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Éves szinten 10 millió forint nagyságrendű megtakarítást ér el 
a város azzal a mintegy 400 millió forint értékű beruházással, 
amelynek keretében napelem kerül az önkormányzat szinte vala-
mennyi intézményére. A jelenleg is zajló energetikai beruházás a 
megyei önkormányzattal kötött konzorciumi együttműködésben 
valósul meg. Ezzel Kiskunfélegyháza is részesévé válik annak az 
országos folyamatnak, amit a szakemberek „napelem-forrada-
lomként” emlegetnek. 

Mint azt Csányi József polgár-
mester elmondta, a 400 millió 
forintos támogatásból 626 ki-

lowatt teljesítményű napelem-
rendszert telepítenek, összesen 
huszonhat középületi ingatlanra: 

az óvodákra, iskolákra, a szoci-
ális otthonra és a városi sport-
csarnokra. A tervek szerint az 
ebből keletkező megtakarítás 
egy megújuló energiaalap részét 
képezi majd a város költségve-
tésében, amiből további nape-
lemes beruházások lesznek a 
városban. 

– A folyamatos innováció, a 
megújuló energiák növekvő al-
kalmazása szerves részét alkotja 

a városvezetés stratégiájának. 
A mostani projekt jól illeszkedik 
abba a folyamatba, ami megjelent 
már többek között a közvilágítás 
korszerűsítésében, a zöldfelüle-
tek folyamatos bővítésében, az 
energiatakarékos megoldások tu-
datos keresésében. Termálvízzel 
fűtjük az uszodát, magas szintű 
hőtechnikai megoldásokat vá-
lasztottunk a ravatalozó és az új 
óvoda terveztetésénél is. 

Folytatás a 3. oldalon!

26 félegyházi középületre kerül napelem

Fotó: Fantoly M
árton
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Példásan gazdálkodik a félegyházi 
önkormányzat. A város pénzfor-
galmi számláin jelenleg 1 milliárd 
249 millió forint van, ami a fo-
lyamatos működéshez szükséges 
költségek fedezete mellett a 216 
millió forint úgynevezett általá-
nos tartalék forrása is. Ez utóbbi 
teszi lehetővé, hogy az új ötletek, 
lehetőségek megvalósításához, 
illetve a váratlanul jelentkező ki-
adásokhoz anyagi forrást lehessen 

társítani. Számláit határidőre, 
pontosan egyenlíti ki az önkor-
mányzat, aminek köszönhetően 
nincs lejárt szállítói tartozása. 
Ez különösen nagy eredmény, 
ha figyelembe vesszük, hogy volt 
idő, amikor egymilliárd forint fölé 
rúgott a félegyházi önkormányzat 

lejárt, kiegyenlítetlen számláinak 
összege. Ez év végéig egyébként 
még 100 millió forint feletti adó-
bevétellel tervez a város – tudtuk 
meg a gazdálkodás aktuális ada-
tait Kisné Drubi Anikó pénzügyi 
osztályvezetőtől.

A folyamatban lévő pályázatok 
megvalósításához érkező forrá-
sokat elkülönített államkincstári 
számlán tartja az önkormányzat, 
ezek egyenlege jelenleg 2 milliárd 
447 millió. 

Ez az összeg teszi lehetővé 
egyebek mellett a Zöld város prog-
ramelemeinek és az Ipari park II. 
ütemének, az intézmények energe-
tikai korszerűsítésének, az Új Csil-
lag születik programnak, a foglal-

Folyamatban lévő pályázatok  
(Zöld város, Ipari park II. ütem,  

intézmények energetikai korszerűsítése,  
Új Csillag születik program,  

Foglalkoztatási Paktum) forrása:  
2 milliárd 447 millió forint. 

Sajáterős, önkormányzati 
beruházásokra (volt 
SZTK felújítása két 

ütemben 750 millió forint, 
sportcsarnok akusztikai 
fejlesztése, József Attila 

iskola korszerűsítése, 
Kiskun Múzeum 

vizesblokk felújítása, 
közvilágítás-fejlesztés, 
Alsótemető ravatalozó, 
II. ütem.) összesen több 
mint 2 milliárd forintot 

költ Félegyháza. 

Jól gazdálkodik az önkormányzat
A város pénzforgalmi 

számláin jelenleg  
1 milliárd 249 millió  

forint van.

Általános tartalék:  
216 millió forint 

Lejárt szállítói tartozás: 
nincs
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A mostani projekt jelentős meg-
takarítást hoz a városi fenntartású 
intézmények esetében, de komoly 
összeget tudunk ezzel megspó-
rolni az iskolák számára is, amit 
a jobb színvonalú oktatásra lehet 

fordítani – hangsúlyozta a polgár-
mester, emlékeztetve arra, hogy az 
iskolák ugyan nem városi fenntar-
tásúak, de az önkormányzat folya-
matosan áldoz korszerűsítésükre, 
fejlesztésükre. 

Csányi József azt is elárulta, 
hogy keresik a megoldást egy, a 
távfűtéshez kapcsolódó biomasz-
sza-erőmű építésére is. Az önkor-
mányzat azt szeretné elérni, hogy a 
városi távfűtéshez földgáz helyett 

megújuló zöldenergiát használja-
nak. Ezzel is a Félegyházát terhelő 
károsanyag-kibocsátást szeretnék 
csökkenteni, további lépést téve 
egy élhetőbb, tisztább, egészsége-
sebb város megteremtése felé.

2018-ban befejezett, átadott közterületi feladatokra 
(Nap utca, Kiskun utca Béla király utca Róna utca 

közötti szakasz útépítés, Bajcsy-Zsilinszky utca 
útkorrekció, Jókai utcai parkolók megépítése, 

Aranyhegyi lakótelep járdaépítés, Nefelejcs utca 
útfelújítás, Csólyosi út felújítás) 430 millió forintot 

meghaladó összeget fordított a város. 

Folytatás az 1. oldalról!

26 félegyházi középületre kerül napelem

koztatási paktumnak a zavartalan 
megvalósítását.

A soha nem látott mértékű el-
nyert pályázati forrás mellett saját 
erőből is komoly összeget fordít 
az önkormányzat beruházásra, 
fejlesztésre. Csak az egykori SZTK 
épület felújításának két ütemé-
re több mint 750 millió forintot 
szán a város, de az előirányzatok 
összességében meghaladják a 2 
milliárd forintot. Ebbe beletarto-
zik egyebek mellett a sportcsarnok 
akusztikai fejlesztése, a József 
Attila iskola és a múzeum korsze-
rűsítése, a közvilágítás fejlesztése 
és az Alsótemető ravatalozójának 
második üteme. 

Ugyanakkor számos, már befe-
jezett és rendeltetésének átadott 
beruházás is fémjelzi az évet a 
Nap utca, illetve a Kiskun utca 
– Béla király utca – Róna utca 

közötti szakasz útépítésétől a 
Bajcsy-Zsilinszky utca útkorrekci-
óján, a Jókai utcai parkolók és az 
Aranyhegyi lakótelep járdájának 
megépítésén át a Nefelejcs utca és 
a Csólyosi út felújításáig. Ezekre a 
közterületi feladatokra 430 millió 
forintot meghaladó összeget fordí-
tott a város.
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Egy gyönyörű formájú, körülbelül 10 méteres lucfenyő lesz idén a 
város karácsonyfája. A kivételesen szép darab nem először öltö-
zik ünnepi díszbe, hiszen – úgy 30 évvel ezelőtt – egy család ott-
honába csempészett karácsonyi hangulatot, majd az ünnep el-
teltével kiültették a társasház közös kertjébe a gyökeres fenyőt. 

A fa jelenleg a Majsai út 2/a. szá-
mú ház utcafrontján áll. A nyolcla-
kásos társasház lakóinak a szívé-
hez nőtt, de amikor néhány éve az 
ágai súrolni kezdték a ház oldalát, 
komolyan fontolóra kellett venniük 
a jövőjét – meséli Ficsór Gizella 
közös képviselő.

– Sajnáltuk megcsonkítani a 
delire nőtt, különlegesen formás 
fát, de azt sem hagyhattuk, hogy 
növekedése kárt tegyen az épület-
ben. A lakók mind egyetértettek 
abban, hogy a legjobb dolog, amit 
tehetünk az évtizedek óta nevelt, 
szeretett növénnyel, ha felajánljuk 
a város karácsonyfájának.

A társasházi közösség lelkes 
városszépítő törekvései eddig is 
megmutatkoztak többek között a 
Virágos Félegyházáért verseny-
ben való rendszeres részvételben. 
Kaptak már díjat is, és rengeteg 
elismerő szót a zsűri tagjaitól – no 

meg a járókelőktől –, a gondosan 
rendben tartott, folyamatosan 
szépített kertért, a különleges vi-
rágokért és a példás összefogá-
sért. A növények, a ház portájának 
gondozásából ugyanis minden 
lakó kiveszi a részét a lehetőségei 
szerint. 

– Az egész lakóközösség szá-
mára öröm, hogy a nálunk nevelő-
dött fenyő pompázik majd a főté-
ren. Különösen megtisztelő azok 
után, hogy az utóbbi néhány évben 
szebbnél szebb egyedeket sikerült 
kiválasztani, a tavalyi pedig egye-
nesen meseszép volt. Csodálatos 
látvány a félegyházi főtér kará-
csonykor: a feldíszített fa, a dísz-
kivilágítás mind emeli az ünnep 
fényét, bensőséges hangulatát – 
tette hozzá a közös képviselő.

Ennek a varázslatos ünnepi 
hangulatnak a megteremtésén na-
gyon sokan dolgoznak a városban. 

Az önkormányzati dolgozók már 
most is lelkesen készülnek, ter-
veznek, szerveznek, hogy ragyogó 
karácsonyi városképpel járuljanak 
hozzá a félegyháziak adventjéhez, 
hangulatos ünnepváró sétáihoz. 
Görög Anita elmondta, minden 
közreműködő szívügyének tekinti 
az ezzel járó feladatot, legyen szó 
díszvilágításról, a városi kará-
csonyfáról, ünnepi programokról, 
vagy adventi kiadványról.

– A tavalyi városi karácsonyfa új-
szerű, kék-bézs színvilágával nagy 
sikert aratott a félegyháziak köré-
ben. Már előző években is lelkes 
gondot fordítottak a kollégák az 
ünnepi dekorációra, de tavaly sze-
rettük volna ezt megújítani. Arra 
viszont gondolni sem mertünk, 
hogy akár országos hírnévnek is 
örvendhet a karácsonyfánk. Né-
hány hónapja Zalaegerszeg városa 
kereste meg hivatalunkat, hogy az 
internetet böngészve bukkantak rá 
a 2017-es félegyházi karácsonyfá-
ra, és kértek a dekoráció beszer-
zéséről információt. A tavalyi, dr. 
Fehérvári István gyermekorvos 
által felajánlott fenyő nem boltban 

vásárolt, kész gömböktől vált külö-
nösen kedvessé és széppé, abban 
benne volt az ötletelés izgalma, a 
kollégák lelkesedése, a városveze-
tés támogatása, az álmot megva-
lósító kivitelezők gondos, precíz 
munkája, a közösen végzett díszí-
tési munkálatok „jeges” varázsa.

Magas a mérce, és minden év-
ben nem lehet teljesen újat alkotni. 
Azért idén is igyekszünk új ele-
mekkel változatossá és izgalmas-
sá tenni az ünnepi arculatot, Ke-
resztes Tünde, Juhász László, 
Bajzák Andrea kollégákkal már 
hozzáláttunk az előkészületekhez, 
de ennek további részleteit megle-
petésnek szánjuk.

Annyit viszont elárulhatok, hogy 
új helyszínen, a Szent János téri 
macskaköves útszakaszon rendez-
zük meg az adventi vásárt, mellet-
te, az ereklyés országzászló alatt 
kap helyet a családok körében ked-
velt labirintus, forraltborozgatásra, 
teázásra alkalmas helyszínekkel. 
A város karácsonyfáját a tavalyi 
helyszínen, az E5-ös mellett állít-
juk fel – foglalta össze az ünnepi 
előkészületeket Görög Anita.

Megvan a város karácsonyfája
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Orvos ösztöndíjat vezet be az önkormányzat 
Az országban szinte egyedülálló módon orvos ösztöndíj-rendszert 
vezet be a félegyházi önkormányzat. Erről hosszas előkészítő 
munka után döntött október 25-i ülésén a félegyházi képvise-
lő-testület, megalapítva a Kiskunfélegyháza egészségügyéért 
felsőoktatási ösztöndíjat, és rendeletben szabályozva a támo-
gatás részleteit.

A szakemberek számos alternatí-
vát megvizsgáltak annak érdeké-
ben, hogy a lehető leghatékonyabb 
megoldást találják meg a jövő 
Félegyházán tevékenykedő orvo-
sainak kinevelése és itt tartása 
érdekében. Az új ösztöndíjtól azt 
remélik, hogy hatékony megoldást 
nyújt az orvosutánpótlásra. 

A most elfogadott rendelet ér-
telmében olyan, jelenleg orvosi 
egyetemre járó, lehetőleg félegy-
házi fiatalok jelentkezését várják, 
akik jövőjüket ebben a városban 
képzelik el. Az első ösztöndíjszer-
ződést 2019-től tervezi megkötni 
az önkormányzat. A leendő orvos 
tanulmányai elvégzéséig havi 100 
ezer forint támogatásban részesül, 
amiért cserében azt kell vállalnia, 
hogy az önkormányzat egészség-
ügyi alapellátásában, vagy a városi 

kórház szakellátásában fog dol-
gozni legalább annyi ideig, amíg az 
ösztöndíjat folyósították számára. 

Az ösztöndíj-program évfolya-
monként egy fő támogatásával 
tervez, azaz 2020-ban egy, majd 
az azt követő években további egy-
egy fővel bővül. Az ösztöndíjasok 
munkába állásával a Kiskunfélegy-
házán is érzékelhető orvoshiány 
néhány év múlva érzékelhetően 
csökkenhet. 

A kiskunfélegyházi képvise-
lő-testület döntött továbbá egy 
gréder és egy traktor vásárlásáról 
is, amelyek a zöldfelületek, földu-
tak karbantartását könnyítik majd 
meg. A városatyák elfogadták to-
vábbá azt is, hogy az önkormány-
zat lakásonként 20 ezer forinttal 
támogassa a társasházi gyűjtőké-
mények lezárása miatt szükséges 

elektromos fővezeték és kémények 
felújítását azokban a közösségek-
ben, akik benyújtják kérelmüket. 

