Kolos, aki a cég operatív ügyvezető 
igazgatója, ő Budapesten irányítja 
a kereskedelmet és a marketinget 
25 munkatárssal, akiknek kulcssze-
repük van a tevékenységünkben. A 
kisebbik fiam Ákos pedig nagyon 
színvonalas reklámfilmeket, okta-
tófilmeket készít szintén Budapes-
ten, tehát ami látvány és vizualitás, 
az az ő asztala. Mi pedig a felesé-
gemmel maradtunk Félegyházán, 
tulajdonképpen már szép csend-
ben megtörtént a generációvál-
tás, hamarosan nyugdíjas leszek, 
de amíg lehet, maradok a cégnél, 
és igyekszem fiaimnak és munka-

társaimnak átadni a megszerzett 
tapasztalatokat.

– Elmondta, hogy mi tör-
tént eddig, milyen fejleszté-
sek voltak. Mit terveznek a 
következőkben?

– Nagyon nagy változásokon 
mentünk keresztül az elmúlt idő-
szakban, ebből következően most 
„csak” a stabilitást kell megvaló-
sítani rövidtávon. Természetesen 
mondhatnám, hogy még több már-
kával szeretnénk a portfóliót széle-
síteni, de nem lehet túlnőni a tel-
jesítőképesség határán. Hosszabb 
távon újra szeretnénk majd kika-
csintani a nemzetközi porondra, a 
szomszédos országok piacaira is, 
ez még csak előterv, és komoly fej-
lesztést igényel.

A belföldi piacon nagy hang-
súlyt kell fektetnünk a szolgálta-
tási területekre, ki kell vívnunk és 
folyamatosan meg kell tartanunk 
partnereink legmagasabb fokú elé-
gedettségét, ha ez megvan, akkor 
mondhatjuk, hogy egy stabil cég 
tagjai vagyunk.

– Kiskunfélegyháza Város 
Gazdasági Fejlődéséért kitün-
tetést kapott a várostól. Ho-
gyan látja, mennyire kedve-
ző terep Kiskunfélegyháza a 
vállalkozásoknak?

– Azt hiszem, hogy ez a város 
mindig fejlődési pályán volt, a le-
hetőségek adottak voltak, más 
kérdés, hogy a korábbi testületek 
hogyan éltek ezekkel a lehetőségek-
kel. Ami feltűnő és örömteli, hogy a 
jelenlegi városvezetés Csányi Jó-
zsef polgármester úr vezetésével 
új, tisztességes, vállalkozás- és pol-
gárbarát szemléletet honosít meg. 

A város soha nem látott fejleszté-
sekbe kezdett, ennek előteremtette 
a forrásait és már kiváló részered-
ményeket is láthatunk. A várost a 
külső látogató számára is vonzóvá, 
az itt lakók számára pedig élhető-
vé teszik. Ezek a fejlesztések azok, 
amelyektől a gazdasági erősödés is 
várható. Így a város jövőjét egyér-
telműen pozitívnak látom.

– Vannak a vállalkozói kö-
rökben ismerősei, akik nincse-
nek még Félegyházán és úgy 
vélekednek, hogy érdemes itt 
befektetni?

– Ebben a körben, ahol mi tevé-
kenykedünk, a vállalkozások száma 
csökken, így ebben a pillanatban 
nem tudok senkit idecsábítani, de 
abban biztos vagyok, hogy ha a vá-
ros általános fejlődése ezen színvo-
nalon tovább fejlődik, az Ipari Park 
külső képe is modernebbé válik, a 
gazdasági feltételek a jövendő vál-
lalatok számára vonzóak lesznek, 
akkor itt paradicsomi állapotok 
alakulhatnak ki.

– Benne vagyunk a nyár kel-
lős közepében, ezért is aktuális 
ez a kérdés. Nyilván a cégveze-
tés rengeteg időt vesz igénybe. 
Sokszor találkoztunk késő este, 
amikor kanyarodott be az utcá-
ba és ment hazafelé. De azért 
van szabadideje is.  Az hogyan 
telik? Mi a hobbija?

– A hobbim a feleségemmel 
együtt a víz, a horgászat és a ha-
józás. Ha tehetjük, hétvégenként 
Baján vagyunk, nincs jobb kikap-
csolódás, mint a Duna egy mellé-
kágában horgonyt dobni, a motort 
kikapcsolni és élvezni a természet 
hangját, a madarakat, látni a vad-

malacokat, amint lejönnek inni a 
partra és fogni néhány keszeget, 
azt azonnal megtisztítani, majd 
ropogósra megsütni, zúzott fog-
hagymával bekenni, ennél szebbet 
és jobbat nem is kívánhat az ember.

Természetesen ünnep, ha Kolos 
és Ákos is meglátogatnak, ők már 
profi horgászok, igyekszem tanulni 
tőlük. Ilyenkor is szakmázunk egy 
kicsit, de a pihenésé a főszerep.

– Kiválóan főz, bográ-
csot is visz magával minden 
alkalommal?

– Természetesen a halfőző bog-
rács mindig kéznél van. Abban 
a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy a halászléfőzés tudományát 
Sobri Józsi bácsitól tanulhattam. 
Én tudom, hogy olyan finomat, 
amelyet ő főzött soha senki nem 
tud készíteni, hiszen ő volt Magyar-
ország örökös halfőző bajnoka. 
Szerintem ma a legfinomabb halat 
Jelasity Márk barátom, a nagy-
baracskai Halászcsárda tulajdo-
nosa készíti. Gyakran készítek én 
is bajai halászlevet, azt mondják a 
családom tagjai, hogy a kísérleteim 
egyre sikeresebbek. Persze legjobb 
azt látni, hogy másoknak ízlik az 
étel. Ez az én vendéglátós vérem-
ből fakad.

– A kisebbik fiát nagyon sok-
szor láttam sündörögni a bog-
rács körül, továbbra is így van, 
vagy akár már önállóan is fel 
szokta állítani a bográcsot? 

– Mindkét fiam önállóan felál-
lítja és nagyon finom levet főznek, 
de ők már – velem ellentétben – 
világjáróként nagyon otthon van-
nak a nemzetközi gasztrokultúrá-
ban is.
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Augusztus 31-én adják 
át a Móra utcai óvodát

Kedves Szülők! Tisztelt Érdeklődők! Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata nevében örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a 
TOP-1.4.1-15 azonosítószámú projekt keretében megújult Móra 
Ferenc utcai óvoda építési munkálatai befejeződtek.

Az új óvodaépület ünnepélyes át-
adójával egybekötött nyílt napra 
augusztus 31-én, pénteken 16 
órakor kerül sor a Móra Ferenc u. 
2-2/a. szám alatt. Az intézményt 
Rideg László, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke adja át. 
Közreműködnek a Móra Ferenc 
utcai óvoda óvodásai, valamint a 
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos 

Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola növendékei.

Az átadást követően lehető-
séget biztosítunk, hogy a kedves 
szülők, gyermekek, és érdeklődők 
a megújult óvodát megtekintsék. 
Tisztelettel várunk minden kedves 
érdeklődőt!

Csányi József
polgármester

Téli rezsicsökkentést 
kaphatnak, akik  
korábban kimaradtak
A Kormány határozata alapján a 
téli rezsicsökkentésben koráb-
ban nem részesült, a vezetékes 
gáz- vagy távfűtéstől eltérő fű-
tőanyagot felhasználó háztar-
tások is egyszeri természetbeni 
támogatásban részesülhetnek. 
Az erre vonatkozó igényt az ön-
kormányzatnál kell bejelenteni 
legkésőbb október 15-éig. Aki 
ezt nem teszi meg a jelzett hatá-
ridőig, nem kaphat támogatást. 
A téli rezsicsökkentésben koráb-
ban már részesült, továbbá a ki-
zárólag elektromos fűtési mód-

dal rendelkező háztartások nem 
jogosultak a támogatásra.

Háztartásonként egy darab 
igénybejelentés nyújtható be az 
e célt szolgáló adatlapon, amely 
személyesen a polgármesteri 
hivatal földszinti ügyfélszolgála-
tán vehető át, vagy letölthető a 
kiskunfelegyhaza.hu honlapról. 
A részletekről a polgármesteri 
hivatal Szociális és Közfoglal-
koztatási Osztályán, vagy a ki-
helyezett ügyfélszolgálatokon 
lehet tájékozódni, ügyfélfogadási 
időben.

Helytálltak az aratóversenyen

A Jász-Kun Kapitányok Tanácsának javaslata alapján mintegy 
másfél évtizeddel ezelőtt hívták életre a Jász-Kun Hármas 
Kerületi Kézi Aratóversenyt. A rendezvénnyel együtt meg-
szervezik a népi ételek főzőversenyét is. Kiskunfélegyháza 
minden évben több csapattal is képviselteti magát az ara-
tóversenyen, sőt többször volt a házigazdája a rendezvény-
nek. Idén július 7-én, Jásziványban szervezték meg az aratók 
fesztiválját, ahol hat félegyházi csapat indult és szép ered-
ményeket értek el. A versenyzsűri elnöki teendőivel Ván Jenő 
Kiskun kapitányt bízták meg.

Az eredményhirdetéskor az első 
helyezettnek járó kupát és aján-
dékokat Jászivány csapata vehet-
te át. A második helyen a Haleszi 
Gazdakör, valamint Kunmadaras 
csapata végzett. A Selymesért 
Egyesület, valamint a Karcagi 
csapat a bronzérmet érdemel-
te ki. A zsűri a félegyháziak tel-
jesítményét több különdíjjal is 
jutalmazta. Az aratóverseny lát-
ványos menettel kezdődött. Az 

aratóbandák megadták a módját, 
hiszen kiadós reggelivel és ter-
mészetesen az aratóknak kijáró 
pálinkával hangoltak a munkára.

A rendezvény keretében meg-
tartott népi ételek főzőversenyén 
az elsőnek járó elismerést a Kun-
hegyesi csapat vehette át, míg a 
legjobb pogácsáért járó díj a kar-
cagi Aranykalász csapaté lett, a 
legjobb aratópálinkát pedig Far-
kas János készítette.

