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hogy akkor úgy döntöttem, részt
vállalok a helyi közéletben, életem
egyik legmeghatározóbb és legjobb
döntése volt. Hatalmas megtiszteltetés polgármesternek lenni. Embert próbáló, de minden percében
izgalmas, sokrétű feladat.
Úgy gondolom, nem vallottam
szégyent az elmúlt években. Félegyháza minden téren nagyon

sokat lépett előre. Ebben természetesen rengeteg ember munkája
benne van: a mögöttem álló csapaté, a kollégáimé, a képviselőké, az
intézményekben dolgozóké, a vállalkozóké, és minden félegyházié
aki megértette, hogy akkor jutunk
előre, ha egy irányba húzzuk a város szekerét.
És én ezt a munkát folytatni sze-

retném. Soha egy percig fel sem
merültek azok a dolgok, amelyekkel tele van a város. Nem leszek állami vállalat igazgatója és nem leszek államtitkár sem Budapesten.
Folytatni szeretném mindaddig,
amíg úgy gondolom, tenni tudok
a városomért – így összegezte közösségi oldalán döntésének okait
Csányi József.

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu oldalon!

Folytatás a 3. oldalon!

Négy éve, hogy Csányi József neve
fémjelzi a városvezetést, és egy év
van még hátra első polgármesteri
ciklusából. Ahogy a város első embere fogalmaz: elégedett az eredményekkel, és folytatni szeretné a
megkezdett munkát. Ezért is fogadta el Lezsák Sándor országgyűlési
képviselő felkérését, miszerint mérettesse meg magát újra a 2019-es
helyhatósági választáson.
– Csányi József jó városvezető.
Ezt az elmúlt évek eredményei
egyértelműen bizonyítják. Vele, és
összeszokott csapatával tartom elképzelhetőnek a következő öt éves
ciklust. Ezért kértem fel a megkezdett munka folytatására – fogalmazott Lezsák Sándor. A térség
országgyűlési képviselője szerint
különös öröm olyan egységben
gondolkodó, kezdeményező, szakmailag sokrétű csapattal együtt
dolgozni, mint amit a félegyházi polgármester épített fel maga
körül.
– Négy évvel ezelőtt nagyon sok
félegyházi segítségével szülővárosom polgármestere lettem. Az,

Fotó: Ujvári Sándor

Közösségi oldalán cáfolta Csányi József polgármester azt a
szóbeszédet, miszerint állami
vállalat igazgatójaként, vagy
államtitkárként folytatná pályafutását, s egyben bejelentette: ismét indul a polgármesteri címért. A hír kiemelkedő
aktivitást váltott ki a világhálón, rámutatva, hogy a félegyháziak fokozott várakozása
előzte meg a bejelentést.
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Az új, zöld növényzettel beültetett parkolót a régi városképet
idéző falfestmény díszíti, és a
közlekedés biztonságát szolgáló útkorrekció teszi teljessé.
A buszpályaudvarral szemben
kialakított létesítményt október 8-án, hétfőn adták át.
A 432 négyzetméteres parkosított
téren 39 parkolóhelyet alakítottak
ki, és a Bajcsy-Zsilinszky utcát is
kiszélesítették, lehetővé téve ezzel
az autóbuszok zavartalan, biztonságos kikanyarodását. Az új beruházás – a festmény és a tér – őrzéséről három éjjellátó biztonsági
kamera is gondoskodik. Az átadást
félegyháziak sokasága várta, akiket Csányi József polgármester
és Balla László, a körzet önkormányzati képviselője köszöntött.
A teret és parkolót Rónaszéki
Gábor atya áldotta meg. Az átadó
ünnepségen a Constantinum intézmény táncos diákjai mutattak
be rövid műsort, Petőfi Sándor
Szülőföldemen című versét Patyi
Andrea adta elő.
Az új beruházás átadásán Csányi József elmondta: – Amikor
2015-ben úgy gondoltuk, hogy el
kell indítani a „Félegyháza újjáépül” programot, akkor még ennek
a térnek a kialakítása nem szerepelt a tervek között. Mégpedig
azért, mert elődeink eladták ezt
a területet. Eltékozolták, és nem
gondolták végig, hogy mit is lehetne itt építeni. Akkor még fél telek
volt, amelyet megvásároltak a Kalocsai Iskolanővérek, iskolaépítés
szándékával. Amikor az iskolaépítéssel kapcsolatosan megkeres-

Átadták Félegyháza
új büszkeségét
tek bennünket, nekünk volt egy
másik ötletünk ennek a területnek
a hasznosítására. Az iskolaépítéshez felajánlottunk számukra egy
közeli ingatlant, ahol ők már meg
is kezdték az építkezést, ráadásul
úgy, hogy a régi félegyházi épület
külső homlokzatát megőrzik. Ezúton is megköszönöm a Kalocsai
Iskolanővéreknek, hogy ennyire rugalmasak voltak, és azt, hogy nemcsak a telekcserében vettek részt,
hanem komoly anyagi támogatással is segítették ennek a beruházásnak a megvalósulását.
A telek másik oldala az úgynevezett Tőzsér-ház volt, amely egy

régi félegyházi család lakhelyét
szolgálta. Nehéz szívvel váltak
meg ettől az ingatlantól, de mégis
megtették, és segítették koncepciónkat. Megköszönöm Tőzsér Pálnénak azt a hozzáállást, amivel a
várost segítette.
Amikor már adott volt a telek,
kialakult a végleges elképzelés,
hogy itt parkolókat és közösségi
teret építünk. Rosta Ferenc alpolgármester felvetette a gondolatot,
hogy a teret záró hatalmas falfelületen Félegyháza régi látképét kellene megjeleníteni. Ötlete kedvező
fogadtatásra talált, itt láthatjuk a
régi főutcánkat abból az időből,

amikor szecessziós városházánk
még meg sem épült.
Amikor az új tér és parkolók
megépítéséről döntöttünk, megfogalmazódott az is, hogy ne csupán
a parkolási gondokat enyhítsük,
hanem a buszpályaudvar környékének közlekedésbiztonságára is
fordítsunk figyelmet. Ezért szélesítettük ki a Bajcsy-Zsilinszky
utcának ezt a szakaszát, ahol ma
már az autóbuszok biztonságosan
tudnak kikanyarodni – tette hozzá
a polgármester.
– Mit is csináltunk, amikor megépítettük ezt a parkolót, teret? –
tette fel a kérdést Balla László, a
térség önkormányzati képviselője.
– A félegyháziak és az idelátogatók
biztonságát tartottuk szem előtt,
amikor az út kiszélesítése mellett döntöttünk. Mindemellett egy
közösségi tér is kialakult, amely
reményeink szerint találkozások,
rendezvények helyszínévé válik –
válaszolta meg a kérdést.
Rónaszéki Gábor, a Sarlós Boldogasszony Templom plébánosa is
egy kérdést, és arra adott válaszát
osztotta meg a jelenlévőkkel, mielőtt felszentelte az új teret. – Parkolószentelés? Ki hallott már ilyet
– kérdezte az egyik ismerősöm,
amikor elmeséltem neki, hogy
hova is jövök ma. Egy parkoló nem
szakrális tér, mit kell ott szentelni
– kérdezte. Igen, nézhetjük így is,
de másképpen is. Ez sokkal több
mint egy parkoló. Ez egy érkezési
és indulási hely, találkozási pont,
ahol várakozni is lehet, és örülni is egymásnak, a találkozásnak
– válaszoltam.
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Lezsák Sándor felkérte Csányi Józsefet,
HOGY INDULJON ÚJRA A POLGÁRMESTERI TISZTSÉGÉRT
– Hatalmas tervekkel kezdtünk
munkához négy éve, és egy kiváló
csapattal, Lezsák Sándor támogatásával nagyon szép eredményeket sikerült elérnünk. Elégedett
vagyok, mert sok minden elindult,
aminek a gyümölcsét már élvezi a
város. Azonban a legnagyobb dolgok még előttünk állnak.
Négy évvel ezelőtt azt mondtam, hogy nem vagyok politikus.
Ezt most is fenntartom. Ennek a
városnak a vezetője vagyok, és ezt
hatalmas megtiszteltetésnek, szolgálatnak tekintem, amit mindaddig
folytatni szeretnék, amíg hasznára
tudok lenni szülővárosomnak és
az itt élőknek. Eddig sem a kampányidőszakra időzítettük a munkát, a látványberuházások nem a

mi műfajunk. Az elmúlt négy évben folyamatosan fejlődött
a város és a lendület most sem hagy
alább: hamarosan
indul a Félegyháza
új városközpontját
megteremtő, kétmilliárd
forintos
Zöld város projekt,
épül az új egészségügyi központ, startol
a Vasas pálya felújítása, az ipari park
II., és rengeteg útfejlesztés van még
hátra a következő
egy évben is. De a
legnagyobb sikernek azt tekintem,
hogy négy éve teljes nyugalom van
a városban.

Fotó: Ujvári Sándor

Folytatás az 1. oldalról!

Ezt az tette lehetővé, hogy a félegyházi emberek támogatták képviselő-jelöltjeinket, ezzel többséghez

segítettek bennünket, és a mögöttem álló képviselői csapat egységben is maradt. A legfontosabb hozadéka ennek, hogy soha nem kellett
bűnös politikai alkukat kötnünk, sem
megalkudni személyes morálunkban
azért, hogy elő tudjunk mozdítani ügyeket. Hiába voltak ellenzéki
képviselők, akik el akartak minket
téríteni ettől, mi mindvégig a város
érdekeit szem előtt tartva, a közjó
mentén tudtunk haladni.
Jó okom van, hogy ezzel a csapattal szeretnék újra elindulni:
összeszoktunk, egy nyelvet beszélünk, fél szavakból értjük egymást.
Hogy ez így maradhasson, szükségünk van arra, hogy a félegyháziak
minden körzetben támogassák jelöltjeinket. Amit pedig a következő
öt évre ígérünk, az a nyugalom és
a fejlődés.

KÖRKÉRDÉS: Örül-e annak, hogy az első két órában ingyen parkolhat?
Közlekedésbiztonsági okokból is pozitívnak ítélték meg az itt
élők a belvárosi parkolók első kétórás ingyenes használatát. A
megnövekedett autóforgalom miatt a központ környező kis utcáit egyre több autó lepte el, ami a közlekedést is nehezítette.
Ebben várnak változást az autósok, akik immár az új parkolót is
díjmentesen használhatják az első két órában.
nak, hogy bővültek a lehetőségek,
de legalább még két nagyobb parkolóra lenne szükség a Kossuth
utca környékén. Jó ötletnek tartom, hogy az első két órában díjmentes, még nem próbáltam ki az
új parkolót, de minden bizonnyal
segíti a gyors ügyintézést.
Nagy Zoltán (54): – A belvá-

Gondiné Csányi Mónika (35):
– Sok autó van a belvárosban, így
mindenképpen jó kezdeményezés
az ingyenes parkolás bevezetése a fizetős helyeken. Nem kell a
zsúfolt, keskeny kis utcákban díjmentes parkolóhelyekre vadászni.
Biztonságosabbá, kényelmesebbé
válhat a közlekedés. Nagyon nehéz
parkolni a központban, örülök an-

Közmeghallgatás
Félegyházán

rosi övezet kétórás díjmentességével javulhat a parkolási helyzet,
remélem a parkolási morál is pozitív irányba változik. Akad, aki az
új parkolóba is szabálytalanul, oldalt áll be. Kilátni tőle nem lehet,
az utat elállja. Annyi autó álljon
csak be, amennyi parkolóhely van.
Emellett úgy gondolom, hogy két
óra bőven elegendő az ügyes-bajos dolgok elintézésére.

Nánási Istvánné (71): – Sokkal
kényelmesebbé vált a parkolás a
kétórás ingyenesség bevezetésével. Nem kell messzire menni a
központtól a parkírozás miatt. Az
új parkolót is igénybe veszem díjKözmeghallgatást tart Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzat képviselő-testülete november
8-án, csütörtökön 16 órakor a városháza díszter-

mentesen, a zsúfolt utcák helyett
itt kulturáltan állhatok meg. Azok
jártak rosszul, akik munkába járáshoz keresnek parkolót. Reggeltől estig ingyenesen nem állhatnak
itt vele, ők továbbra is a kis zsúfolt
díjmentes utcákat választják.

Vízi Józsefné (84): – Szükség
volt a belvárosi parkolási rend
módosítására, az eddig fizetős
parkolók több esetben félig kihasználatlanul álltak, az autósok
az ingyenességet keresték. Rendszeresen használjuk az új parkolót is, ami fontos, azt két óra alatt
el tudjuk intézni.

mében. A közmeghallgatáson az állampolgárok
és a helyben érdekelt szervezetek képviselői köz
érdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
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Indul a Zöld város – Új ruhát ölt Félegyháza
Néhány héten belül indul a Zöld város projekt. Az a nagyszabású
fejlesztés, amelynek köszönhetően mintegy 2 milliárd forint pályázati forrásból teljesen átalakul Kiskunfélegyháza belvárosa,
évtizedekre meghatározva a városképet. Bár több alkalommal
írtunk már az ezzel összefüggő városképi jelentőségű fejlesztésekről és azok hatásairól, a tényleges változás mértékét mi, laikusok, talán még fel sem mérjük.