2017-ben összesen 15 társas-
ház nyújtott be erre vonatkozó 
kérelmet, beruházásukat 6 millió 
720 ezer forinttal támogatta az ön-
kormányzat. A tavalyi döntés óta 7 
újabb társasház döntött a felújítás 
mellett és igényelte az önkormány-
zati segítséget. 

A társasházi gyűjtőkémények 
letiltásában érintett további lakó-

közösségek – a Panel Program-
ban már állami és önkormányzati 
támogatásban részesített tár-
sasházakat kivéve – továbbra is 
kérelmezhetik az önkormányzati 
segítséget. Ehhez szükséges a ka-
tasztrófavédelem által kiállított ta-
núsítvány vagy igazolás, a társas-
házi közgyűlés határozat-kivonata, 
valamint a kivitelezői szerződés. 
A beruházás megtörténtét később 
számlával, és a teljesítést igazoló 
bankszámlakivonattal kell igazolni.

Hamarosan lesz vese- és epekőzúzás is 
a félegyházi egynapos sebészeten
Komoly szakmai fejlődés tör-
tént idén a félegyházi kórház 
egynapos sebészetén, de 
bővült a fizioterápiás keze-
lések arzenálja is – tudtuk 
meg dr. Körtvélyessy András 
főigazgató-helyettestől.

– Tavaly október végén indult el 
Félegyházán az egynapos sebé-
szet. A kezdeti ortopéd és trau-
matológia beavatkozások ez év 
februártól hasi sebészeti, júni-
ustól pedig urológiai műtétekkel 
egészültek ki. Első lépésben a 
termoterápia, azaz prosztata- 
hőkezelés vált elérhetővé intéz-
ményünk egynapos sebészetén, 
novemberben pedig elindítjuk 
a vese- és epekőzúzásokat, va-
lamint a prosztataműtéteket is. 
Szakmai szempontból ez az esz-
tendő legjelentősebb fejlődése. 

A diagnosztika és a gyógyítás 
számos szegmensében sikerült 
fejlesztést elérnünk. A szemé-
szeten új, korszerű vizus táb-
lánk van, amit a látásélesség 
meghatározásánál használunk. 

Fizioterápiás arzenálunk rövid-
hullámú készülékkel egészült ki, 
és ezzel már majdnem teljeskö-
rűvé vált. 

Nagy öröm dolgozóink és be-
tegeink számára is, hogy egy jó-
tékonysági felajánlás keretében 
sikerült színesre festetnünk a 
krónikus belgyógyászat összes 
kórtermét. Még az idén szeret-
nénk beszereltetni azt az eszközt 
is, amelynek segítségével, két 

fokkal melegebbé tudjuk tenni a 
vízitorna-medence vizét. 

A főigazgató-helyettes az év 
eredményei közé sorolja az önkor-
mányzat által elindított kórházjá-
ratot, és a képviselő-testület nem-
régiben megszületett döntését az 
orvos ösztöndíj alapítása mellett. 
A legnagyobb segítség azonban 
Körtvélyessy doktor szerint a járó-
beteg-szakellátás önkormányzati 
támogatása, amit a kardiológiai, 

szemészeti és gyermekszakrende-
lés, továbbá a sürgősségi fogadó-
hely működésére fordít a kórház. 

– Ezzel a támogatással a Csá-
nyi József polgármester ne-
vével fémjelzett városvezetés 
minden évben sokat tesz a járó-
beteg-szakellátás zökkenőmen-
tes működéséért, és jó néhány 
orvos megtartásáért a félegy-
házi kórházban – fogalmazott a 
főigazgató-helyettes.
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Az örökösök felelőssége
Félegyháza város közössége október 23-án emlékezett meg az 56-os forradalom hősei-
ről. A művelődési központ színháztermében a József Attila és a Platán iskola diákjai tar-
tottak ünnepi előadást „Míg szívünk dobog, ’56 él!” címmel. A megemlékezésen Csányi 
József polgármester mondott ünnepi köszöntőt. Az előadást követően a megemlékezők 
megkoszorúzták Czakó József emléktábláját a városháza aulájában, ezt követően pedig 
az 56-os kopjafáknál helyezték el virágaikat, koszorúikat és a mécseseket.

A művelődési központban megtartott ünnep-
ségen Csányi József polgármester így fogal-
mazott megemlékezésében: – 1956. október 
23-ára emlékezünk a mai napon. De nemcsak 
a forradalmárokra, hanem az 56 után elhurcol-
takra is emlékezünk. Ez a forradalom nemzeti 
történetünk során az egyik legfiatalabb, de ta-

lán a legemlékezetesebb. Sok mártír, bebörtön-
zött, meghurcolt, megalázott ember él még ma 
is, akik itt vannak közöttünk, akik az emlékezés 
lángját és tüzét őrzik. Az emlékezés kötelezett-
ség, az örökösök örök felelőssége. A történelem 
természete ilyen. Örökséget hagy, felelősséget 
rak a későbbi nemzedék vállára.

Az a nap a felszabadulás érzését hozta el. 
Olyant, mint amikor egy fülledt szobából ki-
lépünk a természetbe, és teleszívjuk tüdőnket 
friss levegővel. Az a nap történelmünk azon 
ritka pillanatai közé tartozik, amikor az egész 
nemzet egy emberként lépett fel a közös cél 
érdekében. Vágyaikban testet öltött a vágy a 
demokrácia iránt, a nyugodtabb élet iránt, ami 
szabad jövőt ad a fiataloknak. 1956 októberé-
nek utolsó napjaiban ezekért a célokért küzdött 
mindenki. Volt, aki szóval, volt, aki fegyverrel.

Ez az emlék adjon nekünk erőt ahhoz, hogy 
olyan hazafiságot hordozzunk magunkban, 
amely nem kisajátító, nem hivalkodó, hanem 
apáink, nagyapáink hazaszeretetéből táplálko-
zik – zárta gondolatait a polgármester.

Őszi virágvásárt tartottak a Móra 
Ferenc Művelődési Központ szer-
vezésében október 20-án, a Béke 
téren és a Petőfi szobor előtt. A 

délelőtt folyamán dísznövények 
színes kavalkádja fogadta az oda 
látogatókat. Az érdeklődők szak-
tanácsokat, hasznos informáci-

ókat is kaphattak a termelőktől, 
akik nagyon szívélyesen válaszol-
tak a felmerült kérdésekre.

Holo Patrik az édesanyjának 
segített a virágok árusításában. A 
fiatal egyetemista Szegeden tanul 
kereskedelmet és marketinget, de 
mindig részt vesz ezen az ese-
ményen. Patrik pályaválasztásá-
ban nagy szerepet játszott, hogy 
a család révén ebben az árusító 
közegben nőtt fel, ahol betekin-
tést kapott a termesztésbe és az 
eladásba is. Leginkább a kereske-
delem áll közel a szívéhez, ahol 
lehetősége van a vásárlókkal kap-
csolatot kialakítani.

A család egyébként krizanté-
mokat termeszt, és a legmaga-
sabb színvonalra törekednek. Időt 
és pénzt nem kímélve, a legszebb 
virágokat nevelik. Leggyakrab-

ban a félegyházi piacon árul-
nak, ahol kialakult vendégkörrel 
rendelkeznek.

Őszi virágvásár a város főterén
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Aranyalma NépmesePontot avattak október 19-én, a Szakmakö-
zi Művelődési Házban. A felújított terek egyedi látványvilággal, 
tornyokkal, bástyákkal berendezve várják a félegyházi és a kis-
térségben élő gyerekeket. Az intézmény mintegy 80 millió fo-
rintot nyert a mesevilág kialakítására, ahol a programok közép-
pontjában szerepel a kiskunsági mesék és pásztorhagyományok 
megismertetése. De bemutatkoznak és foglalkozásokat tartanak 
a kézművesek is. Emellett a látogatók a kiskunsági pásztorha-
gyományokkal is megismerkedhetnek.

Dr. Rétvári Bence miniszterhe-
lyettes videóüzenettel köszöntötte 
az átadó ünnepség résztvevőit, a 
NépmesePont leendő használóit. 
Üdvözletében elmondta: – Ebben 
az időszakban országszerte több 
NépmesePontot is átadnak. Ezek 
egyszerre játszóterek, közösségi 
helyek, a népmese művelésének 
fontos szakmai pontjai. Amikor 
segítettük létrehozni ezeket a pon-
tokat, az volt a célunk, hogy abban 
az időszakban, amikor mindent a 
pénz és a fogyasztás ural, legyen 
egy olyan hely, ahol a gyerekek ösz-
sze tudnak jönni egy születésnapi, 
névnapi zsúrra, és hétfejű sárká-
nyok, hercegek, királyok és király-
lányok között tudják megünnepelni 
barátaikkal, társaikkal és szüleik-
kel együtt az ünnepet.

A gyerekek számára nagyon fon-
tos az egyéni fejlődés szempont-
jából is a népmese. Akinek sokat 
mesélnek gyermekkorában, az 
felnőttként kreatívabb lesz. Gaz-
dagabb lesz a szókincse, jobban 
fejezi ki magát. De a mesék segí-
tenek a szülő és gyermek kapcso-
latának harmonikusabbá tételében 
is, ezért fontos, hogy minél több-
ször olvassunk nekik népmesét. 
Reméljük, hogy a NépmesePontok 

támogatásával boldogabb családo-
kat, boldogabb felnőtteket tudunk 
segítni – tette hozzá az EMMI par-
lamenti államtitkára. 

Az átadó ünnepségen dr. Sölch 
Gellért, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztérium parlamenti államtitkár-
ságának stratégiai helyettes állam-
titkára arról szólt, hogy a kormány 
1,2 milliárd forintból országszerte 
támogat NépmesePontokat. – Ez-
zel kiegészítő szolgáltatást nyújt 
az óvodai – iskolai neveléshez, 
avagy a hétvégi programokhoz. 
2018 a Családok Éve, így különö-
sen nagy öröm számunkra, hogy 
idén átadhatjuk a NépmesePonto-
kat. A látvány mellett élménydús 
és tartalmas programokról is gon-
doskodnak az új közösségi és csa-
ládi terekben. Lesznek népmesei 
és színházi előadások, koncertek, 
bábszínházi előadások, élőszavas 
mesemondás, animációs foglalko-
zások, kulturális óra, sőt még bo-
szorkánykonyha is – tette hozzá a 
helyettes államtitkár.

A városvezetés nevében Rosta 
Ferenc üdvözölte a NépmesePont 
átadásán megjelenteket. Elmond-
ta: – Ez az alkalom reményeink 
szerint egy új fejezet kezdetét je-
lenti a Szakmaközi Művelődési 

Ház életében, de a városunk kul-
turális életében is minőségi ugrást 
ígér az Aranyalma NépmesePont 
létrejötte. A program keretében az 
előttünk álló három évben szinte 
elképzelhetetlenül sok, nívós ese-
ményt rendezhetnek. Több mint 
1000 program megvalósulását 
várhatjuk, amelyben elsősorban 
a helyi tradicionális értékeket és 
alkotó folyamatokat állítják az ér-
deklődők elé, valamint további 
cél a családi élet bekapcsolása az 
intézmény életébe, a néphagyo-
mányok középpontba helyezése, 
a népi tradíciók és népi hagyo-
mányőrzés nemcsak városunk-
nak, de a környező településekről 
érkezetteknek is. Hiszen kinek is 
szól ez a most induló program? 
Elsősorban gyermekeinknek, 
unokáinknak, akiknek nevelésé-
ért, egészséges lelki fejlődéséért 
mi is felelősek vagyunk szüleink 
mellett, például ezzel, hogy ilyen 

lehetőséget teremtünk, ahol iga-
zi értékekkel szembesülhetnek 
utódaink. Az alpolgármester kö-
szönetet mondott az új közösségi 
tér kialakításában oroszlánrészt 
vállaló Juhász Szilviának, Lutter 
Imrének, Nagy-Kovács Enikő-
nek, Rátkai Sándornak, Schafer 
Anettnek és Tóth Gábornak.

Rátkai Sándor intézményvezető 
a nemzeti színű szalag átvágása 
után úgy nyilatkozott, hogy nagyon 
nagy fordulópontot jelent az intéz-
mény számára a mesepont létre-
jötte. Remélhetőleg az elkövetkező 
években nagyon sok fiatalt lehet 
vonzani rangos, élményt nyújtó 
rendezvényekkel, eseményekkel. 
Mindenesetre a terek átalakítása 
nem jelenti azt, hogy a Szakma-
köziben működő klubok, egyesül-
tek háttérbe szorulnának. Minden 
közösségnek ezután is biztosíta-
nak foglalkozási, összejöveteli le-
hetőségeket – tette hozzá.

Mesés tereket avattak 
a Szakmaközi Művelődési Házban 



2018. november 2.8 FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l ZÖLD VÁROS

Zöld város – Értékmentés és megújulás
Körülbelül két évvel ezelőtt, 
a projekt területén lévő vala-
mennyi fa egyedi vizsgálatával 
indult a Zöld város tervezése. 
Nemcsok Márton projektfe-
lelőst, a tervezést végző Pa-
gony Táj- és Kertépítész Iroda 
félegyházi származású tájépí-
tészmérnökét ezúttal arról kér-
deztük, hogy milyen szakmai 
szempontok alapján született 
döntés a projekt által érintett 
fák sorsáról, illetve az újak 
kiválasztásáról. 

– Munkatársaink minden egyedet 
megvizsgáltak, és összegyűjtöt-
tek róluk olyan egzakt adatokat, 
mint hogy odvas-e, látható-e raj-
ta gomba termőtest, kimásztak-e 
a földből a gyökerei, súlypontja a 
tengelye felett van-e, vagy elmoz-
dult-e attól… Minden fa egyedi 
azonosítót és adatlapot kapott, 
ahol az összesített adatok alap-
ján értékelés is született. Mindezt 
összevetettük azzal a fakezelői 
véleménnyel, amit a város nem 
sokkal korábban készíttetett el a 
budapesti zöldfelületkezelő FŐ-
KERT Nonprofit Zrt-vel. Akkor 
a Kossuth utca, a vasútállomás 
és a néhai Petőfi iskola közötti 
szakaszon található platánokat, 
és a templom előtti öreg japána-
kácokat mérték fel úgynevezett 
fakopp-vizsgálattal. Ez egy meg-

lehetősen precíz, európai szin-
ten is kiemelkedően megbízható 
módszer, amiből a fa kondíciójára 
vonatkozó következtetést lehet le-
vonni. Maga a vizsgálat úgy törté-
nik, hogy a fa törzsére ultrahangos 
érzékelőket rögzítenek, és tényle-
gesen megkopogtatják a törzset. 
A hangrezonancia alapján követ-
keztetéseket lehet levonni arról, 
hogy milyen a fa belső szerkezete, 
és egy számítógépes kielemzés 
segítségével születik ajánlás az 
adott fa kezelésére. A két vizsgá-

lat eredményét összefésültük, és 
ezek alapján megfogalmaztuk az 
elodázhatatlan fakivágásokat és 
a szükséges fakezeléseket. Egyes 
fáknak odúkezelést, lombkoro-
na-könnyítést, vagy éppen statikai 
rögzítést találtunk indokoltnak. 
Az úgynevezett száradékolást – 
vagyis egy finom metszést, amely 
tulajdonképpen a fa lombjának 
kitakarítása –, a teljesen egészsé-
ges fák számára is előírtunk. 