Búcsú a főtértől

A Zöld város program keretében 
hamarosan megkezdődik a főtér 
felújítása is. Az önkormányzat 
kezdeményezésére a város kultu-
rális intézményei programokkal 
búcsúztatták a megszokott, meg-
szeretett teret, amikor a Holló 
László Képzőművész Kör alko-

tóinak segítségével bárki ecsetet 
ragadhatott, és saját alkotásával 
színesíthette a tér aszfaltját. Ez 
alkalommal az újjáalakuló központ 
látványtervét is bemutatták, amely 
a felújítási munkálatok befejezé-
se után is méltó főtere, közösségi 
központja lesz Félegyházának.
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Új járda a lakótelepen
Az Aranyhegyi lakótelepen július 11-én adták át azt a 300 méter 
hosszú térkövezett járdát, a buszváró mellett megépített teret 
és kerékpártárolót, amely a városrész lakóinak biztonságos köz-
lekedését szolgálja. Nagy szükség volt erre a beruházásra, mert 
az aranyhegyiek sokat használják a tömegközlekedést, iskolába 
és munkába járásra, de a heti piacokra is sokszor mennek busz-
szal, a főútvonal mellett gyalogolni pedig komoly balesetveszélyt 
jelentett eddig – mondta el Horváth Gábor, a városrész önkor-
mányzati képviselője a 30 millió forintos beruházás átadásakor.

A képviselő arról is beszélt, hogy 
már 2016 tavaszán megfogalma-
zódtak azok a tervek, amelyek meg-
valósításával a városrész lakóinak 
biztonságát szolgálják. Ennek je-
gyében elsőként kiépült a térfigyelő 
kamerák rendszere, most pedig a 
járdaszakasz, amely a lakótelep két 
bejáratát köti össze. A térkövezett 

járdát szilárd, stabil alapra készítet-
te el a kivitelező ÚT-ÉP-KER 97 Kft. 

Horváth Gábor azt is elmondta, 
hogy a városrész további fejlesz-
tésére sem kell sokáig várni, már 
folynak az egyeztetések a főút 
másik oldalán lévő buszmegálló 
és bolt megközelítésének bizton-
ságossá tétele érdekében. 

Parkolók a Kun utcában

Újabb, öt férőhelyes parkolót adtak 
át júliusban a Kun utca – Bajcsy-Zsi-
linszky utca sarkán. A kivitelezést a 
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 
Kossuth Lajos Szakképző Iskola és 
Kollégium nyári gyakorlatát töltő, 
burkoló szakmát tanuló diákjai vé-
gezték, az építéshez szükséges anya-

got a félegyházi önkormányzat biz-
tosította. A tanulókat Balogh László 
szakoktató irányította a két hét alatt 
lezajlott munkálatok idején. A parko-
lók melletti járda is elkészül, a tanév 
kezdetén visszatérő szakmunkásta-
nulók készítik majd el, tanári irányí-
tás alatt.

Oldalkocsis parádé
Idén ötödik alkalommal adott otthont a félegyházi parkerdő a nem-
zetközi oldalkocsis motoros találkozónak, amelyre Európán túlról is 
érkeztek résztvevők, gyakran családjukkal együtt. A helyszínen cross- 
bemutató, motorkiállítás és számos koncert is várta a rendezvény lá-
togatóit. A háromnapos találkozón a város lakóinak is bemutatkoztak 
a motorosok egy látványos felvonulással a főutcán. A találkozó bal-
esetmentesen, jó hangulatban zárult, és valamennyi hazai és külföldi 
motoros kifejezte szándékát, hogy jövőre is részese kíván lenni en-
nek a nagyszerű találkozónak – mondta el Ónodi Árpád, a találkozó 
főszervezője.

Tel.: 53/352-143, 20/590-3629
www.pallagiteam.hu

Már 1995 ótaSZŐNYEG MOSODA

NYÁRI AKCIÓ!

Mindenféle szőnyeg tisztítása
háztól-házig szállítással.

Padlószőnyegek bútorkárpit 
tisztítása a helyszínen.

Hirdetés
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Védd meg magad,  
védd meg a társadat!
A virtuális tér új fogalmakat hozott az életünkbe, amelyek 
nem csak a szóhasználatunkba, de a mindennapjainkba is 
észrevétlenül belopózott. Ezek egyike a cyberbullying, vagyis 
az elektronikus úton érkező fenyegetés illetve megfélemlítés, 
amely leginkább a jelenkor általános és középiskolásait érinti.

A Kreatív Mozaik Alapítvány a 
legkülönbözőbb módszerekkel 
nyúl a témához, a potenciáli-
san veszélyeztetett korosztá-
lyokat megcélozva. Ezúttal az 
Erasmus+ segítségével egy 
ifjúsági csereprogram kereté-
ben dolgozták fel a cyberbuly-
lying veszélyeit, és a lehetsé-
ges megoldási lehetőségeket. 
Dr. Horváth-Rekedt Grétától 
megtudtuk, hogy az interneten 
történő megfélemlítés, megalá-
zás rendkívül gyakori, a prog-
ramban részt vevő 14 erdélyi 
és 13 félegyházi középiskolás 

fiatal is találkozott már ilyen 
helyzettel áldozatként vagy el-
követőként. A téma feldolgo-
zása során mindkét szerepkör 
mélységeivel megismerkedtek 
a gyerekek, átélték azokat. Így 
nem csak saját életükben, de 
a környezetükben is képesek 
lesznek felismerni, és tenni 
a cyberbullying ellen. A szak-
ember szerint ez a legégetőbb 
annak érdekében, hogy az érin-
tett ne maradjon egyedül prob-
lémájával, és hogy feltámadjon 
az igény a korosztályban jó in-
ternetfelhasználóvá válni. 

Petőfire emlékezve
Félegyháza költőjére, Petőfi Sán-
dorra emlékeztek halálának 169. 
évfordulóján a költőóriás tisztelői, 
szeretői. A megemlékezés a Petőfi 
Sándor Emlékházban kezdődött tár-
latlátogatással, teázással és baráti 
beszélgetésekkel. Ezt követően a 
főtéren Petőfi szobra előtt Kállainé 
Vereb Mária, a könyvtár igazgatója 
tartott ünnepi megemlékezést, majd 
Feketéné Csikós Szilvia, a Waldorf 
iskola vezetője verssel, a Széljáró Bal-
ladás Együttes pedig „Tied vagyok, 
tied hazám” című műsorával idézte a 
költőt. A szobor talpazatánál a város-

vezetés, a civil szervezetek, a pártok, 
valamint a költő tisztelői helyezték el 
koszorúikat, virágaikat.

Mint minden évben, idén is 
megemlékeztek Segesváron Petőfi 
Sándor halálának évfordulójáról. 
Az ünnepségen Kiskunfélegyhá-
za is képviseltette magát a Balla 
László alpolgármester által veze-
tett delegációval. A város nevében 
koszorút helyeztek el a Sár-patak 
hídjánál és Ispánkútnál, Petőfi fel-
tételezett elestének színhelyén, 
valamint az ünnepi istentiszteleten 
is részt vettek. 

Új elnökség a megyei 
LMP-ben
Tisztújítást tartott a Lehet Más 
a Politika párt Bács-Kiskun 
megyei szervezete júniusban – 
tájékoztatta lapunkat az LMP 
Bács-Kiskun Megyei Területi 
Szervezete. A leköszönő kalo-
csai Kerpács Rezső elnöktől 
Kis-Szeniczey Kálmán vette 
át másfél évre a megyei csa-

pat irányítását. Az új elnök 
kiskunfélegyházi agrármérnök, 
vidékfejlesztési szakértő, gaz-
dálkodó, vállalkozó, a megyei 
önkormányzat képviselője. Az 
új vezetés fő feladata a párt 
felkészítése a jövő évi önkor-
mányzati és európai parlamenti 
választásokra.

Erősítenék  
a közbiztonságot
Az MSZP a közbiztonsággal kap-
csolatos észrevételeit és javas-
latait augusztus 8-án sajtótá-
jékoztatón ismertette Horváth 
Tamás pártelnök, önkormányza-
ti képviselő és Eszik Bence, a 
helyi szervezet elnökhelyettese. 
Tájékoztatójukban megfogalmaz-
ták, hogy nem a helyi rendőrség 
munkájával elégedetlenek, azt vi-
szont szükségesnek tartják, hogy 
a helyi kapitányság kapja vissza 
önállóságát, és a járőrözések is 

gyakoribbak lehessenek. Emellett 
intézkedéseket várnak az önkor-
mányzattól a közbiztonság javí-
tása érdekében. Többek között 
közterületi kamerarendszer kiépí-
tését, a közterület-felügyelők lét-
számának növelését, valamint a 
rendőrség személyi állományának 
bővítését és a helyi kapitányság 
feladat- és hatásköreinek vissza-
állítását szorgalmazzák, különös 
tekintettel az ügyleti rendszer 
felülvizsgálatára.
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Mezei kertek – a szabadság érzése,
a tágasság hangulata, az otthon illata
Egy mezei stílusú kert, valahol egészen mé-
lyen, az ember megajándékozottságáról szól. 
A természetben élő, azt tisztelő, abban helyet, 
kihívást, felelősséget vállaló emberről. Amikor 

ilyen természetközeli kertet hozunk létre, a világhírű tájépítész, 
Piet Oudolf szerint: „A célunk nem a természet leutánzása, ha-
nem hangulatának megteremtése”.