Nő a zöldfelület
Nem véletlen a Zöld város elnevezés: a legátfogóbban és leglátványosabban
Kiskunfélegyháza
zöldfelületei változnak meg. Képletesen fogalmazva: megsokszorozva a parkok, terek növényekkel
betelepített felületeit, új lélegzethez jut a város.
Hosszú hónapok tervezése után
küszöbön a kivitelezés. Több tucat
szakember munkája van abban,
hogy a mintegy 80 ezer négyzetméternyi akcióterület minden apró
szeglete egy közös koncepció mentén forrjon végül egységgé. A projekt érinti a Kossuth utcát, a Szent
János teret, a Főteret, és a Korond
utcai játszóteret.
– Valamennyi helyszínen nő a
zöldfelület nagysága, és ennek
gondozását automata öntözés
segíti majd. Megtörtént a teljes
érintett faállomány átvizsgálása,
ami alapján a beteg egyedeket kivágják, a megmaradó fák pedig
teljeskörű faápolást kapnak, beleértve a lombkorona alakító és ifjító metszését, a fagyrepedések és

A főtér teljesen új térszerkezetet,
burkolatokat és utcabútorokat kap,
a zöldfelület alapjaiban újul meg

odúk kezelését, továbbá a statikailag külpontossá vált Kossuth utcai
platánok stabilizálását – foglalta
össze Nagy Ágnes városi főkertész, aki szerint ez a fajta körültekintés szinte példa nélkül álló a
hasonló projektek sorában.

Gyógykezelés
a platánoknak
A Kossuth utca déli oldalán, a
Szent János tér és az Attila utca
közötti szakaszon egységes burkolati rend épül. Az utca teljes
hosszában és szélességében új
növényfelületeket telepítenek. A
projekt kiemelt figyelmet fordít
az európai szinten is különlegesnek számító platánsorra. Az egyed
szinten felmért fák a felállított „diagnózis” függvényében „személyre
szabott” kezelést kapnak, és csak
a műszeres méréssel igazoltan,
nagyon leromlott egészségi állapotú idős platánokat, valamint a beépítések mellett beszorult, idegen
fafajú egyedeket vágják ki.
– A tervezett növényegészségügyi
kezelés eredményeként a meglévő
Hamarosan indul a kivitelezés

fasor egészségügyi állapota jelentősen javítható Félegyházán, amelynek a várható élettartalma így még
kitolható. Ugyanakkor az állomány
cseréjét ezzel csak elodázni lehet,
kikerülni nem – mondta el lapunknak egy korábbi cikkben Nemcsok
Márton projektfelelős, a tervezést
végző Pagony Táj- és Kertépítész
Iroda félegyházi származású tájépítészmérnöke, aki arról is beszélt,
hogy komoly munka folyik az elöregedett állomány megújítása és
egy hosszú távú facsere-program
kidolgozása érdekében. Azt szeretnék elérni, hogy 15-20 év alatt a
teljes fasor megújulhasson. Addig
is a Szent János tér és a Mártírok
utca közötti szakaszon mintegy kísérleti jelleggel összesen hét darab
fát fiatal, fehér törzsű, legalább öt
méteres platánokra cserélnek le.
Mindezzel egy kellemes hangulatú,
fás-ligetes sétáló utca jön létre, kiüldögélő teraszokkal.
A Szent János téren megújul a
teljes zöldfelület gyeppel és virágágyakkal, átépül a tér városházával szemközti területe, ahol liliomfák pompáznak majd.
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Kiöregedett, agyoncsonkolt japánakácok az Ótemplom előtt, amit
előrenevelt, koros, formára metszett platánfákra cserélnek le

Új főtér
A jelenlegi szabályos, mértani burkolati rendet
egy mozgalmasabb, ívesen játékos burkolatosztással tagolt főtér váltja fel. A nagytemplom
előtti idős és mostanra veszélyes mértékben leromlott állapotú japánakácokat, illetve a templom oldala mentén futó besűrűsödött díszkörte
sort, valamint a Petőfi és Béke tér 80-as években telepített, napjainkra leromlott egészségi
állapotú fenyőit és vegyes díszfáit kivágják. A
kivágott fák helyett a nagytemplom körül platán-, valamint ámbrafákat, a többi helyen vegyes díszfákat telepítenek. A teljes zöldfelület átalakul új cserje és virágágyakkal, illetve
gyepfelületekkel.
A Korond utcában jelentősen bővül a jelenlegi játszótér, járda épül, új cserje- és évelőágyak
lesznek, valamint új fatelepítésre is sor kerül.
A Hősök Parkjában lévő emlékpark teljes
felújításon esik át, beleértve a burkolatot és az
utcabútorokat is.

Több százezer új növény
Nagy Ágnes szerint a beruházás legnagyobb
jelentősége a városközponti közterületek nagymértékű funkciógazdagítása, amit a rossz állapotú burkolatok és a növényállomány cseréjével, felújításával, igényes növényegyüttesek
létesítésével, öntözési lehetőség kialakításával
és új köztéri berendezések telepítésével érnek
el.
A projekt során mintegy százhatvan fát vágnak ki, 200-at telepítenek, átültetnek, vagy pótolnak. Több mint 180 ezer cserjét, 120 ezer
évelő, 120 ezer hagymás, és 1700 egynyári növényt ültetnek el.

Fát kivágni senki sem szeret
A szakemberek – ahogy a városi döntéshozók
is – pontosan tudják, hogy a fakivágás különösen kényes kérdés, amire a lakosság fokozott
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Idős, odvas, beteg, eltorzult törzsű és koronájú platánfák a
Kossuth utcán, amelyeket kivágásuk után hasonló, fehértörzsű,
előnevelt platánokkal pótolnak

Nagyon lepusztult állapotú lucfenyő a Petőfi téren.
Kivágása régóta indokolt

érzékenységgel reagál. Éppen ezért rendkívüli
körültekintéssel jártak el, mielőtt egy fát „kivágásra ítéltek”.
– A parkoknak, köztereknek is megvan a maga
természeti rendje. A növényeknek többek között térre is szükségük van ahhoz, hogy fejlődni
tudjanak és megőrizzék szépségüket, egészségüket. Ehhez folyamatos felülvizsgálatra és
a növények ritkítására: fakivágásra, nyesésre
volna szükség. S bár ez 8-10 évente kötelezően
szükséges lenne, sokszor – éppen a velejáró viszályok fel nem vállalása miatt – mégsem kerül
rá sor. A főkertész szerint ez nagy hiba. Pozitív
példaként említette a zeneiskola
előtti parkot, amely az elöregedett, rossz egészségi állapotú,
oda nem illő fák kivágása után
tudott újjászületni, és megmutatni, hogy a kevesebb néha több…

A Zöld városban képviselt szemlélet ott van az
előkészítés alatt lévő városi beruházásokban
is, vagy például a buszpályaudvarral szemben
megépített, városképpel és zöldnövényzettel
gazdagított parkoló kialakításában, valamint a
Pázmány utca hamarosan induló megszépítésében – emlékeztet Nagy Ágnes.
Mindez azt mutatja, hogy Félegyházán sikerült felülemelkedni a kívülről érkező forrásoktól
függő, egymástól elszigetelt fejlesztések esetlegességén. És hogy van figyelem, szándék és
tehetség is a szálak „elvarrásához”, a városhoz
méltó arculat megteremtéséhez.

Méltó városkép
a jövőnek
A Zöld város projekt legfőbb
értékei közé sorolható, hogy
harmonikus egységbe fűzi a korábban megújult és a most átalakuló parkrészeket. Az egységes
növény- és anyaghasználatnak
köszönhetően lépésről lépésre,
részletről részletre áll össze, teremtődik meg egy korszerű, jellegzetesen félegyházi arculat.
Az elmúlt években az ország
számos településének adódott
lehetősége pályázati forrásból
megújítani főterét, és ezzel előrelépni a városiasodás útján.
Vannak közöttük jó, és kevésbé
jó példák. Azonban a városban
a nagyvonalúság szép példája
mutatkozik meg többek között a
projekttel nem érintett területek
kezelésében és tervezésében is.

Száradó ágvégű hársfa
a Béke téren. Cseréje évek óta
várat magára
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Tordán járt a félegyházi delegáció

Második alkalommal rendezték
meg idén szeptember 27. és 29.
között Tordán, Kiskunfélegyháza

testvértelepülésén, a mezőgazdasági fesztivált. Az esemény nagyszerű lehetőséget kínál a térségen

élő termelők számára, hogy bemutassák, népszerűsítsék, értékesítsék termékeiket.

Kivételes gazdagságban vonultatták fel legszebb terményeiket,
értékeiket a Tordán és környékén
élők. Erre a sokszínű seregszemlére büszkén hívták testvárosaik
képviselőit is a helyiek. Félegyháza mellett képviseltette magát
többek között Hódmezővásárhely
és Bihartorda – számolt be Balla
László alpolgármester, a félegyházi küldöttség vezetője. Rajta kívül
Dulity Kálmán, nyolc constantinumos diák, kísérőjük, és Kátai
Tibor, a Padkaporos táncegyüttes
vezetője alkotta a delegációt.
Balla László szerint nagyszerű
bemutatót vittek magukkal a félegyházi gyerekek, és rendkívül jó
hangulatú előadást tartott a tánckar. A minőségi produkció és a
Cristian-Octavian Matei polgármesterrel folytatott egyeztetés tovább mélyítette a két város közötti
kapcsolatot, amely jövőre újabb
állomásokkal folytatódik.

Markolt György ajándéka Várják a helyi iskolásokat
a városházára
a félegyháziaknak

Félegyházának ajándékozta a Móra téri Móra Ferenc szobor
alapjául szolgáló bronzalkotást Markolt György, városunkból
származó szobrászművész. A nemes gesztussal augusztusi
kiállítása zárását követően fejezte ki szülővárosa iránti tiszteletét az alkotó.
A kiskunfélegyháziak számára
az egyik legkedvesebb köztéri
alkotás Móra Ferencnek a szobra, a róla elnevezett téren. Az
alkotónak augusztusban nyílt
kiállítása a Hattyúházban, ahol
művészi pályájának mindkét

fő vonulata képviseltette magát: a köztéri szobrászat és a
kisplasztika.
A Móra-szobor bronzból készült, kisméretű elődjének végleges helyéről még nem született döntés.

Többek között a városháza
makettjének elkészítésével bizonyították kreativitásukat a szeptember 26-án megrendezett városi diáknapon indult csapatok.
Ezúttal újrahasznosított anyagból
alkották meg Félegyháza legszebb
szecessziós épületének mását az
általános és középiskolás korú
diákok, amelyek közül a legszebb
15-öt most bárki megtekintheti az
eredeti épület, azaz a városháza
aulájában. A felhasznált anyagok
között van papír, PET-palack, szí-

vószál, és különböző termények is
előfordulnak.
A kiállítás előreláthatólag év végéig lesz látogatható, azt követően
az alkotások visszakerülnek az iskolákba. A szervezők azt remélik,
hogy minél több félegyházi osztály
áldoz majd egy osztályfőnöki órát
a városháza meglátogatására,
ahol nem csak a kortársak munkáit nézhetik meg a diákok, hanem
előre jelzett igény esetén meglátogathatják a dísztermet is, akár
idegenvezetéssel.
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Barátságos, színes kórtermek
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Változások
a szemétszállítás
rendjében
A Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. felhívja a
lakosság figyelmét, hogy október 22-én, hétfőn és 23án, kedden a kommunális és
szelektív hulladékszállítás a
megszokott rendben zajlik,
tehát a szállítás rendje nem
változik. Kérik a lakosságot,
hogy reggel 6 órára helyezzék
ki az edényeket.

Megújult a kórház „C” krónikus belgyógyászati osztálya, ahol –
egy régen megálmodott terv megvalósulásaként – ma már színes
környezetben látják el a betegeket. A festés egy felajánlásnak
köszönhetően tette barátságossá a kórház egyhangú falait.
A krónikus belgyógyászati osztályokat már korábban is szerette volna
a kórház színesebbé tenni, amely elképzelésükről a vezetők az ötletadó
pályázat sikertelensége után sem tet-

tek le. Csősziné Juhász Ildikó telephelyvezető ápoló a Poli-Farbe ügyvezető igazgatójához, Szabó Antalhoz
fordult segítségért, aki készségesen
támogatta a kezdeményezést.

Idén is lesz adventi vásár
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a hagyományokhoz híven idén is megrendezi az adventi
vásárt november 26-a és december 31-e között a Szent János téren. Kérik, hogy az érdeklődők és

/ vagy vállalkozók részvételi szándékukat november 1-jéig jelezzék
Keresztes Tünde kulturális referensnél a tundi@kiskunfelegyhaza.hu e-mail címre, illetve a +36
20 257-2540-es telefonszámra.

Karácsony a legifjabb
félegyháziakkal
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata az idén is megrendezi
karácsonyi ünnepségét, amelyre szeretettel meghívja a város
nagycsaládosait, valamint a 2018. évben született gyermekeket
és azok családját. Az ünnepség várható időpontja december 12e, szerda, 15 óra, helyszíne a Móra Ferenc Művelődési Központ.
Fontos tudni, hogy a nagycsaládos
és újszülött támogatás megítélését
megelőző eljárás kérelemre indul,
amelyhez nyomtatvány elérhető és
benyújtható a polgármesteri hivatal Szociális és Közfoglalkoztatási
Osztály Szociális Csoportjánál,
legkésőbb november 30-áig. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Felhívják a szülők figyelmét,
hogy a rendezvénytől függetlenül
a nagycsaládosok, illetve az újszülöttek vásárlási utalványát a

polgármesteri hivatal aulájában
működő ügyfélszolgálati pultnál
vehetik át személyesen, személyi
okmányokkal, vagy meghatalmazott útján, december 13-ától 20áig. A támogatás összege nagycsaládosok esetében családonként
5000 forint, újszülöttenként pedig
10 ezer forint, amelyet az önkormányzat vásárlási utalvány formájában nyújt.

Csányi József
polgármester

A felajánlásból a pontos felmérést és színválasztást követően az
egyik krónikus osztályt, a „C” krónikus belgyógyászat folyosóját, kórtermeit, a nővérszobát és kezelőt
tudták átfesteni, mely így kellemesebb légkört nyújt a sokszor hónapokat, vagy éveket bent tartózkodó
betegek ellátásához.