– A projekt által érintett fák 
vonatkozásában hogyan fo-

galmazná meg a tervkészítés 
alapelvét?

– Mindvégig két dologra töre-
kedtünk. Egyrészt arra, hogy az 
értékes öreg fákból a lehető leg-
többet megóvjunk és megtartsunk 
– ezért kapnak egyedi, specifikus 
kezelést – másrészt pedig, igye-
keztünk egyfajta nagyobb léptékű 
szemléletet is érvényesíteni. Arra 
gondolok, hogy egy jelentősebb 
egység, mondjuk utca, vagy fasor 
esetében az egészben szükséges 
gondolkodni, és nem megenge-
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dett, hogy „pontszerű” javításokba 
kezdjünk. Ez esetben a mindenko-
ri örökség megőrzése fontosabb 
szempont, mint az egyes egyedek 
sorsa. Egy fa kivágásra ítélése vi-
szont minden esetben a legutolsó 
döntés volt.

– Milyen szempontok érvénye-
sültek a fakiválasztás során?

– Egyrészt vannak az adott hely-
re jellemző, specifikus adottságok: 
a helyi klíma, a talajviszonyok, a 
forgalmi leterheltség, vagy, hogy 
van-e műemléki oltalom alatt álló 
épület az adott helyszín környe-
zetében… Igyekszünk ugyanak-
kor honos növényeket használni, 
amelyek nem rendelkeznek invá-
ziós tulajdonságokkal – tehát nem 
szaporodnak el túlságosan – és 
minden esélyük megvan arra, hogy 
az adott helyen megmaradnak, és 
egészséges faként sokáig örömöt 
szereznek az ott élőknek. Minden 
újként betervezett fánál ügyeltünk 
arra, hogy tudjon valami esztétikai 
pluszt adni a helyi közösségnek: 
legyen szép őszi lombja, látványos 
tavaszi virágzása… Mindemellett 
a telepítendő fa mérete is körül-
tekintő döntést igényelt. Általában 
a három-négy méter magasságú 
fiatal facsemetékkel tervezünk, 
de például a templom műemléki 
környezetében ez nem járható út. 
Fontos, hogy az ide kerülő egye-
deket már a telepítés pillanatában 
a méretükből adódóan is faként 
érzékeljünk. Így a templom elé 10 
méter feletti ámbrafák, az épület 
északi oldalára pedig hat-nyolc 
méter körüli, különleges korona-
formára nevelt platánok kerülnek. 
Ezek 20-25 éves fák. A platánok 
egyfajta gótikus hatású kerengőt 
alkotva egy zöld boltozatot tartó, 
fehér oszlopsort idéznek majd. 

– Kiemelt figyelmet kap az 
országzászló mellett álló négy 
páfrányfenyő, vagy Ginkgo bi-
loba is.

– Ezek a 2001-ben telepített fák 
egyrészt nagyon különlegesek és 

a helyi közösség által rendkívül 
kedveltek. Ahhoz viszont, hogy a 
Kossuth utca el tudjon indulni a 
saját jövője felé a Zöld város pro-
jekt által, és egységesülni tudjon a 
főtérrel, mindenképpen szükséges 
rendezni a Szent János tér északi 
részét. Ehhez meg kell emelni a 
terepszintet, ahol jelenleg egy kat-
lanszerű gödörben áll az ország-
zászló. Ahhoz, hogy a Főtér (így 
nevezzük a projektben a Fekete Pál 
utca, Béke tér, Petőfi tér, templom-
kert és a Béke téri piac előtti utca 
egységét) és a Kossuth utca eleje a 
Szent János térrel együtt egy nagy 
térré tudjon válni, meg kell emel-
ni ezt a területet helyenként akár 
50-60 centiméterrel. A négy gink-
go olyan nemesített dendrológiai 
fajta, aminek egyik jellegzetessé-
ge, hogy a koronaalapjuk egy fix 
magasságban van. Ebből adódóan, 
ha megemeljük a térszintet, vagy 
felismerhetetlenségig meg kellett 
volna csonkítsuk a fák lombkoro-
nájának az alját, hogy megfelelő 
közlekedő felületet kapjunk, vagy 
pedig el kellett volna, hogy távo-
lítsuk a fákat. Ez utóbbi lehetőség 

mellett szólt az is, hogy jelentősen 
lecsökkentett lombkoronával és a 
jelenleg földfelszín felett álló szö-
vetek föld alá kerülésével a fák 
életben maradási esélye gyakorla-
tilag minimális lett volna. Mivel a 
félegyháziak által különösen ked-
velt egyedekről van szó, az önkor-
mányzat úgy döntött, hogy saját 
költségén vállalja a ginkgok „elköl-
töztetését”. Ez egy olyan speciális 
géppel történik majd, ami a fa gyö-
kérzónájának 75-80 százalékát je-
lentő, 3-5 tonnányi földet emel ki a 
fával együtt, amelyek így minimális 
gyökérsérüléssel egy másik helyre 
átültethetők. Mindezt télen szeret-
nénk kivitelezni, amikor a fa hiber-
nál, tehát nincs a fotószintézisből 
adódó anyagvesztesége, és így lé-
nyegesen nagyobb a túlélés esélye. 
A szakemberek és az önkormány-
zat keresik a megfelelő helyet a 
négy darab fa elhelyezésére. Olyan 
területen tudnák teljes szépségü-
ket megmutatni, amely a jelenlegi 
helyüknél tágasabb, és ahol igazi 
díszként tudnák teljes szépségük-
ben megmutatni aranyszínű őszi 
lombjukat. Az önkormányzat és a 

szakemberek jelenleg közösen ke-
resik ezt a helyet.

– Különösen szép példája ez 
az értékmentésnek. Hogyan 
jelenik meg ez a szemlélet Fé-
legyháza évszázados öröksége, 
a platánsor kapcsán?

– A Zöld város projekt kereté-
ben a Kossuth utca platánsorá-
nak csupán egy szakaszával van 
lehetőség foglalkozni, azonban a 
későbbiekben az önkormányzat 
teljes hosszában szeretné rendbe 
tenni a város főutcáját. A platán-
sor kiemelt része ennek a tervnek, 
hiszen nem csak faegyedenként 
különleges, hanem kultúrtörté-
neti-, és dísznövénytani öröksé-
gi státusza okán is. Emiatt ezt a 
fasort csak az örökségvédelmi 
szempontok szem előtt tartásával 
lehet kezelni, radikálisan újragon-
dolni nem szabad. Az önkormány-
zat megbízásából a tél folyamán 
átfogóan megvizsgáljuk, hogy mit 
lehet kezdeni az egész fasorral 
a projekten túlmutatóan, vagyis 
milyen utat érdemes választani a 
növényegyedek, illetve az örökség 
további sorsát illetően.
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Lakossági fórumot 
tart Balla László
Balla László alpolgármester, önkormányzati 
képviselő tart lakossági fórumot november 
6-án, kedden 17 órától a Bajcsy iskolában. 

A rendezvényt megelőzően 16 
órától ingyenes egészségügyi 
szűrővizsgálatra várják az ér-
deklődőket, lesz vérnyomás- és 
vércukorszint-mérés. 17 órai 
kezdettel az elmúlt időszak ese-
ményeiről, beruházásairól és 
a következő év körzetet érintő 
terveiről esik szó. A jelenlévők 
bepillantást nyerhetnek a Pe-
tőfi tér és a Béke tér valamint 
a városközponti fejlesztések 
részleteibe. 

A helyszínen lehetőség lesz a 
tűzifa-igények leadására is. 

Meghívott vendégek: Csányi 
József polgármester és dr. Fa-
ragó Zsolt jegyző. 

Balla László a témákkal kap-
csolatban várja előzetes kér-
déseiket az alábbi elérhetősé-
geken: Telefon: 20-980-5611, 
email: 

balla.laszlo08@gmail.com, 
web: www.ballalaszlo.info.

Lakossági fórumot 
tart Bense Zoltán
Lakossági fórumot tart Bense Zoltán, a 2. 
számú választókörzet önkormányzati kép-
viselője, a városüzemeltetési bizottság elnöke november 
12-én, hétfőn 17 órakor a József Attila Általános Iskola 
ebédlőjében. 

A fórum vendége lesz  

Csányi József polgármester,  

dr. Faragó Zsolt jegyző,  

valamint önkormányzati tisztségviselők. 

Téma:  
fejlesztések, beruházások, jövő évi tervek.

Használt, de tiszta, jó álla-
potban lévő ruhákat osztott 
ingyenesen a rászorulóknak 
október 20-án az Egészsé-
ges Félegyházáért Egyesü-
let a Hunyadi utca 6. szám 
alatti gyermekorvosi rendelő 
váróhelyiségében. 

Az egyesület évszakonként tart 
ruhaosztást, elsősorban azokból 
a felajánlásokból, amelyekkel az 
általuk kezelt rászorulók segí-
tik az akciót. Most elsősorban 
az őszi időszakban szükséges 
melegebb ruházatok, illetve az 
iskolakezdéshez kapcsolódó 
eszközök, táskák és cipők kö-
zött lehetett válogatni. Az egye-
sület karácsony előtt tartja kö-
vetkező jótékonysági akcióját. 
A szervezők köszönik az eddigi 
adományokat, és mindenkit arra 
kérnek, hogy ha tehetik, segítsék 
munkájukat olyan felajánlások-
kal, amely hasznos lehet a téli 
időszakban, karácsony előtt a 
nehéz sorban élő embereknek. 
(A felajánlásokkal Vidács Tímea 
védőnőt lehet keresni a Hunyadi 
utca 6 szám alatt.)

Októberi sorsok a Rocktárban

Októberi sorsok címmel mutatta 
be színdarabját a Constantinum 
Színjátszó Köre a Rocktárban, 
október 19-én. A mű több szálon 
keresztül idézte fel '56 történése-
it a forradalom kirobbanásától a 

szabadságharcot követő megtor-
lásokig az egyszerű, hétköznapi 
emberek szemszögéből. Előadá-
sukban kirajzolódott az akkori 
elnyomó hatalom megdöntésére 
és annak megtartására irányuló 

cselekménysorozat. A jelenetek 
során a különböző karakterek jel-
lemformálódásának és az egyén 
belső, lelki vívódásainak is szem-
tanúja lehetett a megemlékező 
közönség.

Évszakon-
ként segítik 
ruhaosztás-
sal a rászo-
rulókat
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Fogatok és csőszpárok ünnepelték a szüretet
Tiszaalpáron nagy múltja van az őszi szüreti felvonulásnak és az azt 
követő bálnak. Az évek alatt azonban sok-sok szervezői kézben for-
dult már meg a rendezvény. Idén az önkormányzat és a Tiszaalpári 
Lovas Egyesület együttes erővel vállalta fel az esemény lebonyolí-
tását. Ennek köszönhetően rég nem tapasztalt létszámmal képvi-
seltették magukat a fogatok az október 20-i mulatságon.

Szombaton dél körül már megér-
keztek az első fogatok a helyi lovas 
pályára, ahol a csőszpárok pogá-
csával kínálták a várakozókat. Mi-
után mindenki elfoglalta a helyét, 
dr. Vancsura István, Tiszaalpár 

polgármestere köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd kezdetét vet-
te a felvonulás. Ennek zavartalan 
lebonyolításában a helyi polgár-
őrség és a szomszéd településről, 
Lakitelekről érkezett lovascsoport 

tagjai is segédkeztek, akik a menet 
áthaladását biztosították külterü-
leten és a falu utcáin is. 

A felvonulás élén a Bársony 
Lovasudvar csikósai meneteltek, 
akiket 19 feldíszített lovasfogat 
követett. A település lakói nagy 
örömmel és érdeklődéssel fogad-
ták őket, sokan fejbiccentéssel, 
mások hangos üdvrivalgással 
köszöntötték őket. A fogatok élén 
a település intézményének veze-
tői mellett a bírópár: Csernák 
Zsolt és felesége, valamint a 
kisbíró: Ceglédi László foglalt 
helyet. Őket követte a zenekar, a 
csőszpárok, valamint az elma-
radhatatlan jelmezbe bújtatott 
alakoskodó és annak kukoricából 
készített kocsija is. Egy-egy fogat 
mellett lóháton, díszes magyar 
ruhába bújt legények és leányok 
is fel-feltűntek.

A lovas kocsisor először a Ka-
tolikus Szeretetszolgálat PAX 
Otthonába vette az irányt, ahol 
az idősek már nagyon várták az 
ünneplőket. Mellettük a Tavirózsa 
Nyugdíjas Otthon és a Gondozási 
Központ lakói is izgatottan fogad-
ták a csőszpárokat és a Jövőn-

kért AMI táncosait. A településen 
meglátogatták még a Fricska Fo-
gadót, a Kis Bakter kocsmát és a 
Tiszatáj Vendéglőt is, e helyeken 
szintén kisebb tömeg verődött 
össze azért, hogy megtekinthes-
se a hagyományőrzőket. Minden 
megállónál étellel és itallal látták 
vendégül a felvonulókat. 

A programot vacsora és a haj-
nalig tartó mulatság követte a 
művelődési házban.

Egy évszázad, egy életút
Október 29-e jeles nap volt a 
tiszaalpári PAX Otthon lakói-
nak és dolgozóinak életében, 
ugyanis az intézmény egyik 
lakója, Virág Rózsa e napon 
töltötte be 100. életévét. Ez 
alkalomból az otthon munka-
társai előbb szentmisével, majd 
egy kisebb ünnepséggel is ked-
veskedtek Rózsika néninek és 
családjának.
A születésnapi rendezvényen elő-
ször az intézmény vezetője, Baranyi 
Éva köszöntötte az egybegyűlteket, 
aki beszédében felidézte Rózsika 
néni eddigi életútját. Ezt követően az 
intézmény dolgozói és lakói adhatták 
át gratulációjukat az ünnepeltnek. 
A születésnapi torta elfogyasztása 
után dr. Vancsura István, Tiszaal-
pár polgármestere virágcsokorral 
köszöntötte a település százéves la-
kóját, majd Mészárosné dr. Borvák 
Erzsébet aljegyző az Orbán Viktor 
miniszterelnök aláírásával ellátott 
emléklapot adta át az ünnepeltnek.