A mérsékelt éghajlati övben a kevés 
– 200-500 mm/ év – csapadék mel-
lett nem tud fás növényzet kialakul-
ni. Ilyen körülmények között füves 
puszta, Eurázsiában sztyepp vege-
tációs zóna jött létre. Ennek a nyu-
gati határa a Duna-Tisza köze. Ez a 
zóna Dél-Románián, Dél-Ukrajnán, 
Dél-Oroszországon, a Kaukázu-
son, Dél-Szibérián és Mongólián 
keresztül egészen Észak-Kínáig hú-
zódik. A hazai száraz gyepek meg-
felelője Észak-Amerikában a préri, 
Dél-Amerikában a pampa, Afriká-
ban a szavanna. A Pannon száraz 
gyepek, erdős sztyeppék egyedülál-
ló szépségét csodálatos fajgazdag-
ságuk, színes növényviláguk adja. 
Ez a rendkívül otthonos világ nem 
vad és áthatolhatatlan végtelen sík-
ság – mint a többi kontinensen lévő 
társai – hanem határokkal, szé-
lekkel, részletekkel tagolt, sokszor 

dimbes-dombos, finom rajzolatú 
táj. Ez sajátos földrajzi helyzeté-
ből következik, ahol két egymással 
váltakozó erős hatás éri: egy szub-
mediterrán déli és egy kontinentá-
lis keleti. Ezeket időnként kiegészíti 
egy atlantikus nyugati hatás is. Egy-
szer ilyen, egyszer olyan klímaév 
jellemző, ezért olyan megkapó a 
növények keveredése, fajgazdag-
sága, változékonysága. Itt még nö-
vények is vándorolnak: ezért nincs 
egyhangúság, ezért nyit a hely tá-
gas teret a kertépítés számára, hi-
szen itt a távoli helyek növényei is 
otthonra lelnek. Itt szinte kötelező 
a vegyes sokszínűség.

Az ilyen elköteleződéssel kiala-
kított mezei kertek nem uralkodni 
akarnak a környező természeten, 
hanem tisztelettel idomulni annak 
szépségéhez, örömmel befogad-
ni annak szabadságát. Talán az 

egészen pici hulladékfelületeket 
leszámítva bárhol kialakíthatóak. 
Mindenféle adottság bekomponál-
ható a kertbe, így nyugodtan el-
mondható, hogy nincs kedvezőtlen 
körülmény. Nem muszáj egyszer-
re kialakítani a kertet, sok min-
den menetközben is formálódik. 
A beültetett növények terjednek, 
vándorolnak, eltűnnek, magról 
szaporodnak: egy izgalmas, színes 
szabad világ bontakozik ki. Nem 
kell folyton metszeni, hiszen az 
elvirágzott növényi részek festői 
hangulatban sokáig díszítenek. 

Az ilyen kerthez úgy fogunk hoz-
zá, hogy – miután felmértük a sa-
játosságokat, adottságokat, lehe-
tőségeket, korlátokat – elkezdünk 
összeválogatni a hangulatában 
ide illő növényeket. Ebbe a kertbe 
inkább a közepes vagy magasabb, 
finom habitusú, kevéssé harsány, 
inkább sok kis virágot hozó laza, 
szellős megjelenésű növények il-
lenek, bár ez sem törvényszerű, 
hiszen a mezők-rétek világában is 
előfordulnak különleges szépségű 
növények: gondoljunk csak a kos-
borokra, nőszirmokra, liliomok-
ra, vagy a bánáti bazsarózsára és 

társaikra. Érdemes hosszú életű, 
vagy magról jól újuló, adott eset-
ben a szélsőségeket jól tűrő, erős 
tövet nevelő növényeket választa-
ni, amelyeket nem kell sűrűn ültet-
ni, ezzel hagyva teret a terjeszke-
désre és a betelepülésre. 

Nézzünk néhány mezei kertbe illő 
növényt, a teljesség igénye nélkül: 
szellőrózsák, kisvirágú nőszirmok, 
kúpvirágok, kasvirágok, kokárdavi-
rág, ligeti zsálya, izsópfű, macska-
menták, őszirózsák (döbbenetes a 
fajtaválaszték), mirigyes pereszlény, 
hegyi imola, sarkantyúvirág, küllő-
rojt, kisvirágú sásliliomok, füzéres 
díszcsorba, szimpla virágú bazsa-
rózsa, macskahere, magas termetű 
varjúhájak, óriás vasfű, törpeman-
dula, csenkeszek, árvalányhaj, rez-
gőfű, gyepes sédbúza, magas kék-
perje, évelő tollborzfű, préri cseppfű. 

Az ilyen mezei kertet nem kell fo-
lyamatosan szabályozni, alakítani, 
„rendbe” szorítani, itt a növények 
„mozgásban” vannak: kertünk nem 
leigázott természet, vagy növény-
nemesítési bemutató, hanem a 
velünk könnyed szabadságban élő, 
természet ihlette környezetünk. 

Nagy Ágnes városi főkertész

Kisvirágú, de hosszan, 
dúsan virágzó sásliliom

Sárga macskahere 
kék virágok ölelésében

Sárga kasvirág árvalányhajjal

Vegyes, színes, 
nyári „vadvirágos” kert

Ligetes kert gyümölcsfákkal – 
ez sem idegen a mezei kerttől

Nyári kert zsályával, kokárdavirággal 
bunkós hagymával és küllörojttal
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A szervátültetés két oldalán
Szeptember 26-án egy emlékhelyet adnak át az Alsótemető meg-
újult ravatalozójánál, amit azon szervdonorok tiszteletére készí-
tenek, akik tragikus halálukkal más emberek életén segítettek. 
Az emlékhely gondolata egy édesanya szívében fogalmazódott 
meg, aki fia elvesztését követően a vállalhatatlannak tűnő fájda-
lom terhe mellett küldetésének érezte a hasonló esetek névte-
len hőseinek megemlítését.

Egy hozzátartozó elvesztése 
mindig súlyos trauma a család-
nak, a fájdalmas baleset, vagy 
hirtelen halál azonban bizonyos 
esetekben életeket menthet. A 
szervátültetés, vagy más néven 
transzplantáció kevés szót kap 
mindennapjainkban, a donorok 
ismeretlenek maradnak, holott a 
beavatkozás gyógyulást, sokszor 
életet jelent a beteg emberek 
számára.

Csikós József és felesége Irma 
hét évvel ezelőtt, 2011. májusá-
ban hirtelen szívhalál következté-
ben vesztették el 33 éves fiukat, 

miután az újraélesztés ellenére 
a fiatalember agyműködése oxi-
génhiány következtében leállt. Az 
édesanya ma is fájdalommal be-
szél az esetről: – Az orvos közöl-
te, hogy a vizsgálatok eredményei 
alapján a fiunk agyhalott, viszont 
egészséges szerveit szervátülte-
tés céljára felhasználják. El kellett 
búcsúznunk a fiunktól, miközben 
fájdalmunkat tovább növelte az 
az ellenérzés, hogy szeretett kin-
csünket megcsonkítják – mondta 
el őszintén az anyuka.

A sokak által ismert és szere-
tett fiú, Csikós József, Csiki, nagy 

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

Szent Imre-tábor
Gazdag programokkal várták a Szent Imre nevét 
viselő településekről érkezett gyerekeket a Laki-
telek Népfőiskolán. Lezsák Sándor országgyű-
lési képviselő, a Népfőiskola Alapítvány kuratóri-
umának elnöke meghívására 73 diák és 14 tanár 
vendégeskedett az első alkalommal megrende-
zett Szent Imre-táborban augusztus közepén.

A résztvevő települések: Csíkszentimre, 
Hegyközszentimre, Imrehegy, Mátraszentimre, 
Pestszentimre, Soltszentimre, Székelyudvar-
hely-Szentimrefalva és Tiszaszentimre hatodik, 
hetedik és nyolcadik osztályos diákjai és kísérőik.

A tábor során bemutatták a Kárpát-medence 
értékeit, a Szent Imre nevet viselő településeket 
és értékeiket, csoportos feladatokkal, vetélke-
dőkkel gyakorolták az értékgyűjtést, kézműves 
foglalkozásokra is sor került.

Schefler György táborvezetőtől megtudtuk, 
Lezsák Sándor az elmúlt évek alatt szoros barát-
ságot alakított ki a Kárpát-medencében található 
Szent Imre nevét viselő településekkel, amelyek-
nek egy-egy Szent Imre-szobrot is ajándékozott.

Ezt a kapcsolatot erősítette tovább a Szent 
Imre nevét viselő települések találkozója és ezt 
a célt szolgálta az egyhetes tábor is. A gyerekek 
kézműves foglalkozásokon, játékos és sportve-
télkedőkön vehettek részt, Olajos István iskola-
igazgató humoros előadásából pedig megismer-
hették Lakitelek és a környék történelmét, illetve 
Szent Imre életútját. Czinege Edit kerámia fog-
lalkozást tartott.

A hungarikumok világába dr. Horváth Zsolt, 
a Hungarikum Bizottság értéktárak kialakításá-
ért felelős koordinátor kalauzolta a táborozókat. 
A Szent Imre-tábor táncházzal zárult, Sallai 
András és Sallainé Győri Csilla vezetésével.

Grillázs-
készítő 
verseny

A Népfőiskola Alapít-
vány szeretettel meghívja Önt és családját gril-
lázskészítő versenyére. A verseny és kiállítás 
célja hagyományaink ápolása, fenntartása és 
továbbadása a jövő nemzedékének. 

Rendezvényünkre a lovas kultúra, a lovas 
életmód témakörében készült alkotásokkal 
lehet nevezni. Megjeleníthető minden olyan 
életkép, pillanat, épület, harcművészet, sport, 
amely valamilyen formában köthető a lovas 
élethelyzetekhez.

A beérkező pályamunkákat a kiállítás után jó-
tékony célra ajánljuk fel.

Nevezni a jelentkezési lap visszaküldésével 
lehet elektronikus vagy postai úton az alábbi cí-
mek valamelyikére:

Népfőiskola Alapítvány 6065 Lakitelek, Fel-
sőalpár 3.

A borítékra kérjük ráírni: „Grillázs verseny”
Email: program.viki@nepfolakitelek.hu
Nevezési díj nincs!
Jelentkezési határidő: október 19., péntek
Az elkészített műveket több-tagú zsűri fogja 

értékelni és jutalmazni.
A nevezőket október elején tájékoztatjuk a 

részletes programról.

A VERSENY IDŐPONTJA, HELYSZÍNE
Október 27., szombat, Lakitelek Népfőiskola
Kérjük, hogy a környezetükben élő grillázské-

szítőket tájékoztassák a rendezvényről!
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űrt hagyott maga után családja, 
barátai és sporttársai körében, 
mint ahogyan azt az azóta létre-
jött és évről-évre megrendezett 
„Csiki” Emléktorna is bizonyítja. 
Szembe kellett nézni a veszteség 
fájdalmával, amelyben a gyászo-
ló család számára a megértő, 
támogató közösség, az emléktor-
nák, és az évfordulókon megje-
lent barátok jelentettek kapasz-
kodót. Majdnem három év telt 
el, amikor egy váratlan esemény 
kapcsán azonban más megvilágí-
tásba került a tragédia.