K. G.

November 1-jén, csütörtökön
a városi kommunális szemétszállítás elmarad.
Ennek pótlása november 2-án,
pénteken fog megtörténni.
A külterületi szemétszállítást
november 1-je és 2-a helyett
október 31-én végzik el.

MEGHÍVÓ

PREVENCIÓS PROGRAM
Sok szeretettel meghívjuk Önt a „Megelőzés háziorvosok
bevonásával” című EFOP-1.8.2-17-2017-00024 kódszámú
pályázat keretében megtartandó prevenciós programra.
A rendezvény programjai:
• többféle sportolási lehetőség
• dietetikusi előadás 11.00-11.45
• pszichológusi előadás 13.00-13.45
• mozgási és testtartási előadás 15.00-15.45
• ételbemutató
• egyéb változatos programok
A program teljes ideje alatt dietetikusi, pszichológiai, mozgási
és szakorvosi tanácsadást is igénybe lehet venni.
Időpont: október 20., szombat 9.00-17.00
Helyszín: 6100 Kiskunfélegyháza,
Darvas Általános Iskola, Darvas tér 10.
Megjelenésére számítunk
a jövő egészsége érdekében!
Dr. Patkós Zoltán
háziorvos
Dr. Patkós Róbert
szakmai vezető

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok
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Szakértőnktől – Az örökhagyó vagyonvédelmi eszközei a kiskorú,
vagy esetlegesen inkompetens örökösei megóvása érdekében
Sajnos sok esetben fordul elő,
hogy az idős örökhagyó elveszíti
gyermekét és ezt követően az elhunyt gyermekétől származó kiskorú unokáját tovább nevelő másik
szülővel megromlik a kapcsolat.
Előfordul az is, hogy ez a másik
szülő nem megbízható vagyonkezelő, azért mert tékozló, vagy egyéb
káros szenvedélyekkel terhes életmódot folytat. Ilyen esetben szokták azt kérdezni tőlem, hogy mit
tudnak tenni annak érdekében,
hogy az esetleges elhalálozásukat
követően a kiskorú szülője ne tudja eltékozolni gyermeke örökségét.
Válaszomban mindig kiemelem,
hogy a gyámhatóság a kiskorú
vagyona feletti rendelkezési jog
tekintetében is gyakorol egyfajta
felügyeletet azáltal, hogy a vagyon
felhasználásának céljaként megköveteli, hogy az mindig a kiskorú érdekét szolgálja. Amennyiben
azonban ez a válasz nem nyugtatja meg az örökhagyót, akkor a

következő megoldásokat szoktam
javasolni.
Először is a Ptk. lehetőséget
biztosít arra, hogy az örökhagyó
végrendeletében úgy rendeljen
vagyont a kiskorú gyermeknek,
hogy annak kezeléséből egyik,
vagy akár mindkét szülőjét kizárja, ilyenkor a gyámhatóság a gyermek nagykorúságának eléréséig
un. vagyon
kezelő gyámot rendel
ki a kiskorúnak ezen vagyonára.
A vagyonkezelő gyám személyére
vonatkozóan pedig az örökhagyó
szintén tehet javaslatot, amelyet a
gyámhatóságnak a gyám személye
kijelölésekor figyelembe kell venni.
A másik lehetőség egy viszonylag új jogintézmény, amelyet a
2014-ben hatályba lépett új Ptk.
vezetett be angolszász mintára,
ez pedig a bizalmi vagyonkezelő intézménye. Ezen konstrukció
lényege, hogy a kijelölt vagyon a
bizalmi vagyonkezelő tulajdonába
kerül, a vagyonkezelő pedig a tény-

legesen már az ő tulajdonában álló
javakkal a vagyonrendelő által kijelölt kedvezményezett (végrendelet
esetében az örökös) javára köteles rendelkezni. A kezelt vagyon a
vagyonkezelő saját vagyonától és
az általa kezelt egyéb vagyonoktól
elkülönült vagyont képez, amelyet a vagyonkezelő köteles külön
nyilvántartani.

A különbség a két jogintézmény
között, hogy a vagyonkezelő gyám
nem szerez tulajdonjogot a rendelt vagyon tekintetében, illetve
a bizalmi vagyonkezelő esetében
az örökhagyónak jóval nagyobb a
mozgástere, hiszen mind a vagyonkezelő személyét, mind pedig a vagyonkezelés időtartamát szabadon
meghatározhatja. Ez utóbbinak
főként akkor van jelentősége, ha
a vagyonkezelés időtartama nem
a nagykorúság elérésétől, hanem
egyéb feltételtől pl. szakirányú
végzettség megszerzésétől függ,
abban az esetben, ha az örökös
nem rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, ami a vagyon (pl. egy
cég) kezeléséhez szükséges. Itt
ugyanakkor a bizalmi jelleg rendkívül fontos elem, hiszen a vagyonkezelő csupán a vagyonrendelő,
illetve a kedvezményezett felé tartozik elszámolási kötelezettséggel.
dr. Csonka Péter
közjegyző

A legszebb
nagymamák

Búcsú Nemcsok
Imréné tanítónőtől

– Mi voltunk a legszebb lányok, utána mi lettünk a legszebb
feleségek, ma pedig mi vagyunk a legszebb nagymamák –
mondták ötvenéves találkozójukon a régi ipari iskola első lányosztályának tanulói.

83 éves korában elhunyt
Nemcsok Imréné Karsai Ilona Mária, a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola egykori pedagógusa.

Az akkori lányok a városközpontban az iskola régi épületében tanultak, katonai fegyelem mellett. Fél évig a lakatos
szakma fortélyait sajátították
el, majd műanyag-feldolgozást tanultak. A végzés után
sokan dolgoztak közülük a
műanyaggyárban.
A 30 fős osztály összetartó

közösséggé kovácsolódott a
tanulóévek során. Az élet szétszórta őket, de kapcsolatuk szoros maradt az évtizedek során.
Az 50 éves találkozón is hamar beindult az örömteli beszélgetés. Természetesen előkerültek a családi fotók, köztük
a legnépszerűbbek, az unokák
és dédunokák képei.

Nemcsok Imréné Karsai Ilona
Mária 1935. május 26-án született Kiskunfélegyházán. Iskoláit, majd a tanítóképzőt szülővárosában végezte, 1954-ben
képesítő vizsgát tett. Tanított
Tiszakécske-Újbögön, Tiszaalpáron, majd 17 éven keresztül Fülöpjakabon. 1974-től az
1990-es nyugdíjba vonulásáig a
Batthyány Lajos Általános Iskola
szeretett, megbecsült pedagógusa volt.
Nemcsok Imrével 1955-ben
kötött házasságot, amelyből 2
gyermek született, Imre és Tibor.
A kicsik nyelvén értett leginkább, kedves lényét szerették kis
tanítványai. Hosszú ideig tagja
volt az iskola szakszervezeti bizottságának, volt titkára, majd
főbizalmija.
Kiváló nevelő, oktató munkáját többször elismerték. 1985-

ben
„Kiváló
Munkáért” kitüntetésben
részesült, majd 1990-ben Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel
gazdagodott. 2009-ben Nemcsok Imréné nyugalmazott pedagógusnak a fülöpjakabi önkormányzat képviselő-testülete a
település ifjúságért több évtizeden át végzett áldozatos munkájáért „Fülöpjakabért kitüntetést”
adományozott.
A Nyugdíjas Pedagógus Klub
tevékeny tagja volt, a klub megalakulásának 25. évfordulóján
elismerésben részesült, mint
volt vezetőségi tag.
Juhász Gyula soraival
búcsúzunk:
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.
Ők itt maradnak bennünk
csendesen.”
Emlékét kegyelettel és szeretettel őrizzük.
Batthyány Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tantestülete
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Megemlékezés az aradi tizenhármakról
Az 1848-49-es szabadságharc
169 évvel ezelőtt Aradon kivégzett hős vezéreire emlékeztek
október 5-én, a művelődési központban. Beszédet mondott Balla László alpolgármester, majd a
Constantinum Gimnázium színjátszó köre mutatta be az „Emlékezet és szembesülés” című
darabot.
Ezt követően a városvezetés, a
helyi pártok, intézmények és civil
szervezetek a Kiskun Múzeummal
szembeni Aradi vértanúk-emlékoszlopnál helyezték el koszorúikat, mécseseiket.
– A magyarok szabadságáért
Széchenyi, Kossuth és Deák
Ferenc összefogással, együtt fordultak szembe az önkényuralommal. Nem volt bennük önzés, csak
a hazájuk iránti elkötelezettség,
és nemcsak önmagukért, hanem
értünk, magyarokért cselekedtek.
169 évvel ezelőtt ezen a napon
legjobbjaink közül tizenhármat
végeztek ki akkori elnyomóik. Neveikre örökké emlékezni fogunk,

míg magyar ember él a Földön.
Korunk fiai pedig büszkén és
szerényen nézhetnek föl hazánk
mártírjaira.
A történelmi emlékezet a mai
napon eszünkbe juttatja a két
emberöltővel ezelőtt történteket,
és nem engedi elfelejtenünk a
vértanúkat, tetteiket, áldozatukat
és tragikus végzetüket. Az aradi
tizenhármak példát mutatnak nekünk emberségből, hazafiságból,
tenni akarásból – mondta megemlékezésében Balla László.

Ifjúsági kuckó
a könyvtárban
Átadták a fiataloknak azt a közösségi teret, amelyet véleményük,
javaslataik figyelembe vételével és
saját ötleteik alapján valósítottak
meg. A Petőfi Sándor Városi könyvtárban október 4-én, az átadó
ünnepségen Rosta Ferenc alpolgármester üdvözölte a fiatalokat a
szőnyegekkel, kényelmes kanapék-

A Constantinum Színjátszó
Köre előadásában az 1849 októberi eseményektől az 1867-es
kiegyezésig kalauzolták el a megemlékezőket. Az előadást Tóth
Csaba rendezte, a produkcióban
közreműködtek Kátai Tibor táncos növendékei.

Kaszárnyafutás
a vértanúkért
Országos emlékfutást és kerékpározást szervezett október 5-én
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és 6-án a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége a Honvédelmi Minisztériummal közösen
„Kaszárnyafutás” néven. Ezzel
a sportteljesítménnyel tisztelegnek az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc, valamint az Aradi
vértanúk emléke előtt, és emlékeznek azokra a katonákra, akik az elmúlt 17 év alatt életüket áldozták
a hazáért. A Bács-Kiskun megyei
szakasz rajtja Kiskunfélegyházán
kezdődött. Miután a város vezetése a vándorzászlóra felkötötte az
emlékszalagot, megkoszorúzták
az első világháborús emlékművet,
majd nekiindultak a 170 kilométeres útnak. Futásukhoz kerékpárosok és diákok is jelezték csatlakozási szándékukat.
Kiskunfélegyházáról a MH 59.
Szent Györgyi Dezső Repülőbázis
katonái Kiskunmajsára folytatták útjukat, majd ezt követően
Kiskunhalasra, Kunfehértóra, Jánoshalmára, Csávolyra és Bajára
futottak. A kétnapos rendezvény
utolsó állomása október 6-án
Pákozdon, az Aradi vértanúk emlékhelye volt, ahol a résztvevő 17
sportegyesület futói és a kerékpárosok találkoztak.

Év olvasója-díj

kal és babzsákokkal, tanulóasztalokkal, televízióval, üzenőfallal, és a
zene hallgatásához szükséges eszközökkel felszerelt kuckóban. Kállainé Vereb Mária a könyvtársarok
kialakításának történetét ismertette, megköszönve a fiataloknak, hogy
ötleteikkel, kreativitásukkal segítették a könyvtárosok munkáját.

Októberben, az országos könyvtári napok rendezvénysorozat
keretében Balla László alpolgármester, Kállainé Vereb Mária
igazgató és Regéci Márta gyermekkönyvtáros adta át a leghűségesebb könyvtárlátogatóknak járó díjakat.
2018-ban az Év Betűbölcsise
Nemcsok Tamás, aki a Betűbölcsi
gyakori látogatója édesanyjával. Az
Év Gyermekolvasója: Urbán Milán
Tamás, a Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulója lett, ő kölcsönözte
a legtöbb könyvet a gyermekolvasók közül 2018-ban. Az Év Olvasócsaládja a Juhász család, az Év
Olvasóközössége a Constantinum
Intézmény Móra Ferenc Katolikus
Általános Iskolájának 4/b. osztálya.