Virág Rózsa 1918. október 29-én 
született Tiszakürtön. Földműves 
családból származik, édesapja Vi-

rág János, édesanyja Tárkány Vera 
volt. A családban a 7 gyermek közül 
Rózsika néni volt az ötödik. 7 éves 
korában kezdte el a priblaki iskolát, 
ahol kitűnő eredménnyel végezte el 
a hat elemi és a három gazdasá-
gi-háztartási ismétlő osztályt. Fel-
nőttként 6 testvérével együtt szülei 
szántóföldjén és a szőlőjükben dol-
gozott. Majd jöttek a háborús évek, 
annak borzalmaival, rettegéseivel, 
szegénységeivel, szörnyűségeivel, 
bujdosásaival együtt.

1946 szeptembere jól megmaradt 
emlékezetében, mert a három éve 
halottnak hitt bátyja ekkor tért haza 
az orosz hadifogságból. Hatalmas 
volt az öröm a családban. Később 
testvérei saját családot alapítottak, 
így már csak Mária nővérével ma-
radtak a szülői házban. 1951-ben a 
cserkei tanács elnöke felkérte, hogy 
vállalja el a helyi napközi otthon 
vezetését. Ebben az időben kezdte 
el az általános iskola 7-8-ik osztá-
lyát, amit kitűnő eredménnyel be is 

fejezett. 1953-ban a tanács gyer-
mekgondozói tanfolyamra küldte, 
aminek az elvégzése után maradt 
a szakmában, hiszen 1973-ig gyer-
mekgondozóként dolgozott. Ek-
kor ment nyugdíjba, ami után idős 
szüleivel és Mária nevű beteg test-
vérével élt együtt. Édesapja 1975. 
augusztus 17-én hunyt el, 1978. 
december 30-án édesanyja is örök 
nyugalomra tért. Így ketten marad-
tak a szülői házban Máriával.

Veronika nevű nővére 1952-ben, 
a halálos ágyán bízta rá 11 éves fia 
nevelését, iskoláztatását. A kisfiú 
ezután a családdal lakott, amikor 
nem volt kollégiumban. Az uno-
kaöccse feleségével és családjával 
együtt lett a gyámolítója. 1993-ban 
nagyon beteg lett Rózsika néni és 
ekkor úgy döntött, hogy nővérével 
együtt beköltözik a Katolikus Sze-
retetszolgálat tiszaalpári Pax Ott-
honába. Ennek most lesz negyed 
évszázada november 25-én. Test-
vére már sajnos nem él.

Rózsika néni aktív negyed évszá-
zadot tudhat maga mögött az ott-
honban, korábban a Tevékeny Élet 
Fesztiválok rendszeres fellépője 
volt. Bár nagyothallása miatt kissé 
nehezen kommunikál, szellemileg 
ma is friss. Víglási Krisztina

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

Már 1995 óta

SZŐNYEG MOSODA

KARÁCSONYI AKCIÓ!

Mindenféle szőnyeg tisztítása
háztól-házig szállítással.

Padlószőnyegek bútorkárpit 
tisztítása a helyszínen.
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Itt van az ősz, itt van újra…

A hosszú vénasszonyok nyara után úgy tűnik, 
hogy az ősz győzelmével egyelőre visszavonulót fújt a nyár. Tud-
juk, hogy aztán ő is legyőzetik majd az örök nagy körforgásban. 
Persze ebből a küzdelemből mi is kivesszük a részünket, most 
éppen a hirtelen lombhullásból nagy mennyiségben keletkező 
zöldhulladék összegyűjtése és eltakarítása adja fel a leckét. Jó 
azért tudni, hogy meg van ugyan a mi részünk a munka dandár-
jában, de vannak segédcsapatok. Az összegyűjtött, szabályosan 
elhelyezett zöldhulladékot szervezetten elszállítják.

Kicsit pillantsunk bele a rend-
szerbe, hiszen e nélkül nehéz 
betagolódnunk a rendbe. Az ön-
kormányzat hulladékkezelési 
közszolgáltatást tart fenn, amit 
számos országos jogszabály és a 
helyi rendelet szabályoz. A köz-
szolgáltatást a Felső-Bácska Hul-
ladékgazdálkodási Közszolgáltató 
Nonprofit (FBH-NP) Kft. végzi a 
Csongrádi Víz- és Kommunális 
Nonprofit Kft bevonásával, amely 
alvállalkozóként vonja be a Fé-
legyházi Városfenntartó Nonprofit 
Kft-t. A helyi cég tulajdonképpen 
csak a hulladék összegyűjtését és 
a Felgyői Regionális Hulladéklera-
kóba történő szállítását végzi. Heti 
rendszerességgel gyűjti a kommu-
nális hulladékot és havi rendsze-
rességgel a zöldhulladékot. Ez a 
kör 2018 nyarán kibővült a szelek-
tív hulladék kéthetenkénti gyűjté-
sével. Az utóbbi két tevékenységé-
hez a cég egy gépjárművet bérel.

A nyári átállás nem volt zökke-
nőmentes, hiszen most már idő-
ben két eltérő rendszerességű te-
vékenységet kellett összehangolni 
és egy gépjárművel, valamint a 
rajta dolgozó személyzettel ellát-
ni. Kár lenne áltatni magunkat: 
minden bizonnyal érzékelték a 
városban élők az átállást. Ez nap-

jainkban is tapasztalható, hiszen 
a közszolgáltatónak az év elején 
megjelentetett felhívása a kommu-
nális hulladék mellett csak a zöld-
hulladék gyűjtésének időpontjait 
tartalmazta, akkor még minden 
hónap második hetében. Ahhoz, 
hogy a gyakrabban végzett szelek-
tív gyűjtés is időbeli összecsúszás 
nélkül működni tudjon, a zöldhul-
ladék gyűjtése átkerült minden 
hónap harmadik hetére – ezt 
fontos megjegyeznünk. 

Tudnunk kell azt is, hogy az el-
szállított zöldhulladékot komposz-
tálják, illetve a regionális hulladék-
lerakó takarásánál használják fel, 
ezért fontos, hogy az a közszol-
gáltató cég által térítésmentesen 
rendelkezésre bocsájtott biológi-
ailag lebomló műanyag zacskó-
ban helyezzék ki, és ezért nem 
elégséges a közönséges átlátható 
műanyag zsák. A biológiailag 
lebomló zsákok a közszolgáltató 
cég ügyfélszolgálati irodájában, a 
volt zeneiskola épületében vehetők 
át – ingyen. Valójában persze nem 
ingyen, hiszen a zöldhulladék havi 
egyszeri elszállításának díja a sze-
métszállítás díjába van beépítve, 
így az veheti igénybe, aki azt rend-
szeresen fizeti. Ennek a nyilvántar-
tását a megkötött szerződéseket a 

FBH-NP közszolgáltató cég kezeli, 
ügyfélszolgálati irodájában, a volt 
zeneiskola épületében lehet tájé-
koztatást kérni. A cég a gyűjtés, 
szállítás és kezelés adott műszaki 
háttere miatt előírta, hogy az ösz-
szegyűjtött zöldhulladék:

gépjárművel megközelíthető he-
lyen, a kommunális gyűjtőedé-
nyek helyén

kézi erővel mozgatható max. 

50x70 cm méretű kötegekben, 
vagy

a kapott biológiailag lebomló 
zsákokban

alkalmanként max. 0,5 köbmé-
ter  mennyiségben legyen a köz-
területre kihelyezve.

A cég az év eleji felhívásában azt 
is jelezte, hogy ellenkező esetben 
a kihelyezett zöldhulladékot nem 
fogják elszállítani. 

A KERTEK TISZTÁNTARTÁSA – ZÖLDHULLADÉKOK ELHELYEZÉSE
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Készítettünk néhány fotót 
az utóbbi hetekben kihelyezett 
zöldhulladékokról:

Sajnos találkoztunk valóban 
szabálytalan, rendetlen megoldá-
sokkal is:

Az ágak, gallyak, kötözés, kötege-
lés nélkül szállítás és rakodás köz-
ben kezelhetetlenül széthullanak. 
Amennyiben nem a hulladékgyűjtő 
edény mellett helyezik el, akkor a 
zöldjárat nem is biztos, hogy elvi-
szi. Ilyen esetekben a parkgondozó 
munkások rakják fel a saját jármű-
vükre, szállítják el, majd rakják át. 
Az ilyen kihelyezett kupacok a zöld-
járat számára gyakorlatilag elszál-
líthatatlanok: kézi erővel nem moz-
gathatók, nem lebomló zsákban, 
gyakran nem is zöldjárati útvonalon 
vannak, mert parkok szélére rakták 
ki őket. Rendetlenségükkel csúfítják 
a közterületet, rombolják az arra 
járók, és az ott élők jó közérzetét. 
A rendetlenül elhelyezett zöldhulla-
dék gyakran illegális szemétlerakó 
hellyé válik, hiszen sokszor jóval a 
szállítás előtt kihelyezik, így mások 
is odahordják a feleslegessé vált 
holmikat. 

A vásártér mögötti 
hulladékudvarba a szabályosan 
kötegelt zöldhulladék nyitva-
tartási időben beszállítható. 
Egyelőre kevesen élnek vele.

Mindezek ellenére valószínűleg 
azt még senki nem tapasztalta, 
hogy a nyakán maradt volna a ki-
helyezett zöldhulladék, mert va-
lamilyen módon a városfenntartó 
cég gondoskodott az elszállításról. 
Azonban, ha sok ilyen helyzet van, 
akkor csúszik a munkavégzés, el-
tolódnak a szállítási időpontok, a 
parkgondozók nem tudják a sa-
ját munkájukat időre elvégezni, 
szabálytalan a hulladéklerakóra 
történő szállítás. Amit ideig-órá-
ig elnéznek, de nem örökké. A 
felhívásukban leírtakat bármikor 
számon lehet kérni. Jó volna ma-
gunktól megtanulni a rendet, 
mielőtt szankciók kényszeríte-
nek rá.

Rendet tartani bizony nem köny-
nyű, még akkor sem, ha nagyon 
igyekszünk. Valószínűleg a több-
ség szeretné szabályosan és ren-
dezetten végezni a zöldhulladék 
kihelyezését, ami gyakran teljesen 
racionális akadályokba ütközhet: 
nagyobb mennyiség, helyproblé-
mák… stb. 

A képen látható zöldhulladék-kö-
tegeket jól láthatóan gondos kezek 
gyűjtötték és rakták össze – még 
csak nem is rendetlen a kihelyezé-
sük. A zsákon látszik, hogy zöld-
hulladékot tartalmaz, de a gyűjtés 
nem az előírt biológiailag lebomló 
zsákokban történt, így kihelyezé-
sük nem szabályos.

Vélhetően ötletes alkalmazko-

dással sok mindenen kell és lehet 
változtatni. Ahol megáll a tudo-
mány, ott még mindig lehet jelez-
ni a nehézséget, hiszen maguk a 
szabályok, normák sem kezelnek 
minden egyes esetet. Együttmű-
ködéssel, odafigyeléssel, akarattal 
sok nehézség leküzdhető.

Álljon itt egy-egy szabályos, jó 
példa, ahol a közterületre kihe-
lyezett zöldhulladék szép rendben 
várja, hogy elszállítsák.

A munkatársak folyamatosan 
tapasztalják a nehézségeket, tulaj-
donképpen a felmért problémákra 
már készültek kezelési javaslatok, 
ehhez azonban szükséges az érin-
tettek partnersége, a kapcsolat fel-
vétele a városfenntartó céggel.

Bátorítjuk önöket, hogy a zöld-
hulladék elszállításával kapcso-
latos kérdéseiket, problémáikat 
írásban vagy telefonon jelezzék a 
Félegyházi Városfenntartó Non-
profit Kft. felé, a volt zeneiskola 
épületében.

Pásztor Ferencné  
FVNP zöldfelület-gazdálkodási 

részlegvezető
Megyesi Szabolcs  

FVNP hulladékgazdálkodási  
részlegvezető 
 Nagy Ágnes  

városi főkertész
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Aranyérmes és különdíjas mezgések
Október 13-án, a Pesti Barna-
bás Élelmiszeripari Szakgim-
názium és Szakközépiskolá-
ban rendezték meg a XVII. 
Pék Hagyományőrző, V. Po-
zsonyi kiflikészítő, II. Mézes-
kalács-díszítő és I. Kézi Ko-
nyakmeggy-készítő versenyt. 

A Pék Hagyományőrző versenyen 
Molnár Laura és Szabó Imre 
3/11/P osztályos tanuló indult 
további 9 másik csapattal együtt, 
ahol szóbeli és gyakorlati felada-
tokban mérettettek meg. A szó-
beli feladat után a csapatnak há-
rom óra állt rendelkezésére, hogy 
öt darab matyó perecet és 30 da-
rab rongyos kiflit elkészítsen. Ez 
után 20 perc alatt az asztalt is fel 
kellett díszíteniük, méltóképpen 
tálalva a terméket. 

A pozsonyi kiflikészítő ver-
senyen Csapó Dávid 3/11/P 
osztályos tanuló indult további 
10 versenyzővel együtt. Az ő fel-
adata 20-20 db diós és mákos 
pozsonyi kifli elkészítése, majd 
feldíszített asztalon való kíná-
lása volt. Ezeket a munkákat a 

bizottság értékelte és ez alap-
ján Molnár Laura és Szabó Imre 
aranyérmet, valamint különdí-
jat kaptak a legjobb gyakorlati 

munkájukért, Csapó Dávid pedig 
bronzérmes lett. 

A diákok osztályfőnöke Szabó 
Nóra, elméleti felkészülésüket 

Horváth Mária tanárnő, a gya-
korlati felkészülésüket pedig Hor-
váth Krisztián szakoktató (P&P 
Pékáru Kft.) segítette. 

Erdélyben mélyítik el szakmai tudásukat 
Szakmai tanulmányútra láto-
gatott a félegyházi Kossuth 
Lajos Szakképző Intézmény 15 
tanulója az Erasmus+ program 
keretében az erdélyi gyergyó-
szentmiklósi Fogarasi Mihály 
Műszaki Liceumba az elmúlt 
évben. A fiatalok ottani társa-
ikkal együtt három hétig dol-
goztak a faipari és építőipari 
cégeknél. 