– 2014. március 21-én isme-
retlenül kerültünk Budapestre, 
a Fiumei úti temetőbe a fiunk 
egyik szorosan kötődő gyerekkori 
barátja által. Mint az számunkra 
a helyszínen kiderült, egy kopja-
fánál szervátültetettek ünnepel-
tek, akik hálát adtak ajándékba 
kapott életükért, amit az isme-
retlen donoroknak köszönhet-
nek. Ez borzasztó fájdalmasan 
érintett minket, hiszen még közel 
voltunk a tragédiához. Hangos 

zokogásban törtünk ki, amiből 
mindenki tudta, hogy mi a másik 
oldalt képviseljük.

– Odajöttek hozzánk, vigasz-
taltak, s mindenki azt remélte, 
hogy őbenne él a mi szerettünk. 
Ekkor született meg a kapcsolat 
a szervátültetettekkel, akik azóta 
is minden évben meghívnak min-
ket az ünnepségükre.

Irma ott, a fiumei temetőben 
találta meg a megnyugvást ab-
ban, hogy rájött, fia – addig ér-
telmetlennek tűnő halálával – há-
rom ember életét mentette meg. 
Megtört lelke abban vigasztaló-
dott meg, hogy fia bár elment, 
de tragikus halálával segített 
másokon.

– Engem nagy veszteség ért, 
de valaki élhet – mondta párás 
szemmel az édesanya. 

– Ennek kapcsán határoztam 
el, hogy a budapesti emlékhely-
hez hasonlóan – ahol a szervátül-
tetettek tudnak emlékezni –, ne-
künk donor hozzátartozóknak is 
létesítenünk kell egy olyan helyet, 

ahol a sorstársak találkozhatnak, 
s egymás tragédia utáni életén 
segíthetünk. Ez az életút, amit 
a fiammal és a fiamért járok, a 
Jóisten erejével mára a küldeté-
semmé vált.

Az Alsótemető ravatalozójá-
nak felújítása végül megfelelő 
alapot adott az emlékhely ki-
alakításához, ahol egy táblára 
felkerülhetnek az ismert dono-
rok nevei, s ahol egy kihelyezett 
ládába bárki elhelyezheti üzene-
tét, olyanok is, akik talán még 
nyíltan nem szeretnék felvállalni 
szerepüket.

Néhány évvel ezelőtt március 
21-ét a szervdonorok emléknap-
jává, az új élet kezdetének nyil-
vánították, de Kiskunfélegyházán 
lesz az első olyan emlékhely az 
országban, ahol a donorrá lett 
névtelen hősök, édesapák, vagy 
gyermekek előtt leróhatjuk tisz-
teletünket. S bár idén már a tíz-
ezredik szervátültetést végezték 
el Magyarországon, a téma ingo-
ványos területeket érint.

– A szervátültetettek tudják, 
hogy nagy tragédia árán kaptak 
esélyt a továbbéléshez. Talán at-
tól félnek, hogy a hozzátartozók-
tól azt kapják, hogy a szerettük 
meghalt azért, hogy ők élhesse-
nek. De ez éppen fordítva van: az 
én fiam halála kapott értelmet 
azzal, hogy mások élhetnek.

S bár ez a fájdalom soha nem 
múlik el, Irma küldetése más em-
berek lelki gyógyulásán segít. A 
hozzátartozók közül talán többen 
nincsenek még felkészülve arra, 
hogy szembenézzenek a szer-
vátültetés tényével, s azokkal 
az emberekkel, akik talán az ő 
szerettük szerveit kapták, mint 
ahogyan a szervátültetettek sem 
tudnak őszintén örülni ajándékba 
kapott életüknek, amíg azt más 
gyötrelemként éli meg.

Ez az emlékhely talán híd lehet 
a szervátültetés két oldalán állók 
között, ahol a ki nem mondott 
fájdalmak és örömök az élet újra-
értelmezésében találkozhatnak.

 K. G.

Ajándékba kapott élet
Számos olyan betegség ismert, ahol 
a felépülés egyedül az életet meg-
változtató szervátültetéssel érhető 
el, ahol a szervre várakozás egyúttal 
a gyógyulásba vetett hit. Valakinek 
a gyermeke, felesége, édesapja. Bi-
zakodva várnak a minőségi élet kul-
csát hozó műtétre, arra a bizonyos 
telefonhívásra, amely valahol, vala-
kinél viszont az élet végét jelenti. A 
szervdonorok tiszteletére készülő 
emlékhellyel együtt a mi célunk is az, 
hogy a donorok és transzplantáltak 
közötti hidat erősítsük, ezért követ-
kező cikkünkben a transzplantáció 
sorsfordító erejét mutatjuk be egy 
gyermekkora óta vesebeteg fiatal-
ember életén keresztül.

Réczicza Tamás – túl két transzp-
lantáción – 42 évesen most újra 
vesére vár. Hiányzó vesefunkciója 
művesekezeléssel és gyógyszerek-
kel pótolható, de a heti háromszo-
ri, több mint négyórás kezelésekkel 
szemben a szervátültetés minőségi 
életet jelentene számára.

– A tizennyolcadik születésna-
pomon kerültem be a kórházba, s 
azóta, 24 éve vagyok krónikus ve-
sebeteg. A betegségem oka nem 
teljesen tisztázott, kialakulásában a 
magas vérnyomás mellett örökletes 
tényezők is közrejátszhattak. Két 
transzplantációm volt, 1995-ben, 
és 2004-ben, köztük több év műve-
sekezeléssel – mesélte a sok meg-

próbáltatás ellenére is életvidám 
fiatalember. – Az elmúlt bő félévben 
háromszor volt veseriadóm, leg-
utóbb most, augusztus 6-án. A men-
tő levitt Szegedre, s már a műtétre is 
előkészítettek, amikor kiderült, hogy 
nem teljesen egyezik a szerv. Ilyen-
kor az ember izgul, rákészül, hiszen 
ez az, ami megváltoztathatja az éle-
tét, de elfogadtam, hogy ezt a vesét 
nem nekem szánták.

Tamás nem kudarcként élte meg 
a sorozatos sikertelen riadókat, és 
a reményteljes várakozás sem telik 
tétlenül. Pénz és számviteli ügyin-
téző szakra jár, s mellette – nemrég 
megszűnt munkaviszonya után – 
most munkát is keres.

– Korábban fél évig egy fejvadász 
cégnél dolgoztam irodai adminiszt-
rátorként, de sajnos az állami támo-
gatás megszűnése után már nem 
alkalmaztak tovább. Ezt megelőző-
en ugyan nem volt munkahelyem, de 
mivel ott jól éreztem magam, most 
újból el szeretnék helyezkedni.

A művesekezelésre járó betegek 
élete számos lemondással, meg-
szorítással és kellemetlenséggel jár. 
A kezelés nem képes teljes mérték-
ben helyettesíteni a kiesett vese-
funkciót, ezért életmódjukat ennek 
megfelelően kell kialakítaniuk, a 
szigorú diéta és a folyadékfogyasz-
tás korlátozása pedig nagy kihívást 
jelent.

A jövőre vonatkozó álmok, a jobb 
erőnlét és a magasabb életminőség 
a szervátültetéssel érhető el még 
akkor is, ha a műtét, a hosszadal-
mas felépülés, a gyógyszeres terá-
pia és a beültetés sikerességének 
kérdése sokakat elrémiszt. A sikeres 
szervátültetésnek a műtét azonban 
csak a fizikai oldala, a szerv befo-
gadásában nagy szerep jut a lelki 
elfogadásnak.

– A szervet kapó, miközben az új 
szerv megmaradásáért küzd, nem 
sajnálhatja a donort, vagy az élet-
ben maradt hozzátartozókat. Neki a 
kapott szerv elfogadásával kell fog-
lalkoznia. Ezért talán ösztönös vé-
dekezés az, hogy ilyenkor az ember 
nem a másik oldalt vizsgálja – vallja 
Tamás. – Ennek ellenére, ha tudnám, 
hogy kitől származik a vese, én is 
lerónám a tiszteletemet, és megkö-
szönném azt. A köszönet kifejezése 
feloldhatná azt a kényes és feszélye-
zett helyzetet is, ami abból adódik, 
hogy egy másik család tragédiája se-
gített rajtam. Hálás az ember, hogy 
valakitől életet kapott. Hálás vagyok 
az életnek, Istennek. Hálás vagyok 
a transzplantáció után, hogy újra 
tudok pisilni, s aki szívet kap, hálás 
annak minden dobbanásáért.

A megemlékezés mellett a hála és 
köszönet kifejezésének helye is lehet 
Kiskunfélegyházán a donorok tisz-
teletére készülő emlékhely, amely 
azokat a szervátültetetteket is várja, 
akik szeretnék ajándékba kapott éle-
tüket valakinek megköszönni.

 K. G. 
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Tisztelt lakosaink, véleményező partnereink!
Az önkormányzatok egyik legszebb, de egyúttal felelősségteljes 
feladata a település tervszerű alakítása, védelme. A település-
fejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminősé-
gének, és a település versenyképességének javítása, amelynek 
során a jogos magánérdekre tekintettel kell biztosítani a terü-
letek közérdeknek megfelelő felhasználását. Az önkormányzat 
a településfejlesztési szándékait a településfejlesztési koncep-
cióban foglalja rendszerbe. A település területének, telkeinek 
felhasználására, az építés helyi rendjére vonatkozó szabályok 
kialakítása a településrendezési terv feladata.

A koncepciót 12 évre, 2030-ig 
fogalmaztuk meg. Városunk fej-
lesztési szempontból meghatározó 
sajátossága a megyeszékhelyhez 
való közelsége, történetileg kiala-
kult járásközpont szerepköre, ezen 
belül is „iskolaváros” jellege, tár-
sadalmának belső ereje, mezőgaz-
dasági tradíciója, felnövekvő ipara, 
ígéretes logisztikai lehetőségei és 

a térségi összefogásra alapozható 
idegenforgalmi potenciálja. Kis-
kunfélegyháza 2030-ra virágzó 
térségközponttá válhat, hagyomá-
nyosan erős társadalmi értékeit és 
előnyös gazdaságföldrajzi adottsá-
gait kibontakoztatva. 