Az Év Médiatár Használója Gulyás Pál, az Év Könyvtári Segítője Kapus Béláné.
Az Év Olvasója Száraz-Nagy
Andrea, aki 8 éves kora óta
rendszeres olvasója, használója a könyvtárnak. A statisztikák
alapján a felnőtt olvasók közül
az idei évben Száraz Andrea
kölcsönzött az intézményből
a legtöbbet, szám szerint 152
dokumentumot.
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A természetfotózás szerelmese
– Kinek mit jelent a szülőföld?
Van, aki egy kontinensre, van, aki
egy országra gondol, sok ember
jellegzetes épületeket lát maga
előtt. A természetvédő azonban
rögtön a növények és állatok
színes kavalkádjával jellemezné
szülőföldjét. Ezt teszi Kiss Czakó Imre is, amikor környezetünk
élővilágának a legszebb pillanatait
örökíti meg. Ezeket a pillanatokat
a mai kiállítással pedig a nagyközönség elé is tárja – mondta dr.
Ónodi Izabella a művelődési és
szociális bizottság elnöke, amikor
október 3-án megnyitotta a fotóművész kiállítását.
– Kiss Czakó Imre életében három szerelem is megfér egymás
mellett. Gyönyörű családja, az őt
nap mint nap körülvevő Kiskunsági
Nemzeti Park csodálatos állat- és
növényvilága, a fotózás iránti megszállottsága egyaránt része ennek
a szerelemnek. Szerencsés emberként mindennapjait kitölti ez a
három szerelem, azonban a nemzeti park rejtelmeit, a megismételhetetlent, az emberi szem számára nem is látható pillanatokat
a fejlett fotótechnika segítségével
számunkra is láthatóvá tudja tenni
– hangzott el.
A kiállításmegnyitó után Kiss
Czakó Imre így vallott a természetfotózáshoz fűződő viszonyáról:

– 2001-ben édesapám kezembe
adta Zenit fényképezőgépét. Akkor már évek óta madarásztam,
és szerettem volna ezeket a pillanatokat megörökíteni. Ezzel, a még
klasszikus filmes géppel kezdtem
el fotózni, ami mára szerelemmé
vált.
A kiállításon látható képek több
év munkáját összegzik. A természetfotózás legfőbb titka az, hogy
minél több időt töltsünk a terepen.
Én ennek próbálok megfelelni, miközben a családommal is igyekszem a lehető legtöbbet együtt
lenni. Nehéz az egyensúlyt megtalálni, de igyekszem. Manapság már
nem építek fix leseket, inkább a
természetjárásom során elkapott
pillanatokat örökítem meg, illetve
egy-két esetben mobil leshelyről
fotózok. Mindenkor, még napkelte
előtt ki kell menni a területre, hogy
ne zavarjam az élővilág természetes rendjét. Felállítom a vízparton
vagy az erdőben a leshelyet, ahol
órákat töltök egy-egy pillanat megörökítéséért. Nagyon sok erőt és
energiát adnak a mindennapokhoz
gyermekeim, a hatéves Rozália és
a négyéves Gergő, valamint feleségem, akiknek ezúton is hálás
szívvel mondok köszönetet, hogy
elviselik távolléteimet.
A
tárlat
október
31-éig
látogatható.

Kiállításon az otthon melege
A Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény egy részlete tekinthető meg „Tűztakarók” – Erdélyi
kandallók kályhakincsei címmel
a Móra Ferenc Művelődési Központban. Az otthon melegét,
szépségét idéző kiállítás megnyitóján Mészáros Márta múzeumigazgató ismertette a gyűjtőmunkát, kiemelve a tárlaton
látható csempék, csempedíszek
szépségeit, értékeit.
A kiállítás a gyűjtemény mázas
csemperitkaságait mutatja be. A
Kalotaszegről és Székelyföldről
származó csempék egykor ősi
tüzelőberendezéseket díszítettek.
Az életfás, madaras, napkorongos, csillagos csempék egyértelműen népművészeti alkotások,
amelyek ugyanakkor magukon
hordják a nagy történelmi stílusok (reneszánsz, barokk, klas�szicizmus) jegyeit is.
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Koncerttel ünnepeltek

Petőfirajongó volt
a hegedűvirtuóz
Reményi Edére, a hegedűvirtuózra, Petőfi rajongójára, a költő
kultuszának félegyházi megalapozójára emlékeztek születésének 190. évfordulóján a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárban.
Kapus Béláné, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület elnöke Rokonlelkek – Petőfi és Reményi címmel tartott előadást,
amelyben ismertette a művész
életútját, legfőbb törekvéseit, a
költő iránti rajongását, elkötelezettségét. Az előadást Kiss
Ákos Jenő dallal, Hegyesi Judit hegedűjátékával színesítette. A résztvevők az előadás után
elhelyezték koszorúikat, virágaikat az Ótemplom mögötti kertben, a Reményi-emlékoszlopnál.
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A zene világnapja
alkalmából rendezett
színvonalas koncertet
a Szent István
Templomban a
Kiskunfélegyházi
Batthyány Lajos
Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola. A
hangversenyt a
Kiskunfélegyházi
Ifjúsági
Fúvószenekar nyitotta meg, amit a
Kiskunfélegyházi
Zenebarátok kórusának műsora
követett. A zenei
estet a Kiskunfélegyházi Koncert
Fúvószenekar
előadása zárta.

Megbékélve az idős korral

Ismét színes programokkal várta Jakabszállás Község Önkormányzata október 5-én az idősek napi rendezvényére a község
66 éven felüli nyugdíjasait. A színpadi műsorok és a közös ebéd
lehetőséget adott az egymással való találkozásra, a kikapcsolódásra, a rendezők részéről pedig az idősek iránti tisztelet és
őszinte hála kifejezésére.
Az idősek köszöntése egy sok
évvel ezelőtti hagyomány folytatásaként idén is nagy hangsúlyt
kapott Jakabszálláson. A megjelenteket a képviselő-testület
nevében Forczekné Tóth Csilla
alpolgármester és Szabó György
Róbert polgármester köszöntötte. A polgármester az idei ünnepi

műsor kapcsán a család szerepét hangsúlyozta, és így szólt a
hajlott korról: – Szükségünk van
az öregekre. Az öreg szó szépen
tükrözi az eltelt időt, mint az öreg
tölgy, amelynek földbe ereszkedett gyökere táplálja a jövőt, a
gyermekeinket.
Az ünnepi műsoron Horváth

Márta, Szabó Józsefné és Megygyes János verssel köszöntötték
kortársaikat, s a közös ebéd elfogyasztása után a nyugdíjas klub
vidám műsora következett. Az
előadás, miközben görbe tükörben
mutatja be a nyugdíjasokat, példát
is állít, és segítség lehet az olykor
nehézségekkel küzdő, fájdalmas,
magányos, vagy megtört embereknek sorsuk elfogadásában, hogy
megbékélve azzal, képesek legyenek vidáman megöregedni. A jókedvű pillanatok sorát gazdagította a rendezvény délutáni fellépője,
Kothencz Lali.
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Állatijó-nap Négycsillagos bogárhotel

Támadt egy bogaras ötlete a Százszorszép Óvoda gondnokának,
Lantos Szabolcsnak és épített egy bogárhotelt az udvaron. A hotelben a rovarok igényeinek megfelelően fából, szalmából és téglából készült komfortos szobák fogadják a vendégeket.

Állatijó-nap és családi piknik címmel egész napos programot rendezett október 6-án a Kiskunfélegyházi Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának
megbízásából a TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002 számú, „Új csillag születik – Komplex környezet-és egészségfejlesztési program
Kiskunfélegyházán” elnevezésű projekt részeként.
A rendezvény apropója az volt,
hogy az állatok világnapja alkalmából egy színvonalas, nívós programot nyújtsanak minden korosztály
számára. A szervezők céljai közt
szerepelt az is, hogy tudatosítsák
a jelenlévőkben a felelősségteljes
állattartás és a környezettudatos
élet alapjait.
A megvalósításban az önkormányzat segítségére volt Papp
Viktória, aki maga is elkötelezett
állatvédő, a félegyházi kutyaiskola
egyik vezetője. A gazdag programban volt egyebek mellett kutyás
trükkök bemutatója, táncbemutató, agility és terápiás kutyabemutató. Besegített a szervezésbe

A hotelt az állatok világnapja alkalmából avatták fel, a gyerekek
nagy örömére. Ovis hostessek
fogadták az első vendéget is. Egy
bodobácsot tereltek szívélyesen
Boda-Nagy Ágnes óvónő segítségével szállodai szobájába. Ezen
a napon az apróságok az állatki-

állításon is sok érdekes élőlénynyel találkozhattak, többek között
gabonasiklóval és óriáspókkal. Mi
sem természetesebb, hogy erre az
alkalomra a szülők is magukkal
hozták a család kedvenc kutyusát.
A gyerekek szeretettel kényeztettek és simogatták őket.

a helyi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat és a Kiskunfélegyházi
Szervező Ifjúság csapata is. Kézműves sátorral jelen volt a Tiszta
Forrás Waldorf Általános Iskola. A
Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola
zenés előadással, a Profi-L bábcsoport bábelőadással szórakoztatta a nézőket.
A Natura Hungarica Alapítvány
szervezésében solymász- és sasbemutatón, a Protect Dogs csapata közreműködésével munkakutya-bemutatón ismerkedhettek az
érdeklődők az állat és az ember
kapcsolatával. Az Állatijó-napot
egy közös buborékfújással zárták.
V. B.

Arcok a piacról – A vasutas őstermelő
Ha szóba kerül a magyar
konyha, bizonyosan szó esik
hagyományos ételeink egyik
meghatározó összetevőjéről, a paprikáról, illetve a
fűszerpaprikáról, őrölt paprikáról is. A mindennapokban leginkább az édes, azaz
csemege fajtát használjuk,
de a jó háziasszony konyhájából a csípős változat sem
hiányozhat.
A fűszerpaprika viszonylag újkeletű kelléke a magyar konyhának:
a 17-18. századi hazai szakácskönyvek még meg sem említik.
Csupán a 19. század derekán
jelent meg, és kezdett vezető
fűszerré válni ez az eredetileg
Dél- és Közép-Amerikában őshonos növény, amely Kolumbusznak
köszönhetően került a vén konti-

nensre. Az Alföld – előbb Szeged,
majd Kalocsa környéke – különösen kedvezőnek bizonyult a nö-

vény termesztésére, leginkább a
napsütéses órák kiemelkedő száma miatt.

A tiszaalpári Győri László
gyönyörű, élénk színű fűszerpaprikájával járul hozzá a félegyházi
piac sokszínűségéhez. Vasutas
munkája mellett, másodállásban
gazdálkodik családjával együtt, a
másfél hektáron kizárólag fűszerpaprikának való paprikát palántáznak és nevelnek. Mint mondja,
250 négyszögöles kerttel kezdték
körülbelül egy évtizeddel ezelőtt,
és a portékájuknak akkora sikere
lett, hogy egykettőre kicsinek bizonyult a terület. Folyamatosan
bővítettek, míg mára másfél hektárnyi területen gazdálkodnak.
Így tudják kielégíteni a rengeteg
visszajáró kuncsaft igényét. Reklámra – mondja László – soha
nem volt szükségük, hiszen az
elégedett vásárlók új és új vevőket vonzanak.
V. B.
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Pötyi kutya és Sün Nulladik stádium
Samu az óvodákban

A parkban lakó kívül-belül szúrós Sün Samu igazán mogorva és magának való figura volt egészen addig, amíg egy napon összetalálkozott a hiperaktív Pötyi kutyával, aki megmutatta neki, hogy a nézők
soraiban ülő gyerekek nagyon is barátságos kis lények, és ha nyitottak vagyunk mások felé, akkor sokkal több örömünk lesz az életben.
Ám Pötyinek is volt mit tanulnia
Samutól, aki felismerve a barátság
személyiségformáló hatását, az
illemről, udvariasságról oktatta a
gyerekek segítségével a kelekótya
kutyát. Így a Szegedi Látványszínház műsora alatt az ovisok végigjárták a köszönés, az önzetlenség,
a kölcsönös tisztelet magától értetődő, ám néha feledésbe merült
témakörét, és számos környezetórán tanult ismeretet is érintettek. Az előadás végére a gyerekek
megtanulták, hogy milyen nagy
szükség van az emberi értékekre,
még ha felgyorsult, modern világunkban kisebb hangsúlyt is kap.
A Szegedi Látványszínház színészei több kiskunfélegyházi óvo-

dába is ellátogattak, ahol a hozott
meséken keresztül a gyerekek
játékos formában találkoztak az
egészséges életmóddal, a környezettudatos gondolkodással és az
alapvető udvariassági normákkal,
s a mesébe bevonódva, játszva
erősítették meg a viselkedésbeli jó
szokásokat.
A mesét Dömsödi Ferenc, a
Látványszínház igazgatója írta,
akinek színpadra álmodott darabjaival a Szegedi Látványszínház tíz
éve járja az országot, és óvodások,
iskolások számára készített produkcióikat őszinte hivatástudattal
előadva értéket közvetítenek a jóra
is oly fogékony gyerekeknek.
K. G.

Lovakkal ismerkedtek
A Kálvária-kertben emlékeztek
meg az állatok világnapjáról a
Móra utcai óvodások. AZ apróságok a Zöldmező Lovas SE támogatásával lovaskocsival érkeztek
a helyszínre. A gyerekeknek lehe-

tőségük volt a lótartás és ápolás
rejtelmeibe is betekintést nyerni.
Az óvónők állatokról szóló mondókákkal, énekekkel, játékokkal tették
színessé és tartalmassá ezt a napsütéses őszi délelőttöt.

„0. stádium” címmel tabudöntögető előadáson vettek részt a
félegyházi középiskolás diákok,
október 11-én, a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban.
Körülbelül 650 tanuló és nevelőik hallgatták meg dr. Rigó Imre
nőgyógyász és Szentesi Éva írónő, újságíró őszinte előadását a
méhnyakrák megelőzéséről és a
gyógyulásról. Szentesi Éva maga
is túlélője a betegségnek. A rendezvényt Papp Anett, A Béke
Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány kurátora szervezte. A diákok
nyitottak voltak a témára, amit
az előadók közvetlen módon, a
fiatalok nyelvén közelítettek meg.
Dr. Rigó Imre a megelőzésre és a rendszeres szűrés fontosságára helyezte a hangsúlyt
előadásában. Mint elmondta, ez
a betegség kezdeti stádiumban

jól gyógyítható. A szakember
felhívta a figyelmet arra is, hogy
a méhnyakrák kialakulásának
szempontjából kockázatot jelent
az úgynevezett HPV vírusfertőzöttség, amely általában szexuális úton terjed, sokáig semmilyen
tünetet nem okoz. A nőgyógyász
a szexuális élet megkezdése
előtt beadható védőoltásra is
felhívta a jelenlévők figyelmét,
és arra ösztönözte a fiatalokat,
hogy már tizenéves korban éljenek a nőgyógyászati szűrés
lehetőségével.
Szentesi Éva saját testünk ismeretének fontosságára irányította rá a figyelmet személyes
példáján keresztül. Betegségének és gyógyulásának őszinte
története nagy hatással volt a
fiatalokra.
V. B.