A tanulókon kívül az igazgatók, 
Részeg Ildikó és Ágoston Tibor 
is találkoztak, és arról döntöttek, 
hogy testvériskolai szerződést köt-
nek a további jó együttműködés 
reményében. A szándékot megerő-
sítendő, a közelmúltban egy okta-
tókból álló küldöttség érkezett a 
félegyházi intézménybe az igazga-
tónő és Len Emil alpolgármester 
vezetésével. A találkozón a Kiskun-
halasi SZC főigazgatója is fogadta 
a vendégeket, és mindenkit a kap-
csolat folytatására biztatott, hoz-
zátéve, hogy ehhez a szakképzési 
centrum anyagi segítséget is nyújt.

A látogatás tapasztalatait ösz-
szegezve Ágoston Tibor elmondta, 
hogy a gyerekek nagyon jó élmé-

nyekkel tértek haza Gyergyószent-
miklósról. A faipari tanulók például 
a favágástól a fűrészpor feldolgo-
zásán keresztül a bútorkészítésig 
minden terület technológiájával 
megismerkedtek, sokat tanultak. 
A fiatalok is úgy vélekedtek, hogy a 
két iskola kapcsolatát folytatni kell.

Ezt erősítette meg az oktatók és 
intézményvezetők mostani találko-
zása is. Megegyeztek abban, hogy 

közös pályázatokkal igyekeznek 
segíteni a további együttműködést, 
de ha ez sikertelen lenne, akkor 
saját erőből is fenntartják a kap-
csolatot. Lehetőséget teremtenek 
a pedagógusok, szakoktatók talál-
kozójára is, hogy megismerhessék 
egymás tananyagait, módszereit.

Ágoston Tibor arról is beszá-
molt, hogy a félegyházi tanulókat 
a Böjte Csaba vezette Szent Anna 

Gyermekotthonban szállásolták el, 
kedves vendéglátással. A szíves-
látást azzal viszonozták, hogy az 
ottani gondozott gyerekek részére 
folyamatos adománygyűjtést szer-
veztek. Vittek már ruhákat és játé-
kokat, amit nagy örömmel fogad-
tak az otthon lakói. A gyűjtés most 
is tart, és a félegyháziak karácsony 
előtt egy kisbusznyi ajándékkal 
lepik meg a gondozott gyerekeket.
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Ismét első helyezés 
a rajzpályázaton
Október 13-án, rendezték meg a 
pestszentlőrinci Kondor Béla Kö-
zösségi Házban a „Nálatok lak-
nak-e állatok?” című vándorkiál-
lítás záróünnepségét. A szervező 
az idén is a ClubNetCet Internetes 
Ismeretterjesztő Egyesület volt. 
Szederkényi Barbara tanárnő 
irányításával ezúttal is remek he-
lyezéseket értek el a tanulók.

A vándorserleg boldog tulaj-
donosa ismét a Kiskunfélegyházi 
Batthyány Lajos Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola lett 
a mintegy 100 beküldött alkotás-
sal. A klub által kiadott 2019-es 
kártyanaptárra felkerül Mészáros 
Rita „Az állatokat gondozni kell” 
című alkotása. A Nemzeti Együtt-
működési Alap támogatásával 
falinaptár is készül, amihez az in-
ternetező közönség választja ki a 
rajzokat. 

A díjakat és okleveleket Mozga 
Márta Anna, a „ClubNetCet” kép-
viselője adta át.

Országos bajnok

Október 20-21-én rendezték 
meg Budapesten a 2018/2019. 
tanév Atlétika-Ügyességi és 
Váltófutó Csapatbajnokság Di-
ákolimpia Országos Döntőjét. 
A rendezvényen a serdülők, a 
III-IV. és az V-VI. korcsoportba 
tartozó csapatok mérték össze 
tudásukat, hogy a küzdelem vé-
gén a legjobbak megszerezzék 
a Magyarország diákolimpiai 
bajnoka címet. A Szent Bene-

dek Iskola Kiskunfélegyházi PG 
Tagintézményének csapata az 
V-VI. korcsoportban súlylökés 
sportágban megszerezte a Ma-
gyarország diákolimpiai bajnoka 
címet. A csapat tagjai Almási 
Sándor, Bujdosó Gergő, Soós 
Miklós, Szécsényi Ádám és 
Vágó Roland. A csapat testne-
velői Preiszné Bene Mónika 
és Alács Gyula, nevelő edzőjük 
Kerék Csaba.

A PG lett az ország 2. legjobb feltörekvő iskolája 
A legjobbiskola.hu portál kö-
zétette középiskolai rangso-
rát. Az értékelés legfontosabb 
szempontja a stabilitás volt, 
azaz igyekeztek kiküszöbölni a 
hullámzó teljesítményt. A rang-
sor összeállításánál ezért öt 
év érettségi és kompetencia-
felmérési eredményeit átlagol-
ták, így egységes képet kap-
hattak az egyes középiskolák 
teljesítményéről. A Szent Be-
nedek Iskola Kiskunfélegyházi 
PG Tagintézménye a feltörekvő 
iskolák kategóriában az orszá-
gos II. helyet szerezte meg.

 
Rokolya Csaba igazgató kérdé-
sünkre elmondta, hogy örömmel 
és büszkeséggel tölti el a fenti 
eredmény. Az elmúlt években ren-
geteg energiát, munkát fektettek 
az iskola fejlesztésébe. A követke-
zetes építkezés nem volt hiábavaló 
és most mások számára is látha-
tóvá vált, hogy a PG-ben komoly 
szakmai munka folyik. A diákok 
mindemellett kiemelt figyelmet 
is kapnak, hiszen pedagógusaik 
a bencés szellemiség jegyében a 
teljes embert nevelik, aki szellem, 
test és lélek egysége.

A PG a következő tanévben is a 
már jól ismert tanulmányi terüle-

teit fogja indítani, azaz magyar-né-
met két tanítási nyelvű gépészetet, 
magyar-angol két tanítási nyel-
vű informatikát, gépészetet és 
informatikát.

A legjobbiskola.hu honlap szer-
kesztői kiemelik, hogy büszkék 
lehetünk a listában szereplő is-
kolákra és környezetükre, hiszen 
azoknak évek óta folyamatosan 
javul az eredményük. Az egyes 
évek mutatói nem minden eset-
ben kimagaslók, de látszik, hogy 
évről-évre tesznek azért, hogy 

jobb oktatást kapjanak az oda 
járó gyermekek. A sorrendet egy, 
az eredményekre épített matema-
tikai modell adta ki azok növeke-
désének üteme és változékonysá-
ga alapján.

A lista felállításához elsősorban 
az Oktatási Hivatal által közzétett 
érettségi és kompetenciaméré-
si eredményeket használták fel, 
amelyhez hozzá tettek egy modern 
adatbázis-hátteret és egy speciális 
elemzési módszertant. Ez utóbbi-
ba nemcsak a korábban már emlí-

tett stabilitás, illetve a képzés sze-
rinti bontás tartozik bele, hanem 
az is, hogy az iskolák eredményeit 
az országos tantárgyi átlaghoz 
mérték, a számításnál pedig a lét-
számot is figyelembe vették.

Az országos második helyezett 
kiskunfélegyházi PG várja az ér-
deklődő 8. osztályos diákokat és 
szüleiket a nyílt napjaira, amelyek 
időpontja november 6. és decem-
ber 4. További információ megta-
lálható az iskola honlapján: www.
szbi.hu/kiskunfelegyhaza.
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Mély fájdalommal tudatom, 
hogy Drága Édesanyám Bihal 
Józsefné született Borbély 
Julianna – alsó tagozatos ta-
nítónő – életének 82. évében, 
2018. október 18-án, tragikus 
hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2018. november 
8-án, csütörtökön 11 órakor 
lesz az Újszegedi temetőben. 
 Gyászoló fia: Tóth Ervin

Részvétnyilvánítás: 
06-30-841-5988

Léleksimogató tárogató
A szezonzáró Hattyúkerti Zenés Esték hangulata írásra kész-
tette olvasónkat, aki élményét velünk is megosztotta az alábbi 
sorokkal. 

Nyarat idéző szeptember végi est. 
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
átriumának széksorain félegyházi-
ak és más városból, sőt külföldről 
érkezett vendégek foglalnak helyet. 

Koncertre gyűlt össze a népes 
közönség.

A Hattyúkerti Zenés Esték sze-
zonzáró rendezvényét „Léleksi-
mogató tárogató” címmel hirdette 
meg a városi könyvtár. 

Az intim tér légkörét a várako-
zás hangulata hatja át.

Az egyik emeleti ablakból hama-
rosan felhangzik/felsír a tárogató 
hangja, a dallam jelzi a hangver-
seny kezdetét.

A hangszer semmihez nem fog-
ható hangulatot teremt. Egy sza-
kavatott méltatója szerint olyan a 
hangja, mintha gyöngyszemek gu-
rulnának bársonyon.

A magyar lélek hangszereként is 
emlegetik. Sajátos mitológiája ösz-
szefügg azzal, hogy történelmünk 
során az ellenállás jelképévé vált, 
sorsa a mellőzés, sőt üldöztetés 
volt, rebellis hangszernek tartotta 
a mindenkori hatalom.

Az est előadója kronológiai 
sorrendben idézi fel a hangszer 

fejlődésének állomásait és vál-
tozó népszerűségének korsza-
kait a Rákóczi szabadságharctól 
napjainkig.

Összekötő szövegéből nem hi-
ányzik a szakszerűség és a sze-
mélyes hang sem. A hangszerhez 
családi hagyomány okán is kötő-
dik. Érzelmekről, emlékekről is vall 
az előadó: a dédnagyapa kedvenc 
dallamának felhangzása a műsor 
egyik érzelmi csúcspontja.

Az előadóművész kitűnő érzék-
kel állította össze műsorát, tuda-
tosan figyelve az előadott számok 
által kiváltott érzelmekre, a hallga-
tók várható reakcióira is.

A Rákóczi búcsúja, a Szép vagy, 
gyönyörű vagy Magyarország dal-
lamai is felcsendülnek.

A jól ismert, népszerű dallamok 
tudatos elhelyezése meghatározza 
a műsor hangulatának ívét.

A mintegy 50 perces előadás so-
rán hibátlanul tiszta hangok töltik 
be a teret, nincs egyetlen tévedés, 
egy félrecsúszott hang sem.

A technikai tudás mellett az 
előadó személyisége is része a si-
kernek. A tiszta, őszinte lélek meg-
nyilvánulása átütő erejű, ezt érzé-
keli és értékeli a közönség. 

A hallgatóság, az előadó ugyan-
azon a hullámhosszon vannak, 
ugyanazok az érzelmek szólalnak 
meg, és megtörténik a csoda, ami 
minden művészet célja és mértéke: 
a katarzis.

A koncert előadója dr. Tóth 
Ákos közgazdász, aki hangszeré-
nek is kiváló mestere. Koncertje, 
előadóestje elérte célját. 

A zene hangjai generációk és 
korok között ívelve jelentettek szí-
vet-lelket melengető élményt a je-
lenlévőknek. Kiss Katalin

Egy ’56-os etűd  
könyvbemutatója
Requiem egy '56-osért – Apám, Pallagi Sándor emlékére cím-
mel mutatta be új könyvét dr. Pallagi Mária történész a Petőfi 
Sándor Városi könyvtárban. – Egy írás egy hiteles emberről – 
úgy gondolom, hogy ez így van rendjén. 

Egy ember, akinek történelmi és 
emberi tetteit feltárják a könyv 
lapjai, a közölt dokumentumok, a 
tények, amelyek fehérek és feke-
ték, s amelyekkel vitatkozni nem 
érdemes, de nem is lehet. Ez az 
írás egy olyan ember hányatta-
tottságát hivatott bemutatni, aki 
egykor tele volt lelkesedéssel, job-
bító szándékkal, segítőkészséggel, 
aki hitt a nemes dolgokban, mert 
nagyot álmodni, s közben – aka-
ratán kívül – egyike lett azoknak, 
akik 1956 vérzivataros napjaiban 
történelmet írtak – mondta Rosta 
Ferenc alpolgármester a könyv-
bemutató bevezetőjeként.
Azt, hogy mi inspirálta arra, hogy 
édesapjának írott emlékművet 
állítson, arról így nyilatkozott la-
punknak a szerző: 

– A félegyháziak is biztattak 
erre, akik 2016-ban meghallgat-
ták a könyvtárban az édesapámról 
tartott megemlékezést. Biztattak 
arra, hogy fontos lenne az életútját, 
’56-os szerepvállalását megírni és 
mindenki számára elérhetővé tenni 
egy kiadványban. Akkor még nem 
reméltem – ismerve a könyvkiadói 
piacot – hogy ezt meg lehet tenni. 
De örülök neki, hogy erre mégis sor 
kerülhetett a Lakitelek Népfőisko-
la Alapítvány és Kiskunfélegyháza 
önkormányzata támogatásának 
köszönhetően. Az élet úgy hozta, 
hogy édesapám e hónap 28-án len-
ne 85 éves. Így ez a könyvbemutató 
többszörös évforduló számunkra, 
hiszen az 1956-os forradalom 62. 
évfordulójához, eseményeihez is 
kapcsolódik.

– Mik azok a legfontosabb 
gondolatok, amelyeket minden-
képpen közkinccsé akart tenni 
édesapja munkásságából?

– Úgy fogalmazok az előszó-
ban, hogy szándékaim szerint 
nem az életút története, hanem 
egy 56-os etűd, reqviem és Te 
Deum ez az írás. Nem a teljes 
életet mutatom be, ugyanakkor 
a kép- és szöveggyűjteményben 
szerepet kapnak azok az esemé-
nyek édesapám életéből, amelyek 
fontosak voltak. Van egy 1933-tól 
52-ig terjedő időszak, amely a 
félegyházi évekről szól. 1952-ben 
került Miskolcra, '55-ben – az 
orosz könyvégetés időszakában 
– kicsapták az egyetemről. Az 
1956-os forradalmi események 
Miskolcon érték, majd ezt köve-
tően a megtorlások is. Ezek leírá-
sát követő fejezetnek azt a címet 
adtam, hogy Szabadulás, de nem 
szabadság. 1958. szeptember 
10-én szabadult a börtönből. Eb-
ben a fejezetben írok arról, hogy 
milyen volt az '56-osok élete, 
mozgástere abban a rendszer-
ben. Csak 1967-ben szerezhetett 
diplomát az egyetemen. De voltak 
karrierkorlátok, még főmérnök 
sem lehetett. Ami a besúgókat il-
leti, abba a témakörbe nem akar-
tam belerondítani.

– Édesapja egy közismert 
ember, elismert sportoló volt 
Félegyházán.