A településrendezési tervben 
olyan változásokra teszünk ja-
vaslatot, amelyek segítik a vá-
ros térségközponti szerepének 
erősödését, a lakosság, valamint 
a vállalkozói szféra számára meg-
könnyíti építési, beruházási elkép-
zeléseik megvalósítását.

A városközpont jelentős tér-
ségi szerepkört tölt be. Itt ta-
lálhatók a hivatalok, iskolák, piac, 
pénzintézetek, buszállomás, és az 
üzletek változatos kínálata. Mind-
ezek mellett a városközpontnak 
élhetőnek kell maradnia, hiszen 
sokaknak lakhelyéül is szolgál. 
A központképző funkciók befo-
gadása érdekében a rendelte-
tési besorolás bővül, az eddigi, 
merevebb szabályozás helyébe 
a „kialakult” kategória lép, a ki-
alakult telekhasználat és építési 
rend megmaradhat, csökkentve a 
kényszerű változtatásokból eredő 
hátrányokat. 

A Petőfi-lakótelep zöldfelü-
leti kapcsolatait erősítjük mind 
a városközpont, mind a Bankfalu 
irányába és a Tanyasori úti vasúti 
átjáró fénysorompós biztosítá-
sával a horgásztóhoz és pihenő-
helyhez. A gyermekintézmények 
mellett parkolóutca, sétány, zöld-
sáv jön létre. A lakótelep és a Fé-
legyházi vízfolyás között elterülő 
önkormányzati tulajdonú, értékes 
társasházas építési terület beépí-
tési módjára is teszünk javaslatot 
a tervben.

Az Ipari Park déli részének 
tervszerű fejlesztése, az előnyö-
sebb pályázati lehetőségek kihasz-
nálhatóságának érdekében iparte-
rület kategóriába kerül. A telkek 
alkalmasak lehetnek a kisvállalko-
zások megtelepedésére is.

Előnyös adottság a kórház-
nak és a fürdőnek az egymás 
melletti és a városközponthoz 
közeli fekvése. Az egybefüggő te-
rület az Izsáki út felől kapcsolódó 
raktárteleppel is bővülve sokoldalú 
fejlesztésre alkalmas, az egységes 
szabályozási besorolás lehetővé 
teszi egy új, többszintes hotel elhe-
lyezését is.

A Bankfalu a legnépszerűbb 
családiház-építési területté nőtte 
ki magát, még további rendezett 
telekcsoportjai várnak beépítésre, 
a városrész déli irányú bővítését 

Részlet a belterület szabályozási tervéből: a szabályozási terv az építési hatósági határozatok alapjául fog szolgálni. Nehéz értelmezni, mint általában 
a jogszabályokat, de a jelmagyarázat és a Helyi Építési Szabályzat szövege segítségével az építtetők hasznos információkat nyerhetnek ki belőle
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azonban töröljük. A Templom-
domb melletti közpark a lakosság 
pihenő- és játszóhelyévé fejlőd-
het. A Kiskun utcában az óvoda 
közelében alapvető napi cikkek 
üzlete céljából alakíthat telket az 
önkormányzat.

A Molnártelep belterületté 
válása és közművesítése meg-
teremtette a lakóterülettől 
elvárható körülményeket, a ko-
rábban kijelölt további fejlesztési 
területei azonban mezőgazdasági 
művelés alatt állnak és nem reá-
lis a lakóterületté válásuk, ezért 
visszakerülnek az általános me-
zőgazdasági területbe. A jelenleg 
érvényben lévő országos szabá-
lyozás a beépítésre nem szánt 
területeken is enged 10 százalék 
beépítettséget, ezért a tanyák, 
újonnan települni szándékozó 
farmgazdaságok előtt nyitva áll a 
fejlődés útja az új besorolás kere-
tében is.

A Közelszőlő telkein a lakó-
területi beépítésre továbbra 
is megmarad a lehetőség, a 
tulajdonosok öntevékeny terü-
letfejlesztését a szabályozás ru-
galmasabbá alakítása segíti. Az 
építési szabályzat lehetővé teszi 
az átmeneti időszakban (amíg a 
teljes közmű- és az úthálózat ki 
nem épül) egy kisebb beépítési in-
tenzitású, csökkentett közművesí-
tési követelményű lakókörnyezet 
megvalósulását.

Rendezett és nyugodt lakó-
körülményeket kínál a Csanyi 
út végén kialakult Zöldmező 
lakótelep, amely egyéb belterüle-
ti státuszú. Akadnak még itt köz-
művesített, beépítetlen szabad 
telkek, a bővítendő terület viszont 
mezőgazdasági művelés alatt 
áll, ivóvízzel nincs ellátva, ezért 
vissza fog minősülni a tényleges 
használatnak megfelelő mezőgaz-
dasági területté. 

Félegyháza belterülete többnyi-
re gazdasági telephelyekkel sze-
gélyezett, a keleti részen viszont 
áthalad a Félegyházi vízfolyás, 
amely természetközelbe vonja 
a partjai mentén lévő lakóterü-
leteket (Petőfi-lakótelep, Bankfa-
lu, Liget utca környéke). A meder 
és a parti sáv rendbetételére az 
ökológiai szemlélet jegyében ke-
rülhet sor. A városközponthoz 
közeli fekvésének, nagyarányú 
lombfedettségének köszönhetően 
zöldfelületi közösségi rendelteté-
se (kutyás-lovas szabadidő-eltöl-
tés, szabadtéri testedzés) erősít-
hető, és szervesen kapcsolódhat 
a közeli Csongrádi út menti vá-
sártérhez, amely nagyrendezvé-
nyekre, szabadtéri kiállításokra is 
alkalmassá tehető.

A külterületi majorokat be-
építésre szánt különleges me-
zőgazdasági üzemi területként 
szerepelteti a módosított terv, 
biztosítva a szokás szerint jelen 
lévő, és igény szerint az eddigieket 
színesítő funkciók elhelyezését.

Halesz és Selymes kiskertje-
it változatos módon használják 
a tulajdonosaik, ezért kialakult 
jellegükre szabottan beépítésre 
nem szánt különleges pihenőkert 
kategóriába kerülnek át. A kert-
művelés építményein túl a lakás, 
a kiskereskedelmi, a vendéglátási 
funkció, valamint a vallási, az ok-
tatási és a szociális létesítmények 
elhelyezése is megengedhető az 
övezetben. Az új szabályozás len-
dületet adhat az otthonteremtő és 
kertészkedő, gazdálkodó szándé-
koknak a 720 négyzetméteres mi-
nimális telekterület, valamint a 10 
százalék maximális beépítettség 
megállapításával.

Városunk Zöldfelületi infra-
struktúrája felöleli a közparko-
kat, közkerteket, a burkolt és fásí-
tott köztereket, útmenti fasorokat. 
Összehangolt fejlesztésükre ad 
javaslatot a zöldfelületi szakági 
munkarész. Életminőségünket nem 
kis mértékben érintik a tervezett 
beavatkozások és a megvalósuló 
értékek fenntartásának kérdései. 

A közúti, vasúti, kerékpáros 
és gyalogos hálózatok átszövik a 
várost, elérhetővé teszik és bekap-
csolják az országos közlekedésbe 
a lakásokat, intézményeket, gazda-
sági telephelyeket. Kiskunfélegy-
háza előnyös közlekedési feltéte-
lekkel rendelkezik, de mégis sokat 
fejlődhet ezen a téren, elég a vá-
rosközpont zsúfoltságára, parkoló-
hiányára, vagy a Majsai úti hármas 
vasúti átjáróra gondolni. A közle-
kedési munkarészben javaslatokat 
találhatunk a változtatásokra.

Amennyiben bővebben érdeklő-

dik a fejlesztési és rendezési terv 
anyagai iránt, a város honlapján, a 

https://kiskunfelegyhaza.hu/do-
kumentumtar/onkormanyzati-kon-
cepcio-strategia-programok/ ol-
dalon elérheti a dokumentumokat. 
Várom észrevételeiket a tervanyag-
ban szereplő javaslatokról. Különö-
sen érdemes jelezni, ha valaki más-
féle tevékenységet tervez, mint amit 
a területén eddig végzett. 

Csányi József polgármester

Az észrevételeket, javaslato-
kat legkésőbb szeptember 10-
éig lehet jelezni levélben vagy 
e-mailben a polgármesteri hiva-
tal címére (beruhazas@kiskun-
felegyhaza.hu).

A koncepcióról és a rendezési 
tervről a városi főépítész szerve-
zésében lakossági fórumra kerül 
sor a polgármesteri hivatal dísz-
termében szeptember 11-én, ked-
den délután 4 órától.

Részlet a külterület szerkezeti tervéből, a változások jelölésével: a szerkezeti terv önkormányzatunk településrendezési tevékenységét jó néhány 
évre keretebe foglalja, meghatározva a területek felhasználási módját, a közlekedés, a zöldfelületek rendszerének alakítását. 
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Hirdetés

a nagyobb autóhoz könnyen és  
gördülékenyen kaptunk kölcsönt

A kölcsön igénybevételének feltételei vannak. A hirdetésben szereplő THM a 2018. július 1. 
napjától hatályos K&H személyi kölcsönök kondíciói Hirdetmény szerint, az aktuális feltételek, 
illetve hatályos jogszabály figyelembevételével, 3 millió forint hitelösszeg és 5 éves futamidő 
mellett került megállapításra. Részletek a kh.hu honlapon és a K&H bankfiókokban.