Új madárodúk
a Móravárosban

A Hajléktalanok a köz szolgálatában csoport tagjai és a Platán utcai
Általános Iskola öko-klubjának diákjai negyven „madárlakást” erősítettek fel a Móravárosban a Hóvirág Patika mögötti pihenőparkban Meizl Ferencnek, a Madárbarát Klub vezetőjének irányításával, október 6-án. A kihelyezett odúkat az MME-ODÚ adatbázisába
regisztrálják.
A madarak fészkelő és költőhelyét
az állatok világnapja alkalmából
helyezték ki a hajléktalanszálló
lakóinak, a madárodúk készítőinek, valamint az iskola diákjainak
segítségével.
Meizl Ferenc az akció során elmondta, hogy nem elég megfelelően rögzíteni a mesterséges madár-

fészkelő helyet, arra is figyelnünk
kell, hogy az ne legyen etető
közelében és az odú nyílása az
uralkodó széliránytól (ami nálunk
északnyugati), valamint a déli napsütéstől is védve legyen. Ezekre a
szempontokra ügyelni kell azoknak
is, akik saját kertjükben, parkjukban helyeznek ki odúkat.
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A gyermekekért tetoválnak
Ismerjük az örök érvényű igazságot, miszerint a zord külső gyakran érző szívet takar. Mi sem bizonyítaná jobban ezt a feltevést,
mint a Félegyházi Tetováló Fesztivál, ahol tetováló művészek,
tetovált vendégek és érdeklődők egy emberként adakoznak egy
igazán nemes ügyért. A régió első jótékonysági tetováló fesztiválját október 20-án, szombaton rendezik a kiskunfélegyházi
Rocktár Élőzenei Bázison.
A rendezvényen befolyt felajánlásokból a szegedi gyermekonkológia fejlesztésére a Reménysugár
Alapítvány részesül támogatásban.
A színes, érdekes és családbarát
programok hagyományteremtő jelleggel vezetik be a helyi és távolabbról érkező közönséget a tetoválások
varázslatos világába és a jótékonykodás lélekmelengető gesztusába.
A rendhagyó fesztivál házigazdái:
a gyermek-és felnőtt kísérőprogramok ötletgazdája Papp Anett,
aki a Béke Egy Mosollyal Kezdődik
Alapítvány elnöke és a jótékonysági rész koordinátora is egyben.
A fesztivál szakmai vezetője Kertész-Farkas János, a félegyházi

Hellwolf Tattoo szalon tulajdonosa
valamint Ónodi Árpád, a Rocktár
Élőzenei Bázis főszervezője.
A helyszíni tetováló versenyen
több környező város tetováló művészei képviseltetik magukat, de
érkeznek még Londonból is magyar versenyzők. A jótékonysági
tetoválás-árverésen kiválasztott
minták a licit győztesére kerülnek
még a helyszínen, amelyeket később a zsűri értékel. Azok is megmérettethetik magukat, akik már
kész tetoválással érkeznek, ugyanis a meglévő tetoválások versenyére bárki nevezhet a helyszínen. Itt
majd a közönségszavazatok döntenek, hogy ki viheti haza a trófeát.

A tetoválások ezen a rendezvényen igazi családi élménnyé
emelkednek. Lesz tetováló játék
gyermekeknek műbőrre, henna
és csillámtetoválás, hallooween
smink és családi fotózás a témában. A felnőtteket várják a helyszíni tetoválások, a tetoválás-árverés, piercingezés, sminktetoválás,
a barber-show és a holland fonás.
Mivel a tetoválás és a motorozás
gyakran elválaszthatatlan párost
képvisel, így megmutatják magukat
Félegyháza épített és különleges
motorjai, valamint érkeznek még
érdekes custom-masinák a környező városok építőműhelyeiből is.
Az első Félegyházi Jótékonysági
Tetováló Fesztivál 14 órától nyitja meg kapuit a Rocktár Élőzenei
Bázison az épített motorok kiállításával és a gyerekprogramokkal.
15 órától kezdődnek a helyszíni
tetoválások licitjei, valamint a
helyszíni tetoválásra jelentkezés
saját hozott mintával. A tetováló

művészek is ekkor kezdenek dolgozni, amelyet 20 órakor fejeznek
be a zsűrizés miatt. 17 órától indul
a kész tetoválások versenye, ahol
a közönségszavazatok lesznek
mérvadók. Az estet megkoronázza
a Fullánk zenekar koncertje.
A jótékonysági belépők megvásárolhatók Kiskunfélegyházán, a
Tourinform Irodában és a fesztivál napján a helyszínen, valamint
online, a Tixa jegyiroda honlapján.
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk és köszönjük előre is a segítséget a gyermekonkológiai osztály
nevében.

Ónodi Árpád

Teltházas piknik
Több százan látogattak ki a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola
és Kollégium családi piknikjére
október 6-án. Az 5. alkalommal megrendezett eseményen
a látogatók megismerkedhettek
a mezőgazdasági gépekkel, lovagolhattak, kocsikázhattak is,
valamint figyelemmel kísérhették a megyei díjlovas bajnokság
fordulóját. Az istállókiállításon
az általános iskolások rajzai,

Házhoz jött
az univerzum
A Partiscum Csillagászati Egyesület közreműködésével csillagászati és űrkutatási ismeretekkel
gazdagodhattak a Platán iskola
tanulói október 10-én. A rendezvény – ahol a Móra utcai Óvoda
nagycsoportosai is részt vettek
– betekintést engedett kicsiknek
és nagyoknak az univerzum lenyűgöző világába. A rendezvény
pályázati forrásból valósulhatott
meg Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Platán Iskoláért
Alapítvány támogatásával.

festményei adtak betekintést a
gyerekek természetvédelemhez
való viszonyába.
A rendezvény kapcsán Rózsa
Pál igazgató hangsúlyozta: intézményük országos szinten élenjárva olyan adottságokkal rendelkezik a gyakorlati oktatás és az
elméleti képzés területén is, ami
egyedülálló a gazdálkodást, lovászatot hivatásul választó fiatalok
számára. A tangazdaságot 25
év alatt építették fel, hogy olyan

lehetőségeket tudjanak kínálni,
amit már érdemes megmutatni

a nagyvilágnak egy piknik keretében is – tette hozzá.

Szendvics a hajléktalanoknak
Október 11-én, az élelmezési, illetve a kenyér világnapja
alkalmából idén is megrendezte az Egészségnapot a
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakgimnázium.
Ezen a napon olyan egészséges szendvicsekkel kínálták az iskola tanulóit és tanárait, amelynek alapanyaga
az iskola tangazdaságában,
húsüzemében és a gyakorló
pékségében, a diákok keze
nyomán készült. A hagyományoknak megfelelően mindebből a félegyházi hajléktalanszálló lakói is részesültek.
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Talán már mindenki próbálkozott sötétben, vagy csukott
szemmel tájékozódni, s ha
csak egy szobából kell is kijutni így, akkor is jó néhány bútor
kerül bizonytalan lépéseink során az utunkba. A látássérültek
számára azonban ez nem csak
addig tart, amíg megtalálják a
villanykapcsolót, hiszen nekik
az életüket kell így leélni. Ha
ezzel a szemlélettel nézzük a
mindennapi rutinfeladatainkat,
rádöbbenhetünk arra, hogy egy
nem látó személy számára az
öltözködés, az étkezés, vagy a
közlekedés is milyen nehézségeket jelent.
Ezekre a nehezített körülményekre hívták fel középiskolás diákok
figyelmét, akik a közelmúltban
Láthatatlan vacsora címmel a
Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház szemléletformáló programjában vettek
rész.
Az érzékenyítő rendezvény
mintegy harminc fővel, két kiskunfélegyházi középiskola, a Constantinum, valamint a Szent Benedek
iskola tanulói és kísérő tanáraik
részvételével zajlott a Desperado
Étteremben, ahol a résztvevőknek bekötött szemmel kellett elfogyasztaniuk vacsorájukat. A
rendezvényen segítőként részt vett
Kácsor-Macska Zsuzsanna, a
Magyar Vakok és Gyengénlátók
Bács-Kiskun Megyei Egyesületének elnöke, aki látássérültként egy
rövid beszélgetéssel vezette fel a
diákokra váró feladatokat.
Zsuzsanna már akkor kivívta
a hallgatók elismerését, amikor
arról mesélt, hogy Szegedről naponta jár a kecskeméti székhelyű
egyesületükbe dolgozni, és mindennapi tevékenységei között a
főzés is szerepel. Ilyenkor a tapintásra és a szaglásra hagyatkozik,
igaz, az ételválasztásnál figyelembe kell vennie azokat a korlátokat,
amelyek az elkészítés során akadályt jelenthetnek számára. Ha étteremben eszik, akkor azt is nézi,
hogy mely ételek elfogyasztásával
nem vall kudarcot, ezért került a
terítékre a láthatatlan vacsorán is
a gyümölcsleves, valamint a rántott hús krumplipürével.
A vacsorára Zsuzsa vakvezető
kutyájával, Grafittal érkezett. Ezek
a kutyák szigorú követelményeknek
felelnek meg, hiszen nem szabad,
hogy féljenek a zajoktól, emberektől, valamint minden körülmények
között nyugodtnak és higgadtnak
kell maradniuk. A kutyák egy fél
éves kiképzésen esnek át, ami igen
költséges, ezért egy ilyen kutya ér-
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„El sem tudom képzelni, milyen a szivárvány.
Nem látok álmomban sem, bár nem tapogatok,
és nem megyek fehér bottal, vagy kutyával sem.
Álmomban nem vagyok látó, de vak sem…”
téke mintegy kétmillió forint. De az
eszmei értékük ennél sokkal több.
– Grafit olyan társ a mindennapokban, aki számtalanszor segített már rajtam lelkileg is. Gyakran
sok erő kell ahhoz, hogy felkeljek,
csináljam, és ne adjam fel – vallja Zsuzsa. – Nélküle nehezebben
boldogulnék akár a közlekedésben is, hiszen vannak olyan esetek, amikor nagyon nehéz egyedül
fehér bottal tájékozódni. Ha olyan
sok hó esik, hogy nem érzékelhető
a járda széle sem, akkor a látássérült ember könnyen elveszíti a
tájékozódási képességét. Mivel
busszal, villamossal és vonattal
közlekedek nap mint nap, számtalanszor botlok bele útépítések
miatti útlezárásba.
Ilyen esetekben is jó, hogy a kutya elvisz az akadály mellett, mert
emberi segítség nélkül nem találnám meg könnyen a kivezető utat.
– A vakvezető kutya megállással
jelzi a lépcsőt, és felméri azokat az
akadályokat is, amelyek a gazdája
fejmagasságában vannak. Ha kell,
átveszi a döntést, és felülírja a pa-

rancsokat, mert adott esetben, ha
nem szabad az út, nem vezeti át a
látássérült embert – tette hozzá.
És a nagy kérdés, miszerint annak könnyebb, aki születése óta él
így, vagy aki később veszíti el a látását, Zsuzsa szerint nem eldönthető. Hiszen vannak olyan dolgok,
amelyeket könnyebben kezel, vagy
tanul meg az, aki úgy született,
hogy nem lát, aki viszont később
veszíti el a látását, olyan képi élményekkel gazdagabb, amelyekre
tud támaszkodni.
– Aki soha nem látott színeket,
azoknak nincs képe erről. Gyerekkoromban az alapszíneket és a
fényt láttam, de a többi dolog, ami
a látáshoz kapcsolódik, arról nincs
képem. El sem tudom képzelni,
milyen a szivárvány. Nem látok álmomban sem, bár nem tapogatok,
és nem megyek fehér bottal, vagy
kutyával sem. Álmomban nem vagyok látó, de vak sem – mesélte
őszintén.
Eljött a vacsora, ahová a résztvevők már bekötött szemmel,
Zsuzsa vezetésével érkeztek meg.

Mindenki kitapogatott egy szabad
ülőhelyet, majd a leveses tálak felderítését követően ki-ki szedett is
magának belőle. A nagyobb feladat
azonban a főétel elfogyasztása
volt. Végignézve a résztvevőkön
láthattuk, hogy az asztalnál ülőknek kihívás volt a rántott húst
megfelelő méretű falatokra vágni,
azt megtalálni a tányéron, s végül
a villán tartani addig, amíg a szájukhoz emelik. A köretként kapott
savanyú uborka könnyen elveszett,
a levágott darabkák pedig mindig
eltáncoltak. Szakítva az etikettel,
többen harapták a húst, és kézzel
fogták meg az uborkát. Nem volt
könnyű feladat összehozni a vizes
kancsót a pohárral, a mértéket
pedig még nehezebb volt felismerni, ezért igencsak túlcsordultak a
poharak.
Miután lekerültek a szemkötők,
mindenki megnézhette, hogy mivel
is küzdött a vacsora során, s hová
esett a nem talált falat, amelynek
az asztal alatt Grafit kutya örült a
legjobban.
A vacsorán mindössze egy olyan
napi rendszerességgel végzett – s
nem is a legnehezebb – tevékenység, az étkezés került terítékre,
amit a résztvevők vizuális segítség
nélkül próbáltak elvégezni, de talán a saját élményeiken keresztül
beleláthattak a vakok és gyengénlátók mindennapjaiba.