– Igen. A kötetet – műfaját te-
kintve emlékkönyvet – úgy állítot-
tam össze, hogy 1956-ra és kö-
vetkezményeire koncentrál. De a 
kép- és dokumentumanyag teljes 
életutat mutat meg. Ebben helyet 
kap az is, hogy a Vasas kosárlabda 
csapatában játszott kiváló ered-
ménnyel. A tenisz volt a legna-
gyobb szenvedélye. Ezt a sportot 
egészen addig gyakorolta, amed-
dig ereje engedte.
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Virággal, mécsessel és koszorúval keressük fel legtöbbször el-
hunyt szeretteink sírhelyét a Mindenszentek ünnepe és a Halot-
tak napja alkalmából. Általánosságba véve elmondható, hogy a 
virágvásárlást az utolsó napokra tartogatjuk, míg a mécseseket 
és a koszorúkat akár hetekkel előbb beszerezzük.

Dévai Jánosné (65): – Minden 
évben árusítok virágot, a legtöb-
ben koszorúval és virággal emlé-
keznek meg a szeretteikről. Elő-
ször általában a kínálatot nézik 
meg és csak egy-két nappal a te-
metőbe látogatás előtt veszik meg 
a virágokat. Az ár és a tartósság 
alapján választanak.

Doroghy Zsuzsanna (21): – A 
koszorúk vásárlásánál a tartós-
ság számít a leginkább, főleg 
olyat keresnek, ami faággal van 
díszítve, meg száraz anyagok-
kal, hogy ne hervadjon el. Fontos 
szempont, hogy a síron ne hagy-
jon maga után koszt és levelet. 
Minőségi, mutatós darabokat vá-

sárolnak, ügyelve arra, hogy ne 
legyen túldíszített. Kisebb és na-
gyobb koszorúk egyaránt vannak, 
a választásnál többek között az 
is számít, hogy ki milyen sírhely-
re viszi, egy urnára ugyanis csak 
egy kisebb fér el. Már a nyáron 
elkezdjük készíteni a koszorúkat, 
a szalma alapra ilyenkor tesszük 
rá a fenyődíszítést.
Lukács József (76): – Általában 
virágot vásárolok ilyenkor. Nem a 
tartósságot, hanem a szépségét 
nézem. Kedvelem az élénk színű 

sárga és piros virágokat. Nekem 
az is számít, hogy kitől veszem.
Kálmán Józsefné (62): – A na-
gyobb virágok vásárlását hagyják 
a legutolsó napra az emberek. 
Elsőként az olcsóbb, apróbb vi-
rágok a kelendőbbek. A krizanté-
mok népszerűek, jól díszíthetőek 
velük a sírhelyek. Nagyon szeretik 
a csokros, hófehér virágokat. Az 
időjárás is befolyásolja a vásárlá-
si kedvet, napsütésben több a vá-
sárló, esőben kevesebb. Az utolsó 
két napban jönnek a legtöbben.

KÖRKÉRDÉS: Hogyan ápoljuk elhunyt szeretteink emlékét?

Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata október 31-én 
tartotta halottak napi megem-
lékezését az első és második 
világháborúban elhunyt félegy-

házi katonák tiszteletére állított 
emlékműveknél.

A megemlékezés a Hősök Park-
jában az I. világháborús emlék-
műnél, majd a Felsőtemetőben a 

II. és I. világháborús hadisíroknál 
történt, ahol a városvezetés nevé-
ben Csányi József polgármester 
és Balla László alpolgármester 
helyezték el koszorúikat, s gyúj-

tottak gyertyát. A koszorúzáson 
jelen voltak a város képviselői és 
a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület 
tagjai.

 K. G.
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A világháborúkban harcolt
katonákra emlékeztek
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Mára összezsugorodtak a Fé-
legyháza környéki aratásra 
váró területek, a napokban 
az utolsó lábon álló kukori-
catáblákat is betakarítják. 
Ugyanakkor megkezdődtek 
az őszi mag ágy előkészítések, 
és az őszi gabonafélék veté-
se is több helyen már folya-
matban van.

A már korábban learatott, szá-
razságot jól tűrő napraforgó idén 
átlagos termést hozott. A kukori-
catermés azonban nagyobb szél-
sőségeket mutat, az időben, április 
közepén elvetett növény kielégítő 
hozamot produkált, míg a késői 
vetést kelésében megfogta a szá-
razság – tájékoztatta lapunkat 

Terjék László, mezőgazdasági 
egyéni vállalkozó.

– A jobb területeken az átlagos 
6-7 tonna lekerült hektáronként, 

míg a gyengébb táblákon 4-5 tonna 
termést tudtak a gazdák betakarí-
tani. A szárazság miatt a szemek 
nedvességtartalma több helyen 14 
százalékos lett, megspórolva ezzel 
a szárítás költségét, így a tárolók-
ba bekerült kukorica felét nem kel-
lett külön szárítani – tette hozzá a 
szakember.

– Idén a csapadék nem hátrál-
tatta a vetést, ezért a szokásoshoz 
képest két héttel korábban került 
az árpa, rozs és tritikálé, s már az 
őszi búza 70 százaléka is a talajba. 
A kelés átlagban 10-14 nap, mely-
re az eddigi száraz időjárás kedve-
zőtlenül hat, az elvetett gabonák 
hézagosan kelnek. Az érkező csa-
padékra most nagy szükség van, 
hogy az őszi vetésű kultúrák meg 
tudjanak bokrosodni a tél előtt.

Az aratás utáni talajművelést 
is jelentősen befolyásolja a csa-
padékmentes időjárás, a száraz 
földeken nehezebb a gépekkel dol-
gozni, és a megfelelő magágyelő-
készítést az összeállt rögök meg-
nehezítik. K. G.

Szüreti felvonulás, új szervezőkkel
Az elmúlt 18 évben a Szentkúti Nyugdíjas Klub szervezte a szü-
reti felvonulást Petőfiszálláson. Idén már nem tudták felvállalni 
ezt a nehéz munkát, és átadták a Nagycsaládosok Petőfiszállási 
Egyesületének, így most első alkalommal ők szervezték meg a 
felvonulást. A község lakói most is örömmel fogadták a színes 
forgatagot, a szórakoztató műsorokat és a szüreti vendéglátást.

Október 6-án a rendezvény ün-
nepélyes megnyitóval kezdődött. 
Köszöntőt mondott Szabóné 
Csíkos Emőke, a Nagycsalá-
dosok Egyesületének elnöke és 
Szász János polgármester, akik 
beszédükben méltó módon elbú-
csúztatták az eddigi szervezőket, 
és megköszönték a Szentkúti 
Nyugdíjas Klub szervezőmunká-
ját. Egy kis ajándékkal is ked-
veskedett Petőfiszállás Önkor-
mányzata a nyugdíjasoknak. 
Ezután Balla Barnabás plébá-
nos megáldotta a betakarított 
terményeket és az újbort. Ezt 
követően indult a lovas kocsik-
ból, lovasokból, traktorokból álló 
felvonulás végig a falu utcáin, és 
közben három helyen is étellel, 
itallal fogadták őket. Nagyon sok 
résztvevővel vonult a menet, más 
településekről is érkeztek vendé-
gek. Akiknek kedve támadt, azok 
felülhettek a kocsikra is.

A Petőfiszállási Néptánccso-
port minden megállónál tán-
cokat adott elő, a zenét Kócsó 
Nándor és zenekara szolgál-

tatta. A Nemzeti Fórum Pe-
tőfiszállási Szervezete a helyi 
Faluháznál, a Szécsi Kertészet 
a vasútállomásnál, a Szabó Tü-
zép pedig a most nyíló Flamingó 
Bisztrónál látta vendégül a né-

pes vendégsereget. A Nemzeti 
Fórum Petőfiszállási Szervezete 
egy nagy tortát ajándékozott a 
Szentkúti Nyugdíjas Klub tagja-
inak, kiemelve és megköszönve 
eddigi munkájukat.

Gyengébb kukoricatermés,  
de kisebb költségű betárolás



  2018. november 2. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 19

Gyermekek életéért jótékonykodtak
Sokan még napjainkban is gyanakvóak a tetovált, piercinges em-
berekkel. Az alaptalan előítéletet ledöntve, a kiskunfélegyházi 
Rocktár Élőzenei Bázison rendezték meg az I. Félegyházi Tetová-
ló Fesztivált, október 20-án. A jótékonysági esemény bevételét 
a Reménysugár Alapítvány kapta, akik a szegedi gyermekonko-
lógiai osztály fejlesztésére használják fel az összegyűlt 440 ezer 
forintos bevételt.

A színes és gyerekbarát progra-
mok ötlete három, a város életében 
meghatározó szerepet betöltő szü-
lő fejéből pattant ki. Kertész-Far-
kas János, a Hellwolf Tattoo Szalon 
tetoválóművésze és tulajdonosa, 
maga is megküzdött a rákkal. Éve-
kig titkolta, hogy ez a szörnyű kór 
megtámadta a szervezetét. A ke-
zelése alatt – ugyan már felnőtt-
ként – a gyerekek adtak neki erőt 
a mindennapok viszontagságaihoz, 
annak egy fontos szegmenséhez, a 
gyógyuláshoz. Most ezt a gesztust 
szerette volna megköszönni a gye-
rekeknek. Papp Anett, a Béke Egy 
Mosollyal Kezdődik Alapítvány ku-
rátora ebben segítette Jánost a szí-
nes, és minden korosztály számára 
izgalmas programötletekkel. Ónodi 
Árpád, aki a Rocktár szakmai ve-
zetője, és maga is kétgyermekes 

apuka, örömmel adta a program 
helyszínét.

Az eseményen hét tetoválómű-
vész készítette el csodás alkotá-
sait, amelyekre az elmúlt hetekben 
20 ezer forinttal lehetett licitálni. 
A fesztiválra Londonból is haza-
látogatott egy tetoválóművész, de 
a környező városok mesterei is 
örömmel ajánlották fel szaktudásu-
kat és idejüket a jótékonykodásra. 

A bőséges programban a család 
minden tagja megtalálhatta a szá-
mára megfelelő elfoglaltságot. Le-
hetőségük volt halloween jelmezben 
és környezetben fotózkodni, a gyere-
kek csillám- és hennatetoválásokat 
készíttethettek, és volt arcfestés is. 
A felnőttek piercinget rakathattak 
maguknak, valamint láthatták, mi-
lyen is a hollandfonás. A bátor gye-
rekek műbőrökön próbálhatták ki 

a tetováláskészítés művészetét. A 
szépészeti vonal sem maradhatott 
el, ugyanis szemöldöktetoválásra is 
volt lehetőség, sőt a témához kap-
csolódóan versenyt is rendeztek. A 
kész tetoválások versenyének ka-
tegóriájában közönségszavazattal 
Túri Babett „Bármikor megküzdök 
a rákkal” című alkotása nyert.

A legjobb női tetoválóművész 
Fehér Brigitta lett Kecskemétről, 
a legjobb férfi tetoválóművész pe-
dig Kertész-Farkas János Kiskun-
félegyházáról. A zsűri különdíját a 
csongrádi Kovács János tetová-
lóművész vehette át.

A rendezvényt a Fullánk zenekar 
koncertje zárta.

Varázslatos makettek a művelődési központban
Október 20-án és 21-én a 
Móra Ferenc Művelődési 
Központban rendezték meg 
az V. Makettkiállítást és Lát-
ványmakettezést. Kicsik és 
nagyok is megtalálták az ér-
deklődésüknek megfelelő 
makettet, hiszen a háborús 
járművektől kezdve a félkész 
Star Wars űrhajóig sok min-
den megtalálható volt. 

A helyszínen azt is megtudhattuk, 
hogy mi a különbség a makett és 
a modell között. Az előbbi az ere-
deti kicsinyített – lehetőség szerint 
alak- és mérethű, részletességében 
az eredetit a legjobban megközelítő 
– másolata, amely a megjelenésre 
összpontosít. Ilyenkor például jár-
művek miniatűr másairól beszé-
lünk, amelyek döntően műanyag 
elemekből, ragasztással, festés, 
matricázás után állnak össze. A 
makett egyes elemei lehetnek moz-
gathatók, lényege mégis a statikus-
ság, tehát nem működő szerkezet. 
A modell ezzel szemben valaminek 
általában a kisléptékű mása, ami 
magán hordozza az eredeti jellem-
zőit, és – szemben a makettel – ál-
talában működőképes.

A rendezvényre az ország 
több városából, és a határon 
túlról is érkeztek kiállítók, lát-
ványmakettezők – mondta el la-
punknak Katona István, a Kis-
kunfélegyházi Makett Szakkör 
vezetője. A miniatűröket terve-
zők a kiállításon is „dolgoztak”, 
így a közönség betekintést nyer-

hetett sziszifuszi, de ugyanakkor 
látványos világukba. A kiállított 
makettek között voltak háborús 
tankok, helikopterek, repülők és 
kézzel festett figurák is. A ren-
dezvényen a régmúlt fegyvereit 
is bemutatták a látogatóknak, 
akik kezünkbe vehették a pisz-
tolyokat és puskákat, de meg-

csodálhatták a II. világháborús 
hadiruházatot is. 

Az egyik legkülönlegesebb kiál-
lított darab egy Star Wars űrhajó 
volt, amit tervezője a saját ötletei 
alapján kézzel készített, karton 
elemekből. Már öt éve dolgozik 
rajta, de a befejezésre még várni 
kell.  V. B.
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Utánozhatatlan a félegyházi kenyér
A régi félegyházi pékség helyén gomba-
mód nőttek fel az újabb és újabb csar-
nokok, aminek köszönhetően egyre több 
munkást foglalkoztathattak, bővíthették a 
termékkört és a piacot. Gulyás Istvánnak, 
a Félegyházi Pékség tulajdonosának, ügy-
vezető igazgatójának fejlesztő munkáját 
Bács-Kiskun Megye Gazdaságfejlesztésé-
ért-díjjal ismerték el.
– Hogyan keveredett a pék szakmába?

– Egy véletlen folytán. Annak idején egy vál-
lalkozásban – kölcsönügylet kapcsán – a nyaka-
mon maradt a félegyházi malom. Nem tudtam 
vele igazán mit kezdeni, végül 1999-ben bein-
dítottam, amely 2001-re már teljes kapacitás-
sal működött. Ebben az évben keresett meg a 
félegyházi kenyérgyár akkori tulajdonosa, hogy 
szeretné eladni az üzemét, ahol pár ember dol-
gozott. Én úgy gondoltam, hogy jó lesz ez, a ma-
lomnak piacot is tudok teremteni. 

– Az akkor jóval kisebb, rossz állapotban 
lévő üzem volt. Milyen fantáziát látott a 
működtetés átvételében?