 K&H személyi kölcsönök

végig fix 
törlesztő-
részlettel

THM:
8,1-13,8%

  Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 2.                    telefon: (76) 561 220

Nem tagadhatom elfogult-
ságomat a félegyházi Herédi 
Istvánnal szemben, hiszen is-
meretségünk gyerekkorunkra 
datálódik, és azóta is folya-
matosan figyelemmel kísérjük 
egymás életét. Mindig nagy 
csodálattal figyeltem szünte-
len törekvését a fejlődésre. 
Időről időre összefutunk, vál-
tunk pár szót, de sajnos az 
elfoglaltságok miatt kevés idő 
jut a személyesebb beszélge-
tésre. Az alábbi interjú nekem 
is sokat adott, mert minden 
eddiginél többet tudhattam 
meg gyerekkori barátom fel-
nőtt életéről. 

Pisti látszólag 
átlagos férfi: 
a Bács-Kiskun 
Megyei Kor-
mányhivatal 
M u n k a ü g y i 
Központ Kis-
kunfélegyházi 
Kirendeltsé-

gében dolgozik, szabadidejében 
pedig zenéléssel foglalkozik. A ré-
tegzenének számító Drum & Bass 
elektronikus zenei stílus mellett 
kötelezte el magát. 34 éves, Fé-
legyházán született, de az élet sok 
felé elsodorta. Mindig vonzotta 
az utazás és a kihívás, élt a Bör-
zsönyben, néhány évet Angliában, 
Németországban, és Ausztriában 
is. Általános iskolai tanulmányait 
a félegyházi József Attila Általános 
Iskolában végezte, majd Szegeden 
járt a Dugonics András Piarista 
Gimnáziumba. Ezt követően a Sze-
gedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karára nyert felvé-
telt. Jelenleg a közigazgatásban 
dolgozik. Szabadidejében nyelve-
ket oktat, fordít, tolmácsol, és ő 
maga is nyelveket tanul. Szeret fo-
tózni, zenét írni és utazgatni. 

Mint megtudtam, 10 éves korá-
ban íratták be a szülei a helyi ze-
neiskolába. A szolfézs előképzést 
követően – bár ő dobolni szeretett 
volna – végül hegedülni kezdett, 
később pedig autodidakta módon 
megtanult zongorázni. Az elektro-
nikus zene írásába 22 évesen kós-
tolt bele, és ez a szenvedély máig 
tart.

Életének mindig központi ele-
me volt a zene. Gyermekkorában 
a magyar és a külföldi vagabund 
zenekarok lemezeit hallgatta ron-
gyosra, mint az LGT, vagy az SBB. 
Azután jött komponálás és a saját 
önkifejezési forma, amit a pörgős 
Drum & Bass-ben talált meg, de 
repertoárjában szerepet kap a 
dubstep, experimental, minimal, 
downtempo, ambient és a techno 

stílus is. Egyik sem hétköznapi. 
Ahogy maga Pisti sem, aki St. Iff 
művésznéven szerzi zenéit. Mű-
vészi felfogása teljes szabadság-
ra épül, építkezik az ember és a 
természet hangjaiból, filmzenék-
ből… Szívesen inspirálódik a hí-
res holly woodi kasszasikerek fil-
mzenéit szerző Hans Zimmer és 
Jerry Goldsmith műveiből. Főleg 
autodidakta módon sajátította el 
a zeneszerkesztést, de rendsze-
resen cserél eszmét külföldi pro-
ducerekkel, és mindig nyitott az új 
technikákra. 

Világjáró földink a világ több 
országában és földrészén meg-
fordult munka és kirándulás okán. 
Járt már az USA-ban, Mexikó-
ban, Panamában, Puerto Rico-
ban, Venezuelában, Kolumbiában, 
a Dél-afrikai Köztársaságban, 
Namíbiában, Katarban, Dubai-
ban, Ausztráliában, Új-Zélandon, 
Japánban, Dél-Koreában, Hong 
Kongban, Szingapúrban, Kínában, 
Kambodzsában, Pápua-Új-Guineá-
ban, Ausztriában, Csehországban, 
Angliában, Észtországban, Finn-
országban, Franciaországban, Gö-
rögországban, Hollandiában, Len-
gyelországban, Németországban, 
Olaszországban, Oroszországban, 
Romániában, Svájcban, Szerbiá-
ban, Szlovákiában, Ukrajnában, 
Grúziában. Kiskunfélegyházán is 
próbálkozott bulikkal, de – mint 
mondja – itt nem volt rá számot-
tevő igény. 

Főleg internetes promóció és 
marketing révén jut el a zenéje a 
legtöbb helyre, és mivel jól beszél 
idegen nyelveket, gördülékenyen 
tud kommunikálni, tárgyalni.

Legemlékezetesebb utazását 
firtatva a mexikói Chihuahua-ban 
szerzett élményeiről mesélt, ahol 
kirabolták egy hotelban, látott fi-

atal gyereket egymást megkéselni 
és nyílt utcán kötött drogbiznisze-
ket, hallotta a fegyverropogást… 
Más jellegű élményeket szerzett 
például Namíbiában, ahol kóstolt 
krokodilhúst, sült- és rántott mo-
pane-férget, de a sült kígyóra és a 
sült verébre már nem vállalkozott. 

Minden utazásáról hozott ma-
gával valamit. Kambodzsából az 
Angkor Wat, Japánból Shibuya 

nyüzsgését, az étteremben kiszol-
gáló robotok döbbenetét, Szent-
pétervárról az Ermitázs és a Téli 
Palota monumentalitását… Leg-
utóbbi kiruccanása Pápua-Új-Gu-
inea csodás, misztikummal teli 
szigetvilágába vezette, ahol a nö-
vény- és állatfajok mellett még az 
őslakók titkai is felfedezésre vár-
nak. Igyekszik ilyenkor sokat fotóz-
ni, de legalább ennyire szereti csak 
úgy nézni az embereket, bepillant-
va a mindennapjaikba.

Meséli, hogy világjáró utazásai 
legnehezebb része a rohanás, illet-
ve a jet leg, vagyis az időeltolódás 
miatti testi megterhelés. Pisti nem 
dédelget távlati terveket, de figye-
li a lehetőségeket, és próbál élni 
azokkal új ismeretekre és új él-
ményekre téve szert. Élete alapját 
istenhite adja. Kevés szabadidejé-
ben szívesen olvas, néz sorozato-
kat, relaxál, és következő zenéjén 
töri a fejét. Nem kétséges: lesz 
még mit írni róla! V. B.

Herédi István, a nem mindig 
szürke eminenciás
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Augusztus 30., csütörtök 
Hattyúkerti zenés esték:

Zsoltárok és dicséretek gitárkísérettel.
„Mely igen jó az Úr Istent dicsérni…”

Közreműködik:
Varga Katica előadóművész és
Ivaskovics József zeneszerző.

Városi könyvtár, 18 óra

Szeptember 1., szombat
XXV. Kiskun Rollsped Kupa 

utcai futóverseny
Kossuth utca, 9.30 óra

Szeptember 6., 
csütörtök

A XX. Libafesztivál 
keretében Ács Imre, a  

Kecskeméti Szakképzési 
Centrum Széchenyi 

István Idegenforgalmi, 
Vendéglátóipari 

Szakközépiskola és 
Szakiskola tanára, 
mesterpedagógusa 

gasztronómiatörténeti 
előadása.

Városi könyvtár, 17 óra

Szeptember 7-8., 
péntek-szombat

XX. Kiskunfélegyházi 
Libafesztivál
Kossuth utca

Szeptember 8., szombat
A virágos Félegyházáért 

mozgalom díjátadó 
ünnepsége

Városháza előtti színpad, 
9 óra

„Feleségek felesége” – 
Szendrey Júlia 

150 évvel ezelőtt, 1868. szeptember 6-án igen 
fiatalon, mindössze 39 éves korában hunyt el 
Szendrey Júlia, Petőfi Sándor múzsája és 
felesége, költő, író, műfordító.

Az idei ünnepi könyvhéten mutatta be Juhász 
István nyugalmazott középiskolai tanár leg-
újabb, Szabó Ildikó művésztanár illusztrálta, 
Szerelem a síron túl is… című kötetét, amely-

ben Sándor és Júlia szenvedélyes, viharos, til-
tással, bizonytalansággal tarkított szerelméről, 
majd a beteljesült boldogságról olvashatunk.

Petőfi halála után az özvegy Horvát Árpád 
történésszel kötötte második házasságát. A 
Bagolyröpte Pest felett – Szendrey Júlia nem-
zetsége című mű az asszony fordulatos, ám 
szenvedésekkel teli új életét és leszármazot-
tainak sorsát dolgozza fel egészen az utolsóig, 
a Dortmundba szakadt ükunokáig. A kiadvány-
nak része a Horvát-házaspár két fia, Attila és 
ifjabb Árpád serdülőkori kéziratos újságja, a 
Tarka Művek mind a hét száma.

Szendrey Júlia Családi levelek című köny-
ve mintegy ötven levelet közöl, köztük Petőfi, 

Gyulai Pál iroda-
lomtörténész és 
a barátnők sorait, 
valamint a tíz évvel 
fiatalabb húg, Mária 
nyomtatásban meg 
nem jelent üzene-
teit. A részletes életrajzból kiderül, hogy a 
testvéri kapcsolat különösen felnőtt korban 
volt meghatározó Júlia számára és az 1866-
ban elhunyt leánytestvér hiánya végtelen űrt 
hagyott életében, lelkében. A különleges ösz-
szeállítás utolsó részében az Andersen-fordító 
és az elbeszéléseket alkotó írónő munkássága 
bontakozik ki.

KÖNYVTÁRSAROK

A tintásüveg
Vándorszinész korában Megyeri
(Van-e, ki e nevet nem ismeri?)
Körmölgeté, mint más, a színlapot.
Kapott
Ezért
Egyszer vagy öt forintnyi bért,
Amint mondom, vagy öt forintnyi bért.
Először is hát tintáért megyen,
Ha ismét írni kell, hogy majd legyen.
A tintásüveget pedig hová
Dugá?
Bele
Kabátja hátsó zsebibe,
Amint mondom, kabátja zsebibe.
S hogy pénzre tett szert, lett Megyeri víg,
S hazafelé menvén, ugrándozik.
Hiába inti őt Szentpéteri:
„Kari,
Vigyázz!
Kedved majd követendi gyász,
Amint mondom, majd követendi gyász.”
Ugy lett. A sok ugrándozás alatt
Kifolyt a tinta; foltja megmaradt.
Megyeri elbusúl – kedvét szegi
Neki
A folt,
Mivel csak egy kabátja volt,
Amint mondom, csak egy kabátja volt.
Mi több: kabátja épen sárga volt,
És igy annál jobban látszott a folt.
„Eldobnám – szólt – de mással nem birok;”
Ez ok
Miatt
Hordá, mig széjjel nem szakadt,
Amint mondom, mig széjjel nem szakadt.