K. G.
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A Lakitelek Népfőiskola hírei
XVIII. Lakiteleki Filmszemle
A Balázs Béla Stúdió emlékezetére
– az előzsűri döntése –
132 film érkezett a XVIII. Lakiteleki Filmszemlére hazai és határon
túli alkotóktól. Az előzsűri a beküldött alkotásokat október 9-én
és 10-én értékelte Lakiteleken, a
népfőiskolán, amelynek eredményeképpen 31 filmet javasoltak a
szemle versenyprogramjába.
Az előzsűri döntése – hogy mely
filmek és alkotók, szereplők kaptak
meghívást a döntőre – a Lakitelek
Népfőiskola honlapján tekinthető
meg.
Az előzsűri elnöke: Gálfalvi
György író, a Lakitelek Népfőiskola kurátora
Az előzsűri tagjai: Bakos Edit,
az Art-Mozi Egyesület elnöke, az
NKA Filmművészeti Kollégiumának tagja, Bartók Csaba szerkesztő-rendező, Dippold Pál író, a
Magyar Hírlap szerkesztője, Dulai
Sándor, a Szabad Föld újságírója,
a gödöllői Szent István Egyetem
tanára, Ékes Ilona, az ERGO – Európai Regionális Szervezet elnöke,
Farkas György rendező-produ-

cer, Ökrös Csaba, a Petőfi Népe
főszerkesztője, Siflis Zoltán Balázs Béla-díjas operatőr-rendező,
Tanos Miklós szerkesztő-rendező, Tuba Mariann filmvágó, a
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit
Zrt. vezető szerkesztője.

A népfőiskolán
járt Nigéria nagykövete
A Lakitelek Népfőiskola Afrika Kollégiumának vendége volt H. E. Dr.
Eniola Ajayi, Nigéria rendkívüli
és meghatalmazott nagykövete. Az

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

Afrika Kollégiumban hazája sorsát, lehetőségeit érzékeltető előadást tartott.

Domonkos László:
A Héjjas-nyárfa árnyékában
Domonkos László történész Héjjas Ivánról szóló kötetét mutatták
be a kecskeméti Cifrapalotában.
A könyvet Lezsák Sándor, József
Attila-díjas költő, a Magyar Országgyűlés alelnöke méltatta.
„A magyar történelmi tudás
nagy hiányosságai közé tartozik

– többek
között – az
1918-1922
közötti
időszak
félkatonai,
az antant
megfigyelők miatt álcázott katonai
csapatok, egységek részleteinek
feltáratlansága, illetve az, hogy az
egész történetet és annak jelentőségét a kommunista rendszer
módszeres elfelejtető gyakorlata
miatt mostanáig sem sikerült megismertetni a tágabb publikummal.
Héjjas Ivánról, családjáról, a
rongyosok történeteiről kevesen
tudnak, és még kevesebben tudják
a „majdnem igazat”, mert a teljes
igazság, az „odaát” van.
Reméljük, hogy ez a kötet a hiánypótló művek sorába kerül, és
segít megértetni egy letűnt kort, az
ott harcukat megharcolt és máig elfeledett embereknek méltó emléket
állít. Héjjas Iván alakja pedig, ahogy
előtűnt, úgy veszett a homályba a
névtelen rongyosai közé, akik valamikor életüket adták a Hazáért.”

(Részletek az ajánlásból)

Rajzolj a futók pólójára! Fuss és jótékonykodj!
Huszonhetedik
alkalommal
rendezi meg a Jogging Plus
sportegyesület
hagyományos
jótékonysági szilveszteri futóversenyét Kiskunfélegyházán. A
nevezési díjakból és a felajánlásokból befolyt összeget ezúttal
a kiskunfélegyházi napköziotthonos óvodák sporteszközeinek bővítésére, fejlesztésére
fordítják azzal a céllal, hogy
hozzásegítsék a gyermekeket a
sportágak megismeréséhez és
megszeretéséhez.
A rendezvényhez kapcsolódóan
Kiskunfélegyháza Város Önkor-

mányzata és a JOGGING PLUS
sportegyesület
rajzpályázatot
hirdet: a család karácsonya – téli
sportok témában. A beérkezett
pályamunkákat öttagú szakmai
zsűri bírálja el, az általuk kiválasztott legjobb 6 alkotás pedig
– amellett, hogy beküldőjük kupában részesül – a szilveszteri
futásra nevező első 600 versenyző
ajándék pólóját fogja díszíteni.
A pályázat további részleteiről a www.felegyhazikozlony.
hu honlapon közzétett pályázati
felhívásból tájékozódhatnak az
érdeklődők.

A szilveszteri futást Kiskunfélegyházán idén 27. alkalommal rendezik meg. Az év utolsó napjára tervezett sporteseményről október 11-én tartott sajtótájékoztatót a Jogging Plus Szuperinfó
Futóklub elnöke Németh László és Balla László alpolgármester.
A korai tájékoztatásnak oka volt. A december 31-ei sporteseményen ugyanis valamennyi résztvevőt egy olyan pólóval ajándékozzák meg, amelyet óvodásaink rajza ékesít. Hogy kiknek az alkotásai lesznek láthatóak, azt egy pályázat keretében döntik el. Az
apróságoknak egy hónap áll rendelkezésükre, hogy elkészítsék,
és benyújtsák alkotásaikat.
A sajtótájékoztatón Balla László
elmondta, hogy évről évre nő azoknak a száma, akik egy kis futással
készülnek fel az óév búcsúztatására. Az elmúlt évben egy új motiváció is megjelent a versenyen,
a jótékonyság. A futók hozzájárulásának köszönhetően a Göllesz
Viktor Általános Iskolát 205 ezer
forint – sporteszközök vásárlására
fordítható – összeggel támogatták.
Az idei találkozó is jótékony célt
tűzött ki, amelyet vállalkozók is támogatnak. A Dél 100 Kft. például
600 pólót ajánlott fel, amelyekből
minden induló kap egyet. Ezekre
kerülnek majd a nyertes alkotások
lenyomatai. A szilveszteri futásra
a legkisebbek ingyen nevezhetnek,
a 10 év felettiek nevezési díja 500
forint lesz. A nevezési díjakból ös�-

szegyűlt összeget a futóklub átadja
az összevont óvodák igazgatóságának, hogy abból sportszereket
vásárolhassanak – tette hozzá az
alpolgármester.
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Tejfeldolgozó üzem épül Petőfiszálláson
Tejfeldolgozó üzemet létesít a
Gazda-tej Értékesítési Szövetkezet Petőfiszálláson. A beruházáshoz a Vidékfejlesztési
Programból 347 millió forint
támogatást kapott a jelenleg
mintegy 150 tejtermelő családot tömörítő szövetkezet. Ván
Jenő elnökkel a kivitelezési
munkálatok megkezdése apropóján az idáig vezető útról, és a
remélt jövőről is beszélgettünk.
– Milyen igény és milyen körülmények hívták életre annak idején a szövetkezetet?
– 2000. november 20-án döntöttünk a megalakulásról kifejezetten
azzal a céllal, hogy felkészüljünk
a 2004-es Európai Uniós csatlakozás diktálta elvárásokra. Nem
akartunk ölbe tett kézzel várni, inkább elébe mentünk a dolgoknak.
Teljesen önerőből, 26 petőfiszállási és félegyházi termelővel alapítottuk meg a Gazda-tej Értékesítési Szövetkezetet, aminek én lettem
az elnöke. (Már 2001-ben további
24 kiskunfélegyházi termelő csatlakozott.) A cél elsősorban az
volt, hogy a tanyás térségekben
külön-külön, egymástól szétszórtan termelő gazdákat összefogjuk,
és minél nagyobb mennyiségben,
minél jobb minőségben, egységesen jelenjünk meg a piacon. Az
akkor jellemző háztáji tejtermelés
mellett tudható volt, hogy az uniós csatlakozás által megjelenő elvárások technológiai fejlesztés és
gépesítés nélkül nem lesznek teljesíthetők. Akkor 1500-1600 liter
volt a napi termelésünk. Jelenleg
napi 26 ezer liternél tartunk.
– Milyen út vezetett idáig?
– Miután teljesen önerőből megalakultunk és elkezdtük az értékesítést, fokozott figyelmet fordítottunk a fejlesztésre, és a gazdák
felkészítésére. Petőfiszálláson kibéreltük a régi tejcsarnokot, és kollektív beruházásként 2001-2002ben szinte valamennyi tejtermelő
anyagi hozzájárulásával tejhűtőket
vásároltunk. Ezek a fejlesztések
szükségesek voltak a jó minőségű
tej előállításához. Közben folyamatosan nőtt a létszámunk. Ennek
egyik oka volt, hogy a tényleges
működési költségen felüli összeget
visszaosztva a gazdáknak akár 1015 forinttal többet tudtunk fizetni a
tejért, mint más felvásárlók. 2003
tavaszán tettük a következő nagy
lépést, amikor a megyei területfejlesztési tanácshoz benyújtott sikeres pályázatunknak köszönhetően

40 százalékos támogatást nyertünk egy új tejház megépítéséhez.
Addigra vásároltunk földterületet,
és kész tervekkel rendelkeztünk.
Így 2004 nyarán megkezdte működését a minden előírásnak megfelelő, saját tulajdonú tejházunk.
– Hogyan alakult a szövetkezet sorsa az uniós csatlakozást
követően?
– Határozott szándék volt a különböző termékpályán tevékenykedőket arra ösztönözni, hogy a
miénkhez hasonló értékesítési szövetkezeteket hozzanak létre. Ebben
mi már készen voltunk. Megfeleltünk az előzetesen elismert termelőcsoport minősítés ismérveinek,
így két évig kaptuk az ennek megfelelő támogatást, amiből új tejszállító autókat tudtunk vásárolni. Majd
véglegesen elismert, és minősített
elismert termelői csoport lettünk,
és az ezzel járó támogatások segítségével sikerült kiegyenlíteni a
tejválságok okozta szélsőséges
áringadozásokat. Időközben a szövetkezet folyamatosan nőtt, és Zsanán is lett egy telephelyünk.
– Mikor született meg a tejfeldolgozó gondolata?
– Legalább 30 éve szilárd meg�győződésem, hogy ez a jövő. Én
ebben az ágazatban nőttem fel,
és már a nagyszüleim idejében
láttam a termelői kiszolgáltatottságot. Nem tudták az érdekeiket
képviselni, így kaptak, amit kaptak, tudomásul vették. Miután magam is erre a pályára léptem, és
lehetőségem volt nyugati országok
– Franciaország, Dánia – gyakor-

latába is belepillantani, ezt láttam
követendő példának. Nem volt
titok, hogy az unió újabb hétéves
költségvetési ciklusában lesznek
ilyen típusú pályázati kiírások, így
mi felkészültünk rá. Mire 2016-ban
kiírták ezt a pályázatot, már érvényes építési engedéllyel és kiviteli
tervekkel rendelkeztünk. Elsők között nyújtottuk be az anyagot, de
sajnos az eredményhirdetés jó egy
évet késett, aminek következtében
minden drágább lett. Így az elnyert
347 millió forint felett további
mintegy 50 millió forintot önerővel
kell pótolni. A tényleges kivitelezés
szeptemberben megkezdődött, és
szeretnénk a próbagyártást májusban megkezdeni.
– A dél-alföldi gazdák széles
körű összefogásáért és szövetkezetbe integrálásáért tett erőfeszítéseit az Országos Szövetkezeti
Tanács 2016-ban Szövetkezeti Érdemrenddel, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés pedig 2010-ben Környezetvédelemért és Mezőgazdaságért Díjjal ismerte el. Úgy tűnik,
hogy az értékesítési szövetkezés
gondolatának létjogosultságát minden tekintetben igazolta az idő.
– Ahogy Gróf Széchenyi István mondta:
Egynek minden nehéz;
soknak semmi sem lehetetlen. Ma már szinte csak Bács-Kiskun
megyében, és a környező szétszórt tanyás
térségben jellemző a
kistermelői termelés.

Nálunk ugyanakkora tulajdonrésze
és szavazata van a napi száz liter
tejet beszállító termelőnek, mint a
több ezer litert termelő gazdaságnak. Viszont ugyanazok a szigorú
minőségi elvárások is vonatkoznak rájuk. Az osztalék már természetesen a termelés függvénye. A
szövetkezet egyfajta értékesítési
biztonságot és kiegyenlített tejfelvásárlási árakat jelent minden tag
számára. A tejfeldolgozóval nagyszerű lehetőséghez jutunk, hogy
országosan is egyedülálló módon
jórészt kistermelőktől származó, kiváló minőségű alapanyagból
olyan végterméket állítsunk elő,
amit jó szívvel szánunk a magyar
családok asztalára. Kizárólag természetes alapanyagokat fogunk
használni mindenféle aroma és
adalék mellőzésével, élő tejet tervezünk értékesíteni, amely rendelkezik a tej biológiai tulajdonságaival. A technológiánk verhetetlen
lesz, a feldolgozó építési ideje alatt
gőzerővel folyik a piacépítés. A
tavaszi átadással új perspektívák
nyílnak meg a szövetkezet előtt.
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Ez a gyertya
érted égjen,
Ki fent laksz már
a magas égben.
Vigyázol rám
onnan, fentről,
S lelkemhez szólsz
a végtelenből.

Zöld oldal – Temetőkertjeink
Szakmai körökben van egy vélemény, miszerint:
ha gyorsan szeretnénk képet kapni egy településről, akkor a temetőjét nézzük meg. Több év
tapasztalatából úgy gondolom, hogy helytálló a
vélemény.
Európában a temetőket egyértelműen a keresztény világkép, értékrend és kultúra formálta és határozta meg egészen a 19. századig.
Kezdetben a templomok körüli,
általában fallal körülvett területen
folyt a temetkezés. A sírok és sírjelek szinte körülölelték a templomot. Nem volt közöttük út, hiszen
egyértelműen a templomhoz tartoztak. A magyarországi temetők
ekkor nagymértékben hasonlók voltak európai társaikhoz.
A nagy változás a 19. század elején következett be, miután Magyarországon 1777-78-ban császári
rendelettel megtiltották a települések lakott belső területein történő
temetkezést. Néhány évtized alatt
a legtöbb településen létre is jöttek az önálló temetők a települések
szélén. Ezek a temetkezési helyek
már nem az egyetemleges keresztény életvitel és gyakorlat mentén
alakultak ki, hanem egyértelműen
a település földrajzi, társadalmi
adottságai, értékei határozták meg
őket. Ezért is adhatunk igazat a fenti véleménynek.