– Nekem csak az volt a gondolatom, hogy a 
saját lisztemet feldolgozhatom a saját pékség-
emben. Ma visszagondolva, biztos, hogy nem volt 
jó ötlet, de akkor annak tűnt. Hamarosan bebi-
zonyosodott ugyanis, hogy a kenyérgyárat fel kell 
újítani, mert a régi módon, elavult, öreg gépekkel 
már nem üzemeltethető. Be kellett látnom, hogy a 
malom és a kenyérgyár fejlesztése egyszerre nem 
fog menni. Szerencsémre a malmot egy üzletlánc 
megvásárolta, így a kenyérgyár fejlesztése mellett 
döntöttem. A malomiparból ismertem a pékeket, 
és láttam egy rést a piacon, ahol mi el tudnánk 
indulni. Azt, hogy ha én másként csinálom, mint a 
többi pék, akkor jobb eredményeket tudok elérni.

– Mi volt az a rés? Milyen termékekről 
gondolta azt, hogy ezekkel piacot lehet 
szerezni?

– Elég sokat jártam külföldön, és azt láttam, 
hogy nagy pékségek működnek, amelyek a nagy 
áruházláncokat is el tudják látni termékeikkel. 

Azt is láttam, hogy az itthoni pékségek nem 
fejlesztenek, mert elégedettek az adott körül-
ményekkel, és maradtak az eredeti szinten. 
Megláttam, hogy nekem nyitott egy út, hogy fo-
lyamatos fejlesztéssekkel eljuthatunk oda, hogy 
igazán közkedvelt termékekkel nyugat-európai 
színvonalú pékséget hozzunk létre.

– A Félegyházi Kenyér már régóta nem is 
csak a félegyháziaké.

– Ez igaz. Termékeinket megkapják a főváro-
siak, a szegediek, és a Duna-Tisza-közén vala-
mennyi település lakói. De már terjeszkedünk 
Békés megye és a Dunántúl felé is.

– Termékkínálatban miben különböz-
nek a többi pékségtől? Gondolom, erre 
szükség van, hiszen a piacon nagy a 
konkurenciaharc.

– Mindig azt vallottam, hogy ha valaki tisz-
tességes és jó terméket készít, akkor a vevő el-
dönti, hogy mit vásárol. Ezen a területen biztos, 
hogy demokrácia van, mert aki a mi üzletünkbe 
bejön és vásárol, de nem ízlik neki a termékünk, 
az holnap már nem lesz a vevőnk. Erről nem mi, 
hanem a vásárló dönt. Úgy kezdtem ezt a pék-
séget annak idején, hogy azt mondtam: az én 

családom, gyermekeim és a barátaim is ezeket 
a termékeket fogják fogyasztani. Ez a gondolat 
a mai napig vezérelvünk, és fejlesztéseinket is 
ennek jegyében végezzük.

– Mindennapi életük során tehát min-
den alkalommal félegyházi kenyér kerül az 
asztalra?

– Nyilvánvalóan, csak az! Amikor vidéken va-
gyunk, akkor is csak azoktól a pékektől vásáro-
lunk, akiket ismerek, és ezért sok kilométert is 
hajlandó vagyok megtenni, mert szeretek biztos 
lenni a kenyér minőségében.

– A konkurencia termékeit azért csak-
csak megkóstolja?

– Arra nagyon büszkék vagyunk, hogy a ha-
gyományos péktermékek kivételével az összes 
kenyerünket, péksüteményünket és szendvi-
csünket magunk fejlesztettük ki. Vannak is, akik 
próbálják utánozni, eddig kevés sikerrel. Ter-
mészetesen folyamatosan figyeljük a piacot és 
keressük az új lehetőségeket.

– Nem is olyan régen volt, amikor egy 
új üzemcsarnokot avattak, de úgy tudom, 
hogy a fejlesztéseknek ezzel nincs vége.

– Az egy korábbi fejlesztés volt, de én már 
akkor tudtam, ez még nem lesz elég céljaink 
eléréséhez. Idén januárban megkezdődött a 
további építkezés, ami két – összesen 3000 
négyzetméteres – üzemcsarnok megépülését 
jelenti. Ezekben lesznek a fagyasztókamrák, 
az árukiadó és 3 gyártósor, ahol a kenyér és a 
zsemle gyártását újítjuk meg, reményeim sze-
rint világszínvonalon.

– A munka mellett van idő a családra, 
hobbira is?

– Szerencsére van, mert az elmúlt 20 évben 
olyan kollégákkal, csapattal tudok együtt dol-
gozni, ami igazi közösséget alkot. Legtöbben a 
kezdetek óta velem vannak és önállóan is képe-
sek minden feladat megoldására. Így a kikap-
csolódásra is juthat idő, hiszen nyugodt szívvel 
rájuk tudom bízni a munkát.

– A családi együttlétekkor mi a legkedve-
sebb foglalatossága?

– A család úgy áll össze, hogy a fiam 31 éves, 
a lányom 25. Mindketten a Corvinus Egyetemen 
végeztek, fiam élelmiszeripari mérnökként, lá-
nyom marketing szakon. Természetesen részt 
vesznek a cég munkájában is. A fiam irányítja 
az üzleteket és kávézókat, a lányom pedig a 
marketinget gondozza. Nagyon fontos a jelen-
létük, mert új, friss szellemiséget hoztak ma-
gukkal. Boldoggá tesz az a tudat, hogy ezt a 
munkát, vállalkozást tovább viszik a családon 
belül. A szabadidőről annyit, hogy szerelmem 
a Balaton, a vitorlázás. Szerencsémre a család 
is örömmel tölti szabadidejét a vízparton, és 
olyankor azért a munka is háttérbe tud szorulni.

– A megyei kitüntető-díjat hogyan 
értékeli?

– Meglepetés volt számomra, hiszen az em-
ber nem az elismerésért, kitüntetésért végzi 
mindennapi munkáját. Nagyon jól esett, meg-
tisztelőnek tartom. Erőt ad és megerősít abban, 
hogy jó irányba tartunk, és érdemes folytatni a 
fejlesztéseket, a munkát. H. S.
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November 3., szombat
Temetőkerti séta 

Alsótemető, 14 óra

Depeche Mode club 
Rokctár, 21 óra

November 6., kedd 
Könyvek klubja olvasókör. 
Téma: Fakazava Hicsiro: 

Zarándokének c. elbeszélése.
Vezeti dr. Szabó Imre 

filozófus.
Városi könyvtár, 16.45

Véradás
Rocktár, 14 óra

November 8., csütörtök:
Videoton-PAOK Európa 

Liga csoportkör mérkőzés 
kivetítése

Rockár, 19 óra

November 9., péntek 
Szociális Munka Napja 

ünnepi rendezvény
Művelődési központ, 14 óra

Dystopia, Tiansen, The Flying 
Detachment (Ro) koncertek

Rocktár, 20 óra

November 10., szombat
Paddy and the Rats, Fatal 

Error koncertek, 
Rocktár, 20 óra

November 13., kedd 
Betűbölcsi. A városi könyvtár 

baba-mama klubja
Városi könyvtár, 10 óra

November 15., csütörtök 
A Magyar Népmese Színház 

előadja
„Többsincs királyfi” című 

mesejátékát
Jelentkezni lehet a 76/466-

843-as telefonszámon. 
Belépő: 700 Ft

Művelődési központ 10.30 és 
14 óra

A földrajzi szabadegyetemi 
sorozat keretében dr. Tarjányi 

József előadása Irán, ahol 
szeretik a magyarokat 

címmel. Bevezetőt mond: 
Bense Zoltán tanár.
Támogató a Nemzeti 

Kulturális Alap.
Városi könyvtár, 17 óra

MÜPA HD sorozat: Recirquel 
Újcirkusz Társulat: Trükkök 
című előadásának vetítése. 

Művelődési központ 
színházterme, 18 óra

November 16., péntek 
A Móra Ferenc Közművelődési 

Egyesület tisztújító 
közgyűlése

Városi Könyvtár, 15 óra

Dorothy, Magor koncertek

Rocktár, 20 óra

November 16., péntek – 

Ifjúsági sarok

Gráf estek: irodalmi 

beszélgetés és zenés 

felolvasás Babiczky Tibor 

költővel

Városi könyvtár, 18 óra

November 17., szombat: 

CARAMEL koncert, vendég: 

Dana & the Dreamcatchers

Rocktár, 20 óra

Megújult a városi 
könyvtár arculata

2017 októberében a Nemzeti Kulturális 
Alap (NKA) pályázatot írt ki a 20 ezer lakos 
feletti városi könyvtárak új arculatának, in-
tézményi imázsának kialakulását szolgáló 
projektek megvalósításának támogatására. 
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár sikeres pá-
lyázatot nyújtott be, mintegy 500 ezer forint 
pénzösszegben részesült, amelynek felhasz-
nálásáról a napokban készült el a szakmai 
beszámoló.

Már több internetes oldalon megtekint-
hető a könyvtárat bemutató kisfilm, amelyet 
Gajdics Dávid operatőr forgatott. A 2 és fél 
perces film főszereplője egy kisfiú, akinek sze-
mén keresztül ismerhetjük meg az intézmény 
egységeit és szolgáltatásait. A rövidfilmben 

feltűnnek a bib-
liotéka dolgozói, 
olvasói és Félegy-
háza díszpolgárai 
is, Juhász István 
nyugalmazott kö-
zépiskolai tanár és 
dr. Réczi László birkózó világbajnok. A zenét 
a Fusion Art zenekar szolgáltatja.

A film elején látható kör alakú új logót Lu-
kács Ferenc festőművész készítette. A végén 
a két részből álló, a jelent és a múltat össze-
kötő szlogen olvasható: Kapcsolat – Kultúra 
– Közösség „Olvasni lelki gyönyörűség”. Az 
idézet Petőfi Sándortól származik.

Rátkai Zsuzsa képzőművész tervezte meg 
a Gyermekbirodalom és a felnőtt részleg új 
szórólapjait, a könyvtár legfőbb adatait tartal-
mazó könyvjelzőt és táskát, a külső helyszí-
neken a bibliotéka beazonosítását segítő roll 
upot és strandzászlót.

A könyvtárosok a rendezvényeiken saját lo-
góval és szlogennel ellátott pólót viselhetnek.

KÖNYVTÁRSAROK

Petőfi Sándor – 
Magyar vagyok

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.

Magyar vagyok. Természetem komoly,
Mint hegedűink első hangjai;
Ajkamra fel-felröppen a mosoly,
De nevetésem ritkán hallani.
Ha az öröm legjobban festi képem:
Magas kedvemben sírva fakadok;
De arcom víg a bánat idejében,
Mert nem akarom, hogy sajnáljatok.

Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem
Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.
Európa színpadán mi is játszottunk,
S mienk nem volt a legkisebb szerep;
Ugy rettegé a föld kirántott kardunk,
Mint a villámot éjjel a gyerek.

Magyar vagyok. Mi mostan a magyar?
Holt dicsőség halvány kisértete;
Föl-föltünik s lebúvik nagy hamar
– Ha vert az óra – odva mélyibe.
Hogy hallgatunk! a második szomszédig
Alig hogy küldjük életünk neszét.
S saját testvérink, kik reánk készítik
A gyász s gyalázat fekete mezét.

Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szűlőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!

 (Pest, 1847. február.)

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

Kazánkezelő (2-12 t/h 
között) képesítéssel 

rendelkező fűtő 
munkatársat keresünk, 

azonnali kezdéssel.

Jelentkezés 
önéletrajzzal 

a Darvas téri fűtőműben. 
Időpontegyeztetés: 

30/9557-807
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Akinek élete részévé vált a szervezés
Az örökmozgó. Félegyháza közösségi, kulturális eseményeinek 
ötletgazdája, segítője. Alig van a városban olyan esemény, ahol 
ne találkozhatnánk vele, vagy munkájával. Ő Lantos Szabolcs, 
akinek munkásságát a Bács Kiskun Megye Közösségfejlesztésé-
ért-díjjal ismerték el.

– Félegyházán, ha kulturális te-
rületen történik valami, te ott 
vagy. Honnan ez az ambíció? 
Örökölted, ilyenné formálódott 
a természeted?

– Szerintem lehet, hogy örökölt 
dolog is. Nagyapám volt az első 
mozigépész Kiskunfélegyházán és 
kistérségében. Tehát a családban 
benne van ez a véna. Valahogy én 
is belekeveredtem ebbe a történet-
be, és már életem részévé vált a 
szervezés, a nyüzsgés.

– Hogyan választod ki, azt, 
hogy milyen közösségi rendez-
vényhez kapcsolódsz, vagy ép-
pen kezdeményezője leszel?

– Van mindenre példa. Azt kell 
mondanom, hogy legtöbbször 
megtaláltak ezek a dolgok. Mindig 
nagyon jó emberek vettek körül, 
és nagyon jó ügyek találtak meg. 
A teljesség igénye nélkül néhány 
nevet is mondanom kell, köztük 
volt Kovács- Csonka Szilvia, 
Kasza Ákos, Fekete László, a 
Holló László Képzőművész Kör, 
és mindemellett rengeteg szerve-
zet és egyesület. Most megkaptam 
ezt a megyei díjat, de ezt nem én 
egyedül kaptam, hanem általam 

azok a közösségek is, akikkel 
együttműködtem, akik segítettek. 
A munkában velük együtt tudtam 
kiteljesedni.

– Mi az, ami miatt téged érde-
mes megtalálni? Együtt tudsz 
működni minden korosztállyal?

– Nem vagyok egyszerű ter-
mészet, de egyvalamit tudnak az 
emberek, hogy egyenes és őszinte 
vagyok: ez a legfőbb erényem. Amit 
kigondolunk, kitalálunk, azt maxi-
málisan végigvisszük, és teljesít-
jük vállalásainkat.

– Mindemellett képzőmű-
vészeti ambícióid is vannak. 
Faragod a fát, hogy alkotások-
kal gyönyörködtess egy-egy 
tárlaton.

– Soha nem – a legrészegebb 
pillanatomban sem – neveztem 
magam faszobrásznak. Maximum 
hobbi szintű fafaragónak. Ez a fa-
faragás vezetett oda, hogy meg-
született a Miénk itt a tér szabad-
téri kiállítás. Ez olyan jól sikerült, 
hogy hosszú rendezvénysorozattá 
nőtte ki magát a Móra Ferenc Mű-
velődési Központtal karöltve. Ez 
volt a kezdet.

– A szabadtéri kiállítás a me-

gyében és az országban több 
helyen is megjelent.

– Igen. Megrendeztük Kecske-
méten, Kapolcson, a Művészetek 
völgyében két alkalommal, de ott 
voltunk Baján, a főtér avatásán 
is. Kaptunk meghívást a Hetedhét 
Fesztiválra, tehát elmondható, 
hogy sok helyen megmutathat-
tuk magunkat, és szerénytelenül 
mondhatom, hogy mindenütt jó 
volt a kiállításunk fogadtatása.