(Pest, 1844. szeptember.)

A Petőfi Emlékév alkalmából 
a lánglelkű költő versei közül 
válogatunk. 
Kép: Bodor Miklós.
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Megújul a fűréteg a Honvéd pályán
Két TAO-pályázatnak köszönhetően teljesen új fűréteget, valamint korszerű ön-
tözőrendszert kap a Honvéd Sporttelep centerpályája. A munkálatok augusztus 
elején kezdődtek, a pálya kiegyengetését követően a fűmagokat augusztus végén 
vetik el. A tervek szerint tavasszal játszhatnak mérkőzéseket a megújult zöldterü-
leten, addig a Kiskunfélegyházi HTK megyei I. osztályú labdarúgócsapata idegen-
ben szerepel a pályaválasztási jog felcserélésével, míg a KHTK II. a Honvéd Sport-
telep hátsó pályáján játszik ősszel – tudtuk meg Katona Andortól, a Félegyházi 
Térségi Sportiskola ügyvezetőjétől.

Nagymértékű beruházás vette kezdetét idén 
augusztusban a Honvéd Sporttelep center-
pályáján. A játékosok és a csapatok helyett 
ezúttal gépek foglalták el a küzdőteret. Az 
elmúlt évek során egyre rosszabb állapotba 
került a pálya talaja, tarack és levéltetű ne-
hezítette a karbantartást. Emellett a terület 
talajának kiegyengetése is esedékessé vált, 
a nem megfelelő lejtésnek köszönhetően 

sokszor megállt a víz rajta, a nagy esőzések 
és a télvíz utáni időszakban több esetben el-
maradtak mérkőzések. A 10 milliós beruhá-
zással remélhetőleg orvosolják a gondokat, 
és modernebbé válhat a pálya – mondta el 
Katona Andor, a Félegyházi Térségi Sportis-
kola ügyvezetője.

– Az önkormányzati tulajdonú Honvéd 
Sporttelepet a Félegyházi Térségi Sportis-
kola üzemelteti, lehetőségünk nyílt pályázni 
automata öntözőrendszer kiépítésére és a 
füves terület kicserélésére. Kezdetben rész-
leges felújítást terveztünk, de a teljes fűréteg 
kicserélése mellett döntöttünk.

Első lépésben a felső réteg legyalulása, 
beszintezése és a talajlazítás történt meg. 
Az öntözőrendszer kiépítését követően új 
termőréteg kerül a területre, majd a füvet 
is elvetik. Katona Andor és a sportszerető 
közönség reményei szerint tavasszal már 
megújult és jó minőségű pályán fogadhatja 
riválisait a KHTK labdarúgócsapata.

XXV. Kiskun 
ROLLSPED KUPA 
utcai futóverseny
Szeptember 1-jén, szombaton rendezi meg a Jog-
ging Plus Szuperinfó Futóklub a hagyományos ut-
cai futóversenyt a Kossuth utcán. A versenyt Balla 
László alpolgármester nyitja meg 9.15-kor a Hő-
sök Parkjában. 

A verseny hét korcsoportban, változó távon zaj-
lik. Váltóban gyermek, női, férfi, vegyes baráti és 
céges kategóriában lehet indulni. Előnevezésre au-
gusztus 28-áig van lehetőség a jogging.verseny@
gmail.com email címen, a név, város, egyesület, 
születési idő, futam megjelölésével. Helyszíni 
nevezés: szeptember 1-jén, 8:45-től 10 óráig a 
Rollsped kamion versenyközpontban, a Hősök 
Parkjában. Bővebb információ kérhető Németh 
Lászlótól a +36 30/371 6267-es telefonszámon, 
vagy a jogging.verseny@gmail.com e-mail címen. 

A verseny kiemelt főtámogatója: Rollsped Kft. 
A verseny támogatói: Kiskunfélegyháza Város Pol-
gármesteri Hivatal, Félegyházi Termál Parkfürdő, 
Fornetti Kft., Ani-Corn Kft., Félegyházi Tej Kft., 
TESCO Hipermarket, Hungary Meat Kft., KOCHs 
Torma Kft., NOR-BIKE Kft., MAGYARVÍZ KFT. – 
San Benedetto Group (Primavera), Marillen Kft., 
Szuperinfó Kiskunfélegyháza, Félegyházi Köz-
löny, Rádió SMILE, Dél-100 Kft. Nagykereskedelmi 
Raktáráruház.
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Döntetlen Kalocsán
Kiegyenlített mérkőzésen, 2-2-
es döntetlent játszott Kalocsán a 
Kiskunfélegyházi HTK a megyei I. 
osztályú labdarúgó bajnokság 2. 
fordulójában. Mindkét együttes 
győzelemmel kezdte a bajnoksá-
got, a Kalocsai FC 4-1-re meg-
verte a Lajosmizsét, míg a KHTK 
Kelebián diadalmaskodott 5-3-ra. 
A találkozón kétszer is vezetett 
a félegyházi csapat, előbb Koncz 
Miklós lőtt gólt Némedi Norbert 
beívelését követően, majd a gyors 
kalocsai egyenlítés után a 36. 
percben Gajdacsi Mátyás is beta-
lált Szabó Attila centerezéséből. 

A 2-1-es KHTK vezetés a második 
félidő elejéig tartott ki, ekkor a 
kalocsai Vuits Viktor egy védelmi 
hibát követően második találatát 
szerezve újfent egyenlített. A mér-
kőzés utolsó szakaszában több gól 
már nem esett, az edzőértékelések 
és a játék képe alapján igazságos 
döntetlen született.

Bács-Kiskun Megyei I. 2. 
ford., 08. 19.

Kalocsai FC – Kiskunfélegy-
házi HTK 2-2 (1-2)

Gólszerzők: Vuits Viktor 14. 
p., 48. p., ill. Koncz Miklós 12. p., 
Gajdacsi Mátyás 36. p.

Joggingos triatlon sikerek

A pécsi Tüskésréti-tónál rendezték meg idén az utánpótlás és 
felnőtt triatlon országos bajnokságot augusztusban, ahol a Jog-
ging Plus triatlon versenyzői is rajthoz álltak. A bajnokság első 
napján Kis Roland a kerékpárjával elesett, lábsérülése ellené-
re tovább folytatta a versenyt, hogy a Jogging csapata is célba 
érkezhessen. 

Az országos triatlon váltócsa-
pat-bajnokságon a Jogging Plus 
egyesület utánpótláscsapata újonc 
kategóriában 14. lett (200 m úszás, 
4 km kerékpár, 1 km futás). Tagjai: 
Rogozsán Bánk, Kovács Mátyás 
és Rádi Gellért. Több éves kiha-
gyás után a Hegyi Brigitta, He-
gyi Dóra és Hegyi Boglárka test-
vérek újra rajthoz álltak triatlon 
versenyen egyéniben és csapatvál-
tóban, felnőtt kategóriákban. 

Eredmények: Újonc 1. kategóriá-
ban: (100 m úszás – 2 km kerék-
pár – 0,5 km futás) Kovács Mátyás 

13., Zsigó Attila 20. Újonc 2. ka-
tegóriában: (200 m úszás – 4 km 
kerékpár – 1 km futás) Rogozsán 
Bánk 21., Rádi Gellért 30., Kis Ro-
land 50. Az újonc 2 csapat (Rogoz-
sán, Rádi, Kis) 10. helyen végzett. 
Egyéniben, a felnőtt női korcsoport-
ban (500 m úszás – 12 km kerék-
pár – 3 km futás) Hegyi Brigitta 4., 
Hegyi Dóra 7. A Jogging Plus felnőtt 
csapata (Hegyi Dóra, Hegyi Boglár-
ka, Hegyi Brigitta) a váltó női felnőtt 
kategóriájában a 4. helyen végezett. 
Felkészítő edzők: Németh László, 
Bács Ferenc, Hegyi Dóra. 

Éremeső a szenior OB-n
A 48. Országos Szenior Úszó-
bajnokságon vett részt a Kiskun 
Vízi- és Szabadidő Sportegyesület 
öt tagja augusztusban Gyulán. Az 
eseményre 4 ország 52 egyesüle-
tének 407 versenyzője nevezett. 
Két országos bajnoki címet, három 
ezüst és négy bronzérmet nyertek 
a félegyházi sportolók. 

Magyar bajnok lett korcsoport-
jában Simon Géza, aki megnyerte 
a 100 és 200 méteres mellúszást, 
második helyezést ért el az 50 
m-es mellúszásban és a 200 m-es 
vegyes úszásban. Sebők János 
korcsoportjában második lett a 
100 és a 200 m-es pillangóúszás-

ban, harmadikként ért célba a 
200 m-es vegyes úszásban. Terbe 
Ákos ugyancsak harmadik lett a 
200 m-es mellúszásban. Ónodi 
László az 50 m-es hátúszásban 
negyedik, az 50 m-es gyorsúszás-
ban ötödik helyen végzett. 

A 4x50 méteres gyorsváltó 
bronzérmet nyert, a váltó tagjai: 
Simon Géza, Sebők János, Ónodi 
László, Móczár Zoltán. A bajnok-
ságon rajthoz állt a teljes magyar 
élmezőny, ez volt a szeptemberi 
szlovéniai Szenior Úszó Európa 
Bajnokság főpróbája. A félegyházi 
egyesületből eredményei alapján 
Simon Géza indulhat el az EB-n.

Megvédték címüket
Miskolcon rendezték meg a ma-
gyarországi Serdülő és Újonc 
Atlétikai Bajnokságot. Kiskunfé-
legyházát a Jövő Bajnokai DSE 
atlétái képviselték, akik két ara-
nyérem mellett egy ötödik helyet 
szereztek. 