A temető még ekkor is elsődlegesen kegyeleti hely volt, azaz az
elhunytak iránti tisztelet hordozta. Ugyanakkor megkezdődött egy
hosszú folyamat, amelynek végére
a temetők egyben „üzemmé” is váltak. Minél kisebb és zártabb volt a
település, ez a folyamat annál lassabban ment végbe. Ezzel együtt
is ez az időszak egy hihetetlenül
finoman árnyalt, települési temetőkultúrát hozott létre. Magyarország
néprajzi sokszínűsége és gazdagsága kiábrázolta az egyes közösségek belső világát. Ahogy megszületett a települések saját arcát,
identitását hordozó temető, úgy
vált mindinkább fontossá a temető
környezeti igényessége, vált hordozójává a holttelepülés képe az élő
település képének. Ezzel ki is alakult a temető harmadik funkciója:
a zöldfelületi karakter. Létrejöttek
a virágokkal szépen beültetett és
gondosan ápolt sírok, amelyek fölé
egyre több fát is ültettek, hiszen ide
már gyakrabban jártak ki a sírokra
ültetett virágokat gondozni. Így lett
a temető szerelmesek találkahelye,

szomorúak búvóhelye, nemegyszer
gyerekek játszóhelye. Bizony, temetőkert lett a temető.
A polgáriasodó városok építészeti fejlődése megmutatkozott a
temetők képén is. A sírboltok, családi sírhelyek nemegyszer már-már
építészeti kvalitású és stílusú sírjeleket, építményeket kaptak, gyakran
csodálatos, míves kovácsoltvas kerítésekkel. Ezt a kultúrát törte ketté
a 2. világháborút követően kialakuló értékválság, és jöttek létre a mai
temetőkultúrát jellemző „gyökértelen” sírjelek, fátlan sírparcellák.
Kiskunfélegyházán négy temető
található: a Felsőtemető, Alsótemető, zsidó temető és a szovjet katonai sírok területe. A temetőkben
még ma is sok egyedi, szép, vagy
kedvesen félegyházi sírjel található, amelyek jó példákul szolgálhatnának a város temetőkultúrájának
megőrzéséhez.
Így Mindenszentek és halottak
napja előtt megszínesednek a temetők, szebbnél szebb virágok
kerülnek a sírokra. Milyen jó volna
az egyalkalmas cserepes virágok
– többnyire krizantémok – mellett
újra, vagy végre rátalálnunk a sírok
gazdag évelő beültetésének kultúrájára. Ezekből a kedves színes
virágokból napos és árnyékos sír
egyaránt beültethető úgy, hogy az

nemcsak október-novemberben,
hanem tavasztól őszig virágos, rendezett, szép legyen. Hiszen mi már
tudjuk, hogy a temető hűséges és
őszinte tükre a településnek. Kitűnő sírbeültetésre alkalmas évelők:
pl. tavaszi-nyári-őszi virágzású
őszirózsák, szellőrózsa, kékgyökér,
bőrlevél, kokárdavirág, alacsony
díszfüvek, alacsony évelő díszgyertya, pereszlény, alacsony macskamenta, évelő zsályák, olajbóbita.
A zsidó temető gyönyörű kettős
gesztenye fasora egy letűnt polgári
világ emlékét őrzi egyszerű tiszta
rendjével. Itt tudjuk, hogy nincsenek
virágok, itt a kő és a fa beszél. Ezek
a temetők bármely településen járva rögtön felismerhetők, nem anynyira a településre, mint inkább az
ide temetkező közösségre utalnak.
A szovjet katonai sírok gondozása a város feladata. Itt nincsenek
hozzátartozók, nincsenek látogatók, itt csak tiszteletteljes kegyelet
van, ami bizony szavak nélkül beszél a településről. Idén tavasszal
kitisztítottuk a sírokat és beültettük egyszerű virágokkal. A további
gondozásban a szomszédos sportpálya üzemeltetője segít, aki vízvételezési lehetőséget biztosított
a növények locsolásához. De ez is
milyen szépen beszél a városról.
Lassan, fokozatosan szeretnénk az
egész területet szebbé rendezni.
Mert az élet ott és akkor virágzik
a legszebben, ahol és amikor jelen
van a halottak tisztelete is.
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Külföldi évek
A szakmai fejlődést szem előtt tartó középiskolás fiú terveit édesanyja nehéz szívvel fogadta,
de Tamás céltudatos volt. Külföldi munkahelyein is a folyamatos kihívást kereste, így került
be három év kitartó munkával egy ötcsillagos
superior szállodába is, tudva, hogy a magas
elvárások a fejlődés lehetőségét hordozzák
magukban.
Munkahelyétől függően rendszeresen járt
haza, de szíve és álmai is visszahúzták Félegyházára. Véglegesen idén nyáron tért vissza,
amikor a régi tervek a cukrászüzlet megnyitásával valóra váltak.

Az üzlet
– Janival mindkettőnkben ugyanaz az elhivatottság van, ezért nagyon jó csapatot alkotunk.
Szeretünk új ízekkel, új megoldásokkal játszani, s mindemellett úgy gondoljuk, hogy az igényes munkához elengedhetetlen, hogy minőségi
alapanyagokkal dolgozzunk. Próbálkozásaink
között születnek meg olyan újítások, mint a
gyömbéres-körtés, vagy a levendulás málnafagyi. Ugyanakkor nekünk is vannak szemetesben
landolt, kudarcot vallott kísérleteink.
– Bár az üzlet mellett aligha van szabadnapunk, és az is előfordul, hogy éjszaka dolgozni
kell, szeretek a pult mögött lenni. A sütemények
az én ötleteim alapján készülnek, és a fagyiszezon után tovább szélesítjük a kínálatot kézzel
készített bonbonokkal, szaloncukorral.

Nem felejtem el, hogy milyen
nehéz volt anyukámnak...

A siker titkát tucatnyi könyv boncolgatja, de hiába olvassuk a hegyeket rengető gondolatokat, ha hiányzik belőlünk a tenni akarás és a céltudatosság. A sikerhez még csak
nagy rakás pénz sem kell, de az igen, hogy higgyünk önmagunkban, és legyen elég bátorságunk komfortzónánkat elhagyva változtatni életünkön. A következő sikertörténet
egy sorsát nem megvető, hanem azon megedződött fiatalemberről szól, aki nem csak
magasra tette a mércét, de a kihívásokat legyőzve most már üzlettulajdonos Félegyháza egyik legszínvonalasabb cukrász üzletében.
Molnár Tamás már gyermekkorában tudta,
hogy cukrász akar lenni. A szakmát keresztanyjától látta, aki egy garázsból kialakított cukrászműhelyben tortákat, süteményeket készített.
Így az általános iskola után már céltudatosan
a kecskeméti Széchenyi István Vendéglátóipari
Szakközépiskolában tanult tovább. Az iskola a
szervezett tanulmányi utak révén már ekkor jó
lehetőségeket kínált a szakma iránt őszintén
érdeklődő fiatalnak.

Az álmok
– A kecskeméti Jakó cukrászdában voltam tanuló, amikor megismertem az akkor ott cukrászként dolgozó Kovács Jánost. A suli három
éve alatt szoros barátság alakult ki közöttünk,
s közben együtt szőttük a jövőre vonatkozó terveinket. Janival nem akartunk egymás konkurenciája lenni, ezért már akkor közös üzletben
gondolkoztunk.

Ám az álmok megvalósításához Tamásnak keményen kellett dolgoznia, mert őt és két fiútestvérét egyedül nevelő édesanyja nem tudott ehhez
anyagi támogatást adni. Az újságkihordásból élő
asszony hajnal kettőtől este kilencig is dolgozott,
így a gyerekek sokszor a nagymamára maradtak,
vagy beálltak édesanyjuknak segíteni, és mentek
ők is a felpakolt kerékpár után.
– Gyermekkoromban olyan is előfordult, hogy
nem volt semmi ennivaló otthon, és anyának
sem volt pénze. Ekkor ikertesómmal találtunk
50 forintot, biciklire ültünk és elindultunk,
mert akkor még több helyen lehetett házaknál
krumplit kapni. A pénzünkön vettünk egy kilót,
azt megsütöttük, és azt ettük egész nap.
– Az ember változtatni akar a sorsán. Nekem ez
segített abban, hogy küzdjek a céljaim eléréséért.
Láttam, hogy itthon nem tudok már tovább fejlődni, és tudtam, hogy egy önálló cukrászat megvalósításához sok pénz kell. Ezért határoztam el, hogy
kimegyek külföldre. Ekkor jött Ausztria.

A siker titka kétségkívül nem a pénz, a szerencse, vagy, ahogy szokták mondani, a hátszél.
Sokkal inkább a céltudatosság, a kitartás és a
sok munka hoz hosszútávon sikert termő gyümölcsöt. Tamás is úgy gondolja, ahhoz, hogy
valaki jó szakember legyen, elsősorban elhivatottság kell.
– Tudtam mindig, hogy mit akarok csinálni,
és ezért képes voltam tenni is. A fejlődésben
most sem állok meg, a mai napig képzem magam, és keresem az új trendeket.
– De hiba lenne azt gondolni, hogy az álmok
elérése anyagi támogatás nélkül nem megy, hiszen az én szüleim is szegények voltak, most
mégis saját üzletem van. Igaz, hogy sok mindent nem kaptunk meg készen, de általában
megvolt minden, amit szerettünk volna.
– Azt viszont nem felejtem el, hogy milyen
nehéz volt anyukámnak. Neki, és nagymamámnak is hálás vagyok azért, hogy tisztelettel és
alázattal tudom értékelni azt, amit elértem.
Ma is meg szoktam kérdezni, hogy merre jár,
autóba ülök és viszek neki fagyit, vagy sütit,
mert tudom, hogy szereti. A múltkor az újsághordásban is segítettem neki, az ő biciklijével
mentem, ami nagyon nehéz volt. Szeretném,
ha már nem dolgozna, megérdemelné, hogy a
gondját viseljük.
Tamás sikere nem egyedülálló, hiszen sok hasonló történetet ismerhetünk. De ő miközben
azzá vált, ami szeretett volna, nem felejtette el
azt sem, hogy honnan indult el.
K. G.
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A LEGMERÉSZEBB
ÁLMAIDAT IS
VALÓRA VÁLTHATOD!
Minden héten több mint 3 milliárd forint
főnyeremény vár!*
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A Petőfi Emlékév alkalmából
a lánglelkű költő versei közül
válogatunk.
Kép: Bodor Miklós.

Petőfi Sándor – A Tisza
Október 19., péntek
Film Klub
A piszkos tizenkettő – amerikai háborús
akciófilm vetítése. Belépés ingyenes.
Művelődési központ, 19 óra
Október 20., szombat
Őszi virágvásár
Petőfi tér, 8 órától 14 óráig
Első Félegyházi Jótékonysági Tetováló
Fesztivál a szegedi gyermekonkológia
támogatására
Rocktár, 14 óra
Október 20-21., szombat-vasárnap
V. Kiskunfélegyházi makettkiállítás és
látványmakettezés
Művelődési központ
Október 23., kedd
Ünnepi műsor az 1956-os forradalom 62.
évfordulóján
Művelődési központ, 16 óra
Október 25., csütörtök
Gr. Tisza István versus dr. Holló Lajos
Díszpolgáraink halálának 100. évfordulója
alkalmából Mayer Lászlóné és Mayer László
előadása. Koszorúzás Holló Lajos szobránál.
Városi könyvtár, 17 óra
Október 27., szombat
Temetőkerti séta
Felsőtemető, 14 óra

KÖNYVTÁRSAROK
Olvassunk és
kertészkedjünk!
Október 20-án, szombaton őszi virágvásárt
szervez Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc
Művelődési Központ, a Hattyúház előtti sétányon. Feltétlen tisztelet jelképévé vált krizantémokban, sok színben pompázó őszirózsákban, kis- és nagyvirágú árvácskákban
gyönyörködhetünk. Ez a városi program adta
az ötletet, hogy megnézzük, milyen kertészeti
újságokat olvashatunk a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban.
A Blikk Nők Otthon & Kert e havi számából kiderül, hogyan tudjuk környezettudatos
módon hasznosítani a kertünkben lehullott leveleket, amelyek növényeink metszésének legfontosabb tudnivalói és megismerkedhetünk a
sokoldalú, természetes talajfertőtlenítőként is
működő mustárral.

Október 27., szombat
Őszi hangverseny a
Zenebarátok kórusa szervezésében
Vendég: Nemesszeghy Márta Vegyeskar
Kecskemétről
Művelődési központ, 17 óra
Dinamit koncert,
Rocktár, 20 óra
Október 29-30-31.
Őszi kézműves napok
kisiskolások számára az ősz jegyében
Művelődési központ, 8-12 óráig és 13-16 óráig
Október 30., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama
klubja.
Városi könyvtár, 10 óra
Október 31., szerda
Halottak napi megemlékezés
Hősök Parkja, Felsőtemető, 10 óra
November 2., péntek
Rocktár Jam
Rocktár, 19 óra
November 3., szombat
Temetőkerti séta
Alsótemető, 14 óra
Depeche Mode club
Rokctár, 21 óra
A színes, kéthavonta
megjelenő
Kertbarát
Magazinban egy holdnaptár
mutatja
meg, melyik kerti
munkát mikor érdemes elvégeznünk. Az újságot haszonnal
lapozgathatják a ciklámenek kedvelői, hiszen
a huszonnégy fajból néhány különleges, illatos
virágról kapnak leírást. Ha a növények mellett a madarakat is szeretjük, megtudhatjuk,
hogyan legyen kertünk számukra védelmet és
élelmet biztosító hely.
Míg az előbbiek hobbikertészeknek szólnak,
addig az 1951 óta élő Kertészet és Szőlészet
folyóirat olvasói mezőgazdasági vállalkozók,
szakoktatási intézmények tanulói és hallgatói.
A legfrissebb számban jelent meg a minden
évben hazánkba látogató Ben Geijtenbeek
szaktanácsadó gondolatébresztő előadásának összefoglalója, amely többek között az
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról és
a munkaerőgondokról szól.

Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint a gyermek anyja kebelére.
A folyó oly símán, oly szelíden
Ballagott le parttalan medrében,
Nem akarta, hogy a nap sugára
Megbotoljék habjai fodrába’.
Síma tükrén a piros sugárok,
(Mint megannyi tündér) táncot jártak,
Szinte hallott lépteik csengése,
Mint parányi sarkantyúk pengése.
Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg
Volt terítve, s tartott a mezőnek,
Melyen a levágott sarju-rendek,
Mint a könyvben a sorok, hevertek.
Túl a réten néma méltóságban
Magas erdő; benne már homály van,
De az alkony üszköt vet fejére,
S olyan, mintha égne s folyna vére.
Másfelől, a Tisza tulsó partján,
Mogyoró- s rekettye-bokrok tarkán,
Köztök egy csak a nyilás, azon át
Látni távol kis falucska tornyát.
Boldog órák szép emlékeképen
Rózsafelhők usztak át az égen.
Legmesszebbről rám merengve néztek
Ködön át a mármarosi bércek.
Semmi zaj. Az ünnepélyes csendbe
Egy madár csak néha füttyentett be.
Nagy távolban a malom zugása
Csak olyan volt, mint szunyog dongása.
Túlnan, vélem átellenben épen,
Pór menyecske jött. Korsó kezében.
Korsaját mig telemerítette,
Rám nézett át; aztán ment sietve.
Ottan némán, mozdulatlan álltam,
Mintha gyökeret vert volna lábam.
Lelkem édes, mély mámorba szédült
A természet örök szépségétül.
Oh természet, oh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?
Mily nagy vagy te! mentül inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz. –
Késő éjjel értem a tanyára
Fris gyümölcsből készült vacsorára.
Társaimmal hosszan beszélgettünk.
Lobogott a rőzseláng mellettünk.
Többek között szóltam én hozzájok:
„Szegény Tisza, miért is bántjátok?
Annyi roszat kiabáltok róla,
S ő a föld legjámborabb folyója.”
Pár nap mulva fél szendergésemböl
Félrevert harang zugása vert föl.
Jön az árviz! jön az árviz! hangzék,
S tengert láttam, ahogy kitekinték.
Mint az őrült, ki letépte láncát,
Vágtatott a Tisza a rónán át,
Zúgva, bőgve törte át a gátot,
El akarta nyelni a világot!
(Pest, 1847. február.)
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Nyerj naponta
akár 1 milliárd forintot a Kenóval!
Mindennapos jelenség!

Nem kísérlet, valóság!
Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!
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Megszerezte első győzelmét az Astra
A harmadik fordulóig kellett várni
az Astra Kiskunfélegyházi Bulls első
győzelmére a női futsal NB I-ben. A
tavalyi ezüstérmes Astra helyenként szép és eredményes játékkal
6-3-ra megverte a Miskolci Vénuszt,
így felkapaszkodott a dobogóra.
Mindkét együttesben szerephez jutottak fiatalok, az Astrában három
21 év alatti játékos szerzett gólt,
míg a Miskolci Vénusz színeiben két
15 éves játékos talált be.
Női Futsal NB I. 3. ford., 10. 07.
Astra Kiskunfélegyházi Bulls
FC – Miskolci Vénusz 6-3 (2-1)
Gólszerzők: Krascsenics Csilla
14. p., 24. p., Kiss Patrícia 16. p.,
Sipos Lilla 26. p., Véninger Tünde
27. p., Kiss Gabriella 36. p. ill. Miliczki Noémi 19. p., Tirpák Zsanett
31. p., Lovász Emma 31. p.

Pontmentés
a hajrában

Kiütéssel nyert az
asztalitenisz-csapat
Megőrizte hibátlan mérlegét, 10-1-re múlta felül ellenfelét a Félegyházi Asztalitenisz
Sportiskola a férfi NB I. keleti csoportjának
4. fordulójában. A Korponai Zoltán, Pengő
Gábor, Erdélyi Szabolcs és Medvegy Ákos

összetételű félegyházi együttes a Debreceni
AK-DEAC I. ellen győzedelmeskedett magabiztos játékkal. A mérkőzések során egyedül
Medvegy Ákos veszített pontot, nem forgott
veszélyben a félegyházi csapat sikere.

Megszakadt a négymeccses győzelmi sorozat, pontot veszített Jánoshalmán a Kiskunfélegyházi HTK
labdarúgócsapata a megyei I. osztályú bajnokságban. A mérkőzés során kétszer is hátrányba került
a KHTK, előbb a 4. percben, majd a második félidő
elején – mindkét alkalommal Harnos Zoltán vette
be a félegyházi kaput. A KHTK részéről Szabó Attila
duplázni tudott, a második egyenlítő gólt a 85. percben szerezte, pontot mentve csapatának. A mérkőzés krónikájához hozzátartozik, hogy a Jánoshalmi
FC-ből Kiss Benedeket a 41. percben kiállította a
játékvezető, így a hazai együttes a teljes második
félidőt emberhátrányban játszotta. A döntetlennel a
KHTK visszacsúszott a tabella harmadik helyére. A
bajnokságot a Kiskőrösi LC vezeti az Akasztó FC-t
megelőzve.
Bács-Kiskun Megyei I. 10. ford., 10. 14.
Jánoshalmi FC – Kiskunfélegyházi HTK 2-2
(1-1)
Gólszerzők: Harnos Zoltán 4. p., 56. p., ill. Szabó
Attila 37. p., 85. p.
Piros lap: Kiss Benedek 41. p. (Jánoshalma)

Vereséggel kezdett a KKC

Megszakadt a jó sorozat

Hét év után ismét pályára lépett
a Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubjának csapata a felnőtt
férfi NB II keleti csoportjában. A
félegyházi együttes Debrecenbe, a
DEAC Campusfesztivál 2018 otthonába látogatott a 2. fordulóban.
A tavalyi ezüstérmes DEAC nem
hagyott esélyt a KKC-nak, minden negyedben több pontot elérve
magabiztosan, 130-71-re nyert.

Elszenvedte első vereségét a
Kiskunfélegyházi HTK felnőtt
férfi kézilabdacsapata az NB II
déli csoportjának 2018/19-es
szezonjában. Az 5. fordulóban
a Dunaharaszti MTK otthonába
látogatott a félegyházi együttes,
ahol már a mérkőzés első félidejében nyolcgólos hátrányba
került. Támadásban keveset mutattak a félegyháziak, a 21 do-

Laczkó Róbert csapata legközelebb hazai pályán lép parkettre a
DEAC II. ellen október 21-én, vasárnap 16 órától a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban.
Férfi NB II Kelet 2. ford., 10.
14.
DEAC
Campusfesztivál
2018 – Kiskunfélegyházi KC
130-71
(44-21, 35-19, 20-19, 31-12)

bott gól mellé ezúttal 31 kapott
találat párosult. A Dunaharaszti
MTK tíz góllal nyert, így felkapaszkodott az élbolyba, míg a
KHTK elveszítette vezető pozícióját a bajnokságban.
NB II férfi felnőtt déli csoport
5. ford., 10. 13.
Dunaharaszti MTK – P&P
Kiskunfélegyházi HTK 31-21
(17-9)
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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Ma már szinte csak szépirodalmi
olvasmányaink alapján tudjuk elképzelni, hogy mit is takarhatott a
19. században a „szoptatós dajka”
és a „szárazdajka” kifejezés. A saját
csecsemőjüket szoptatni nem tudó,
vagy nem akaró anyák, amennyiben
meg tudták fizetni ezt a szolgáltatást, „tápanyát”, más néven szoptatós dajkát fogadtak gyermekük
mellé, illetve bizonyos esetekben a
gyermeket adták ki dajkaságba. A
gyermeket ápoló, rá felvigyázó, de
őt nem szoptató gondozónőt hívták
szárazdajkának.
Bármennyire is furcsa lehet ez
ma számunkra, de a dajkaság intézményét csak 1876-ban szabályozták először. A vonatkozó törvény értelmében Kiskunfélegyháza akkori
főhatósága, Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vármegye közgyűlése 1889-ben
alkotott a dajkaságra vonatkozóan
szabályrendeletet. Ekkor rendelték
el a szülőanya és a tápanya közti

2018. október 19.

A dajkaságról
szerződés kötelező megkötését, a
szoptatós dajka személyes adatainak felvételét, valamint az ő és környezete orvosi vizsgálatát.
A szabályrendelet általában a
dajkaságba kiadott csecsemők esetével számolt, kimondta ugyanis,
hogy „minden nő szoptatásra sajátján kívül csak egy csecsemőt,
száraz dajkálásra vállalkozó pedig
legfeljebb kettőt fogadhat el. Hat
hónapnál fiatalabb csecsemőt szárazon nevelni általában tilos.” A
dajkasági szerződés megkötésekor
felvett jegyzőkönyvben rögzítették
a szülőanya tartózkodási adatait
is, hogy a gyermek után a dajkának
járó „tápdíjak pontos fizetése biztosíttassék és a szülőanya a hatóság
által feltalálható legyen”.
A dajkálásba adott gyermek táp-

díját a szülők, az ő vagyontalanságuk esetén az illetőségi községük
tartozott megfizetni. A korábbi
időszak tarthatatlan viszonyaira
következtethetünk a szabályrendelet azon a pontjaiból, amelyek a
„szolgáltatás” elégtelensége miatti
szankciókat taglalták. A szoptatós
dajkától bevonták az engedélyt,
ha kétszeri bírságolás után sem
gondozta kellően a gyermeket. A
tápanya bánásmódját és a kisdedek táplálását a városi orvos és
a szülésznő is rendszeresen ellenőrizte, többek között azt is vizsgálták, hogy a dajka nem adott-e
a gyermekeknek orvosi rendelet
nélkül altató-, vagy kábítószereket.
Pénzbírság terhe mellett tiltva volt
továbbá a „czuczli” alkalmazása is,
azaz „vízbe vagy tejbe áztatott ke-

10 éve hunyt el

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

A 10 éve elhunyt Fekete Jánosra, Félegyháza kiemelkedő helytörténészére, Petőfi- és Mórakutatójára, életére és munkásságára emlékeztek október 5-én, az Ótemplom kertjében.
Domborművénél családja, a városvezetés és János bácsi tisztelői helyezték el koszorúikat,
mécseseiket. A város díszpolgárának munkásságát Tóth Gyuláné nyugalmazott tanár méltatta.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Buri Bence (anyja
neve: Tóth Barbara Éva), László György
(Virág Beáta), Rádi Mia (Rádi Beáta),
Szabó Zsigmond (Magyar Adrienn),
Hegedűs András (Takács Edina), Papp
Zselyke (Farkas Tamara), Csáki Marcell
(Nánási Erika), Horváth Tamara Flóra
(Gácsi Nikolett), Vezsenyi Laura (Tóth
Anikó), Bódi Rita (Kispál Andrea), Molnár Noel (Kiss Denissza), Ónodi-Varga
Léna (Varga Melinda), Parádi Zsófia
(Simonyi Éva)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Fricska
Anett Mária – Csányi Ottó, Guliurasz

Gréta Heléna – Bakó Gábor Zsolt, Tóth
Mónika – Módos Zsolt, Szabó Gabriella
– Juhász Dávid
MEGHALTAK: Nemcsok Zoltán, Móczár Sándorné Tóth Veronika, Szabó
István, Szabó Antal Zoltánné Fekete
Mária, Zsigó János, Seres József,
Fekete István – Kiskunfélegyháza,
Szakéti Józsefné Hajagos-Tóth Terézia – Jászszentlászló, Bense Gáborné
Simon Julianna – Kecskemét, Tóth
László – Kunadacs, Fekete Lászlóné
Takács Eszter – Bugac, Simon Tibor
Sándor – Jakabszállás, Gyöngyösi Imréné Babenyecz Ibolya – Kiskunmajsa, Bodor Ferencné Hürkecz Mária
– Fülöpjakab

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:
Fantoly Márton (fotó),
Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor (újságíró),
Kiss Gabriella (újságíró),
László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt.
Cím: 9021 Győr, Újlak u. 4/A.
Felelős vezető: a Zrt. vezérigazgatója

nyeret rongyba kötni s azt a gyermek szoptatására használni.”
A csecsemők számára adható
modern tápszerek és bébiételek
20. századi elterjedése visszaszorította a dajkaság – mai szemmel
nézve egyáltalán nem gyermekbarát – intézményét.
Ónodi Márta

1. Indi: kb. 3 hónapos, fekete,
barna lábú keverék szuka
2. Mardel: 2 hónapos, zsemleszínű,
keverék kan
3. Monty: 2 hónapos, zsemleszínű,
keverék kan (Mardel testvére)
4. Szende: kb. 3 hónapos, fekete-barna, keverék szuka (Indi
testvére)
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák után
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/331-1634 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

„ÜTŐS ŐSZI” NOTEBOOK-AJÁNLATUNK!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
Dell Latitude E6220: Intel Core-i5 2520, 4 GB mem., 250 GB HDD,
webcam, 13,3” kijelző, 1/2év gar.
Br. ár: 39.990 Ft
Dell Latitude E5420: Intel Core-i3 2330, 4 GB mem.,
320 GB HDD, DVD, 14”-os, kijelző, 1 év gar.
Br. ár: 47.990 Ft

Új notebook:
Dell Inspiron 3567: Core-i3 6006U, 4 GB mem., 1 TB HDD,
webcam, Win 10, 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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