– Rengeteg dologgal foglal-
koztál. Mi az, ami legközelebb 
áll a szívedhez?

– Nehéz ezt megmondani, mert 
több dolog van közel a szívemhez. 
Nyilván a kiállításrendezés nagyon 
magával ragad. De 2006-ban, a 

Nimród vére című darab bemuta-
tása is egy olyan gigászi méretű 
produkció volt, ami életem egyik 
legszebb pillanata. 375 négyzet-
méteres, 5 emeletes színpadrend-
szert építettünk a táncszínházzal 
közösen. Ezzel az előadással sze-
repeltünk a Kurultájon, és eljutot-
tunk a Vajdaságba, Kikindára is. De 
ide tartozik a Valaki lakik a város 
alatt – avagy 485 lépés a kopo-
nyámban című kiállítás is, amely-
nek megnyitója előtt 52 napot 
töltöttem a művelődési központ 
pincerendszerében. Barátokkal 
együtt kitakarítottuk, megrendez-
tem a tárlatot, ami több mint 1000 
látogatót vonzott egy éven keresz-
tül. Ugyanilyen fontos számomra 
az ART-turka létrehozása is.

– Mit fizetnek ezért a renge-
teg munkáért?

– Ezeknek a történeteknek ki-
lencven százalékát teljesen ingyen 
és bérmentve végeztem társaim-
mal és segítőimmel együtt. Szá-
momra inkább az a fontos, hogy 
ennek hozadékaként 6 évig dolgoz-
tam a Cifra palotában kiállításépí-
tőként, majd pedig az országjáró, 
első világháborús projektnek vol-
tam részese a Nemzeti Múzeum 
szervezésében. Én szeretem a vál-
tozatosságot, és e szerint is élek, 
dolgozok.

– Ez a munka rengeteg időt 
igényel. Hogyan viseli ezt a 
család?

– Erről ők tudnának igazán nyi-
latkozni. Mindenesetre a párom, 
amikor megismerkedtünk, tudta, 
hogy milyen életet élek, és ezt 
elfogadta. Máté fiam idén szü-
letett húsvét másnapján. Nyil-
vánvaló, hogy a család ma már 
sokkal-sokkal több időt kér ma-
gának. Én is igyekszem úgy ösz-
szehozni a dolgaimat, hogy min-
denkinek jusson az időmből. Az 
biztos, hogy a családom nagyon 
elfogadó, amiért én nagyon hálás 
is vagyok.

– Ha Máté fiad felnövekedve 
olyan munkát, hivatást, életmó-
dot választana, mint te, ahhoz 
mit szólnál?

– Őszintén? Megpróbálnám arra 
felé terelni, hogy valami profitori-
entált alapokra fektesse az életét. 
Mert amit én csinálok, az nagyon 
szép, de nagyon illékony is. Az idé-
zőjelbe tett siker nekünk 10-15 
percig tart, utána „huss”, elszáll, s 
mire gyenge kritikával fűszerezve 
kezet rázunk szervezőtársainkkal, 
máris egy új rendezvény terveit 
szövögetjük.
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Fél tucat gólt szereztek
Fölényes, 6-2-es győzelmet ért 
el Hartán, és fellépett a második 
pozícióba a tabellán a megyei I. 
osztályú labdarúgó bajnokságban 
szereplő Kiskunfélegyházi HTK. A 
12. körben kötelező sikerre ké-
szült a félegyházi együttes, Sán-
dor László és Szabó Attila gólja-
ira még érkezett hazai válasz az 
első félidőben, de a 3-2-es KHTK 
előny a szünetet követően még 
tovább nőtt. Szabó Attila mes-
terhármasig jutott és a hajrában 
Nagy Viktor, illetve Palásti Sándor 
is bevette a hartai kaput. A Kis-

kunfélegyházi HTK kihasználta 
az Akasztó FC botlását a Kalocsa 
ellen, így a Kiskőrösi LC mögött 
immár második a bajnokságban.

Bács-Kiskun Megyei I. 12. 
ford., 10. 28.

Harta SE – Kiskunfélegyhá-
zi HTK 2-6 (2-3)

Gólszerzők: Kovács Zsolt 12. 
p., Lajos Lóránd 44. p. ill. Sán-
dor László 10. p., Szabó Attila 
19. p., 23. p., 89. p., Nagy Viktor 
74. p., Palásti Sándor 90. p.

Piros lap: Kovács Zsolt 75. p. 
(Harta)

Fordulatos, helyenként izgalmas 
mérkőzésen 5-2-re nyert hazai 
pályán az Astra Kiskunfélegyhá-
zi Bulls, így itthon tartotta a há-
rom pontot a Gyulai Amazonok 
ellen a női futsal NB I. 5. fordu-
lójában. Mindkét csapat bátor 
támadójátékot vállalt fel, ami 
sok helyzetet eredményezett. 
A Gyulai Amazonok a vezetést 
is megszerezték, de a második 

félidőben fordított az Astra, és 
végül biztosan nyert.

Női Futsal NB I. 5. ford., 10. 
27.

Astra Kiskunfélegyházi Bulls 
– Gyulai Amazonok 5-2 (1-1)

Gólszerzők: Sipos Lilla 8. p., 37. 
p., Dikanová Dominika 24. p., Gál 
Tímea 29. p., Fülöp Diána 37. p. 
(öngól), illetve Bálint Rebeka 1. 
p., Erdélyi Angéla 28. p.

KKC győzelem
Végig vezetve, 90-78-ra nyert a 
Békési SZSK U23 ellen a Kis-
kunfélegyházi KC csapata, ami-
vel első sikerét aratta a felnőtt 
férfi kosárlabda-bajnokság NB 
II. keleti csoportjának 4. fordu-
lójában. A KKC mind támadás-
ban, mind pedig védekezésben 

ellenfele fölé nőtt és a hajrá-
ban sem engedte ki a kezéből a 
győzelmet.

Férfi NB II. Keleti csoport 
4. ford., 10. 28.

Kiskunfélegyházi KC – Bé-
kési SZSK U23 90-78 (32-19, 
19-22, 14-15, 25-22)

VB érmek fekvenyomásban
Eredményes évet tudhat maga 
mögött Szabó Tamás fekvenyo-
mó-bajnok. A 47 éves félegyházi 
sportoló 2018-ban a győri világ-
kupán elért ezüstérem mellett 
két szervezet fekvenyomó világ-
bajnokságáról is éremmel tért 
haza. Szeptemberben Eger adott 
otthont a GPC világbajnokságnak, 
ahol Tamás bronzérmet szerzett, 
legutóbb pedig október 20-án, a 
szlovákiai Trnavában megtartott 
WUAP világbajnokságon kaparin-
totta meg az ezüstérmet. A tervei 
szerint az esztendő befejezéseként 
a Seéberger Kupán is megmérette-

ti magát, nagyobb versenyen pedig 
2019 májusában indul el legköze-
lebb, ekkor rendezik meg ugyan-
is Tiszakécskén a fekvenyomó 
Európa-bajnokságot.

Budapesten rendezték meg októberben az Atlétika Ügyességi 
és Váltófutó Csapatbajnokság Országos Döntőjét. A tanév első 
diákolimpiai döntőjén a megyei eredmények alapján a legjobb 
12 csapat mérte össze tudását távol- és magasugrásban, súlylö-
késben, kislabdahajításban és 10x200 méteres vegyes váltóban. 
Kiskunfélegyházát a József Attila Általános Iskola és a Platán 
utcai tagintézményének tanulói képviselték, hat csapattal. 

A fiú és a lány súlylökők a várakozá-
soknak megfelelően megvédték di-
ákolimpiai címüket, míg némi meg-
lepetésre a lány kislabdahajítók és 
a fiú távolugrók is győzni tudtak az 
igen szoros mezőnyben. A lány tá-
volugró csapat centikkel lemaradva 
a negyedik helyen végzett. 

Külön öröm, hogy a verseny leg-
látványosabb versenyszámában, a 
10x200 méteres vegyes váltóban 
magabiztos rajt-cél győzelmet ara-
tott az öt lányból és öt fiúból álló 
józsefes csapat. Felkészítő test-
nevelők: Rekedt Zoltán, Nádasdi 
Péter, Kurucz Kornélia.

Győztesek:
Fiú súlylökés: 12,85 m (Kovács 

Richárd, Mizere László, Stecen-

kó Nándor, Preisz Csaba – Pla-
tán, Besze Kornél)

Leány súlylökés: 10,66 m (Ret-
kes Réka, Siber Glória, Siber 
Szófia, Szeri Noémi, Retkes Léna)

Fiú távolugrás: 5,27 m (Preisz 
Csaba, Kovács Bálint, Besze 
Kornél, Kurgyis Kevin – Platán, 
Kovács Richárd)

Leány kislabdahajítás: 50,01 m 
(Siber Glória, Siber Szófia, Retkes 
Réka, Szeri Noémi, Lőrincz Hanna)

10x200m vegyes váltó: 
4:32,69 (Siber Szófia, Besze No-
émi – Platán, Kádár Kira, Siber 
Glória, Retkes Réka, Stecenkó 
Nándor, Preisz Csaba, Kovács 
Bálint, Besze Kornél, Kovács 
Richárd) 

A hajrá döntött

Józsefes aranyeső
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A szoptatásra és dajkálásra elhelyezett csecsemőkről szóló 
1889-es vármegyei szabályrendelet mellékleteként jelent meg 
dr. Bókai János gyermekorvos útmutató füzete, melyben a kisde-
dek táplálására és ápolására vonatkozó tanácsokat adott közre. 
A kiadvány néhány megállapítása ma is megállja a helyét, né-
hány gondolata azonban ma már idejét múltnak tekinthető.

Dr. Bókai János egyik első kijelen-
tése az anyatej fontosságát hang-
súlyozza: „A kisded legtermészete-
sebb tápszere az anyatej, mert ez 
mindazon tulajdonokkal bír, melyek 
a gyermek táplálására szükségesek 
és oly általános tápszerül tekinten-
dő, mely egymaga képes az életet 
fenntartani. Szabályul kell tehát 
tekinteni, hogy minden anya, ha az 
arra megkívánható kellékek birto-
kában van, saját gyermekét önma-
ga szoptassa.” Ha azonban ennek 
akadálya lenne, akkor azt ajánlja, 

hogy a gyermek táplálását bízzák jó 
dajkára. A jó dajka legfőbb ismérve 
saját, egészséges, jól fejlett cse-

csemője, ezenkívül becsületessége 
és erkölcsössége. A kiadvány nem 
tartja kívánatosnak, hogy az újszü-
lött „öregtejű dajka által szoptat-
tassék, mert ily időkülönbség nem 
marad káros befolyás nélkül a kis-
dedre nézve.”

A doktor úr szerint a heves in-
dulatok után (ijedtség, bánat, ha-
rag) nem tanácsos megszoptatni a 

gyermeket, mert 
az ilyen indula-
tok a tejre káros 
befolyást gyako-
rolnak. Az elvá-
lasztást a kisded 
fogzásához kell 
igazítani, ekkor 
az anyatejes táp-
lálást fokozato-
san tehéntejjel 

vagy húslevessel kell kiváltani. A 
füzet azt tartja, hogy ha anyatej 
hiányában mesterséges táplálásra 
kerül a sor, akkor nyugodtan lehet 
próbálkozni tehéntejjel, bár legal-
kalmasabb a szamártej volna, de 
ezt már abban az időben is nehezen 
lehetett beszerezni. Az újszülöttnek 
2:1 arányban vízzel (esetleg ökör-
farkkóró- vagy ánizsteával) hígított 
tejet ajánl az orvos, a 4. és 5. hó-
naptól pedig a tiszta tejet. „Előnyös 
a nem régen ellett tehén frissen 
fejt teje.” A közönséges lisztes pé-
pek nem szerepeltek a kívánatos 
táplálékok listáján, mert ezektől a 
gyermek „elsatnyul”, viszont a be-
áztatott kétszersült tejjel felforralva 
már adható volt a babáknak. Hús-
levest tisztán, esetleg „árpadarával 
vagy rizsnyákkal vegyítve” lehetett 
kínálni, a kávéfélék közül az árpa-, 
vagy a makk-kávé szerepelhetett az 
étlapon.

 Ónodi Márta
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GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyiben 
a gazda nem jelentkezik az álla-
tért, az 14 nap elteltével szaba-
don egy új gazdához juttatható.

1. Chester: másfél éves, fehér, 
keverék kan
2. Dakota: másfél éves, sötétszür-
ke, keverék kan
3. Diesel: 15 hónapos, vörös, 
keverék kan
4. Ében: másfél éves, fekete, 
keverék kan

A menhely honlapján (http://men-
helykkfhaza.hu) további képek, és 
örökbe fogadható kutyák tekinthe-
tők meg. A bemutatott kutyák után 
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú 
Alapítványnál, a 70/331-1634 és 
a 70/43-43-002 telefonszámokon, 
vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet. 

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

Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
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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Csecsemőtáplálási tanácsok a 19. századból

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

ÚJSZÜLÖTTEK: Dobos Maja (any-
ja neve: Kozma Szimonetta), Makány 
Zoé (Pintér Anita), Varga Zsófi (Kovács 
Krisztina) 
MEGHALTAK: Tarjányi László, Bartyik 
József, Füredi Imréné Háber Janka, 
Jellinek Kálmán Sándorné Keserű Má-

ria Terézia, Dósa Mihály, Sárdi Ferenc 
Péterné Cserna Etelka, Vízhányó Fe-
rencné Rádi Mária, Mészáros Mihály, 
Retkes Illésné Szabó Margit Mária, 
Jakity Istvánné Odrobina Margit – 
Kiskunfélegyháza, Simon Pál – Laki-
telek, Szabó Mihályné Tóth Rozália, 
Banó-Szabó Mihályné Czakó Julianna 
– Bugac, Árok Erzsébet Dér Erzsébet 
– Kunszentmiklós

Anyakönyvi hírek

A város évente visszatérő rendezvénye a Zenebarátok Kórusának őszi 
hangversenye. Idén október 27-én, a Móra Ferenc Művelődési Központ 
színháztermébe várták a zeneszerető közönséget. Az előadást dalosaink 
kezdték Szatmári Imre vezényletével, majd színpadra léptek meghívott 
vendégeik, a Corvo Blanco Reneszánsz Együttes, Jankovszki Ferenc 
művészeti vezetésével, valamint a Kecskeméti Nemesszeghy Márta Ve-
gyeskar, akiket dr. Smuta Attila vezényelt.

Őszi koncert
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