Retkes Réka újonc súlylökés-
ben, míg Tóth Patrik a serdülők 
között védte meg a szombathelyi 
Téli Dobó Bajnokságon megszer-
zett bajnoki aranyát. 

Eredmények: Lány Újonc Súly-
lökés (2 kg.) 1. helyezett Retkes 
Réka 13,99 m. Fiú Serdülő Súly-
lökés (4 kg.) 1. helyezett Tóth 
Patrik 16,16 m. Lány Serdülő 
1500 m 5. helyezett: Gecse Esz-
ter. Edzők: Kerék Csaba, Re-
kedt Zoltán. 

Jó tanuló – jó sportoló: 
Szabó Szonja
Kiemelkedő sike-
reket hozott eddigi 
sportpályafutásában 
az idei év Szabó 
Szonjának, a Kis-
kunfélegyházi Bir-
kózó Sportegyesület 
versenyzőjének. 

13 évesen a 14-15 
évesek között meg-
nyerte a serdülő or-
szágos bajnokságot, 
valamint a váloga-
tókon kivívta, hogy képviselhette 
hazánkat a nyári Serdülő Euró-
pa-bajnokságon, amelynek idén 
Győr volt a házigazdája. 

Európa 24 országából érkez-
tek a versenyzők, hogy felmérjék 
tudásukat a kontinens élvonalá-
ban. Szonja a 42 kg-os súlycso-
portban lépett szőnyegre, ahol a 
11. helyen végzett. Ez a helyezés 

biztató a jövőre 
nézve, mert még 
két évig ebben 
a korosztályban 
versenyezhet. 

Szonja kitűnő 
tanuló, ezért a 
Kunszállási Tóth 
Pál Általános Is-
kola vezetésének 
támogatásáva l 
megpályázta a 
legmagasabb ki-

tüntetést, amit ilyen korban el 
lehet érni. Ennek eredményekép-
pen az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumától prof. dr. Kásler 
Miklós miniszter „Magyarország 
jó tanulója-jó sportolója 2017” 
kitüntetést adományozta a 2016-
2017. tanévben elért eredményes 
tanulmányi munkájáért és kima-
gasló sportteljesítményéért.
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A Petőfi-szoborról
Városunk egyik emblematikus köztéri al-
kotása, Petőfi Sándor egészalakos érc-
szobra eredetileg Segesvár főterén állt, 
ott avatták fel először 1897. július 31-én.

Az első világháború idején a szobrot – hogy 
a pusztulástól megvédjék – Budapestre szál-
lították és egy ércöntödében tárolták, várva 
az alkalmas időt, hogy visszavihessék korábbi 
helyére. Ám a trianoni békediktátum során Ma-
gyarország határai megváltoztak, így erre nem 
kerülhetett sor. A „gazdátlanná” vált szoborra 
több anyaországi település, köztük Kiskunfé-
legyháza is bejelentette igényét.

Félegyházán már az 1900-as évek elején el-
indult egy nagyszabású gyűjtési akció, melynek 
bevételét a kezdeményezők egy Petőfi alakját 
megörökítő szobor felállítására ajánlották fel. 
A szoborállítási szándék a város részéről tehát 
már korábban is létezett, csak fedezet hiányá-
ban hosszú évekig nem valósulhatott meg. Mi-
kor Markó Miklós budapesti újságíró révén a 
település vezetői tudomást szereztek a Köllő 

Miklós által alkotott, a fővárosban a 
további sorsára váró szoborról, azon-
nal megindult a megszerzéséért folyó 
küzdelem. 

A Petőfi Társaság 1922 januárjában 
úgy döntött, hogy a szoborért versengő 
városok közül Kiskunfélegyházát illeti 
meg az elsőség, ezért városunknak java-
solták a szobrot juttatni. A műalkotást 
már februárban lovaskocsival le is szál-
lították Félegyházára, a város határától 
hat fehér ló húzta a kocsit, melyen Petőfi 
szobra feküdt nemzetiszínű zászlóval 
lefedve. A szobrot – a talapzat elkészül-
téig – ideiglenesen egy magánháznál he-
lyezték el. A Radnay Béla szobrász által 
tervezett posztamens 1922. augusztus 
2-ára el is készült, a képen még a kivi-
telezési munkálatok láthatók. A szobo-
ravató ünnepségre 1922. október 29-én 
került sor. 

 Ónodi Márta  
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KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT

Felelős kiadó: 
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),
Fantoly Márton (fotó), 

László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám)

Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt. – Győr

ÚJSZÜLÖTTEK: Tipold Levente József 
(anyja neve: Tóth Mónika), Hevér Hanna 
(Rácz Szandra), Hegedűs Regő (Ferenczi 
Renáta), Horváth Helena (Szűcs Judit), 
Szemerédi Botond (Kürtösi Szabina), 
Tarnóczki Adél (Trungel Renáta), Rév 
Marcell (Magony Kitti), Szilágyi Noémi 
(Falubíró Rita Tamara), Fekete Zselyke 
(Setény Tamara), Cseri Hanna (Kolom-
pár Annamária), Magyar József (Juhai 
Irén), Deák Zsolt (Tóth Katalin), Kökény 
Ádám (Dobos Veronika), Vancsa Do-
minik (Varga Angéla), Papp Lilla (Tóth 
Zita), Bíró Milán (Kemény Annamária), 
Dora Olívia (Dobos Krisztina), Zsigó 
Zente (Gulyás Krisztina), Urbán Eszter 
(Sinkó Dorina), Szabó Vivien Dalma (Mo-
gyorósi Tímea), Oroszi Dávid (Horváth 
Flóra), Csányi Benett (Juhász Krisztina)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Nagy Ni-
kolett – Kispéter Gábor, Csóka Georgina 
– Tóth László, Mágori Szilvia – Kiss Ta-
más, Lakatos Nikoletta – Tarjányi Jenő, 
Csuka Piroska – Ökrös Kálmán Zoltán, 
Tapodi Andrea – Kelecsényi-Tóth End-
re, Feri Katalin – Kovács Sándor Gábor, 
Klein Luca Eszter – Rozek Zsolt, Borsos 
Tatjána – György Zoltán, Fábián Krisz-
tina – Gondi Attila, Vasvári Krisztina 
– Kis-Czakó Dávid, Papp Ildikó Irén – 
Farkas László, Endre Zsanett – Varga 
Róbert László, Mészáros Edina – Sza-
lonnás Mihály, Béres Beáta – Brunner 
János Róbert, Barta Anikó Lilla – Tóth 
Tamás, Joó Gabriella – Szabó Róbert, 
Setét Erika Szilvia – Németh Gábor 
József, Miklóssy Dzsenifer – Halupka 
Bence, Veres Szidónia – Sándor Szilárd, 

Danka Renáta – Molnár István Zsolt, 
Kerekes Margit Mária – Törőcsik Gábor, 
Kiss Nikoletta – Tóth István, Tasi Panna 
– Sánta Dávid 
MEGHALTAK: Ajtai Tibor, Fekete Im-
réné Kotroczó Mária Katalin, Kereszte-
si Karolina, Feri Józsefné Lövei Jolán, 
Petró Jánosné Zsigó Franciska, Fekete 
Pál, dr. Albrecht Sándor Ferenc, Ács 
Krisztián István, Csalár Imre Zoltán, 
Zobokiné Almási Anna, Palotás Sándor, 
Bozó Pál, Bajáki Zoltán, Király Balázsné 
Hegyi Erzsébet, Juhász Sándorné Hajdu 
Mária, Dora István, Kovács Sándor, Gera 
Antalné Kelemen Margit, Magony István 
Imréné Véninger Veronika, Zsiday János, 
Gémes Józsefné Balanyi Margit, Lakatos 
Józsefné Gál Ilona, Szécsényi József, 
Krupa-Tóth János, Rekedt-Nagy György 
István, Mikola Jánosné Varga Magdolna, 
Kis Jánosné Kovács Erzsébet – Kiskun-
félegyháza, Tóth Éva Erzsébet, Veres 
Lászlóné Bencsik Erzsébet, Juris József, 
Bajáki Géza, Bodoglári Lajosné Hegyesi 
Zsuzsanna, Csorba Lajos Gusztáv, Ju-
hász István, Palkovics László – Kecske-
mét, Végh József – Fülöpszállás, Szom-
bati Miklósné Ujj Erzsébet, Nagy Sándor, 
Kozma Józsefné Adorján Borbála, Frits 
Jánosné Kovács Anna – Szabadszállás, 
Kozma József – Nagykőrös, Zsikla István 
– Bócsa, Lugosi Vince – Kunszállás, Qu-
incz Lajos, Csontos Istvánné Fehér Irén 
Ilona, Bauman József – Tiszakécske, 
Andóczi-Balog Istvánné Forrai Erzsébet 
– Kömpöc, Locskai József – Kisszállás, 
Sándor Béla Ferenc – Lajosmizse, Ró-
zenberczki Ferencné Rigó Matild Kriszti-
na, Bori Péter Pálné Mészáros Julianna 
Erzsébet – Pálmonostora, Huszka Lajos 
– Gátér

Anyakönyvi hírek 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. Aszú: 3 hónapos, drapp, keverék 
kölyök kan
2. Gofri: 4 hónapos, barna, keve-
rék kölyök kan
3. Katy: 4 hónapos, barna, keverék 
szuka kölyök 
4. Zsálya: 4 hónapos, fekete-drapp, 
keverék szuka kölyök 

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
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Hirdetés

Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
HP ProBook 6560b: Intel Core-i5 2520, 8 GB mem., 256 GB SSD, 
webcam, 15,6” kijelző, 1 év gar.  Br. ár: 91.990 Ft
Lenovo L420: Intel Core-i3 2330, 4 GB mem., 320 GB HDD, DVD, 
14” kijelző, 1 év gar.  Br. ár: 57.990 Ft
Új notebook:
Dell Inspiron 3567: Core-i3 6006U, 4 GB mem., 1 TB HDD, webcam, 
Win10, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar. Br. ár: 146.000 Ft
HP 250 G6: Intel N3060 1,6 GHz, 4 GB mem., 500 GB HDD, webcam, 
15,6”-os kijelző, 36 hónap gar. Br. ár: 96.490 Ft
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