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Új üzemcsarnokkal bővült
az Integrál ÁFÉSZ Baromfifeldolgozó Üzeme

– Ebben az évben a madárinfluenza miatt csak minimális menynyiségben tudtunk partnereinknek
szállítani, mert nem volt vágó

alapanyag és a piac is visszafogottan rendelte termékeinket. Munkatársainkat azonban ennek ellenére
sem bocsátottuk el, a folyamatos

munkát csökkentett munkaidővel,
átcsoportosításokkal,
valamint
az állami támogatás igénybevételével tudtuk megoldani. Jelenlegi
beruházásunkhoz a nagyvállalati
beruházási támogatási program
keretében kaptunk segítséget. Az
új csarnokkal növelni tudjuk vágási kapacitásunkat, így az üzem egy
óra alatt 1600 szárnyas levágására lesz képes. 2050 négyzetméter

alapterületű, korszerű technológiával felszerelt csarnok 1,4 milliárd
forint beruházási összköltséggel
valósult meg, ehhez 559 millió
vissza nem térítendő támogatást
kaptunk a Pénzügyminisztériumtól. Az üzemcsarnokkal párhuzamosan egy napelemes kiserőmű is
épült, amihez szintén kaptunk 54
millió forintos támogatást – foglalta össze dr. Horváth Sándor.

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

Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Fantoly Márton

Ünnepélyes keretek között adták át szeptember 18-án, Félegyházán az Integrál Zrt. Baromfifeldolgozó Üzemének új, 2050
négyzetméter alapterületű, korszerű technológiával felszerelt
üzemcsarnokát. Az átadáskor a nemzeti színű szalagot dr. Horváth Sándor ügyvezető-igazgató, Varga Mihály pénzügyminiszter
és Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője vágták át.
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Folytatás az 1. oldalról!

Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője így fogalmazott
beszédében:
– Ez a cég nemcsak a szakágazat zászlóshajója, de meghatározza Kiskunfélegyháza és környéke
életét is azzal, hogy több mint 500
családnak ad munkát és számos
boltot üzemeltet a térségben.
Varga Mihály pénzügyminiszter
kifejtette, hogy a kimagasló teljesítmény mindig kimagasló elkötelezettségből fakad.
– Négy évvel ezelőtt, amikor itt
jártam, azt tapasztaltam, hogy az
itt dolgozók az előrelépés lehetőségeit keresik. Örülök annak, hogy
ez a cég, amely 36 éve exportálja
termékeit a világ számos országába
és a félegyházi hagyományokra épít,
még mindig optimizmussal és derűlátással fordul a világ eseményei
felé – mondta a miniszter.
s. r.

Egy díj, és ami mögötte van
BESZÉLGETÉS CSÁNYI JÓZSEF POLGÁRMESTERREL
A napokban vette át Csányi József a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés által adományozott Az év polgármestere kitüntető címet.
Kiskunfélegyháza első emberét ennek apropóján kérdeztük az
idáig vezető útról, és az azt szegélyező értékrendről.
– Tősgyökeres félegyházi –
ahogy mondani szokta családjának, ez a város volt a világ
közepe – ugyanakkor világjárt
kozmopolitának is tartja magát. Honnan hozza ezeket az
alappilléreket?
– A gyermekkorom meghatározza az életemet, a személyiségemet. Nagyon összetartó és szerető
családban nőttem fel. A Móraváros
utolsó utcájában laktunk, ami gyerekkorom természetközeli élményeinek forrása: barangoltunk a
mezőkön és réteken. Szüleim fontosnak tartották, hogy nővéremmel együtt minél többet lássunk a
világból, így sokat és sokfelé utaztunk itthon és külföldön. A 70-es
években ez Jugoszláviára és Bulgáriára terjedt ki, majd édesapám
munkájából adódóan a 80-as években már Németországba és Ausztriába is gyakran mentünk. Így
lehetőségem volt igen korán bepillantást nyerni a „nyugati világba”,
megismerni más dimenziókat is,
mint amit itthon láttunk. Apukám
a cipőgyárban volt beruházási és
üzembentartási
osztályvezető,
sokszor magával vitt hétvégén
egyik-másik vidéki üzembe, a gépek karbantartására. Édesanyám

az akkori Petőfi Nyomdában dolgozott adminisztrátorként. A munka
szeretete és tisztelete része volt
annak az értékrendnek, amit tőlük
szívtam magamba.
– Milyen szerep jutott a szülővárosnak az életében?
– Az én életemben először a
város keleti része, főleg a Móraváros volt meghatározó, ahol
bölcsődébe, óvodába, majd a
Bajcsy iskolába jártam 1983-ig,
amikor a frissen megnyitott Platán iskolába kerültem át. Szüleim
mindig aktív szerepet vállaltak a
különböző oktatási intézmények
életében, édesapám nevét a Platán
Utcai Általános Iskola jubileumi
könyvében például csupa nagybetűvel szedték a sok segítségre és
támogatásra tekintettel. A város
akkor nyílt ki előttem, amikor középiskolás lettem. Hat évig jártam
a PG-be, ott kétszakos technikusi
képesítéssel végeztem. Ezután a
GAMF-on tanultam tovább, és a
műszaki menedzser diplomámmal
elhelyezkedtem a MOL kecskeméti
részlegénél. Szinte azonnal megtapasztaltam a gazdasági szaktudás hiányát, ami arra inspirált,
hogy beiratkozzam a Pénzügyi és
Számviteli Főiskola levelező tago-

zatára. Eközben végig Félegyházán
laktam. 1997-ben lehetőségem
nyílt egy amerikai nyári szakmai
gyakorlatra. Ennek során sikerült
megerősíteni a nyelvtudásomat,
ami az egész további pályámon
felmérhetetlen előnyt jelentett.
Az a tény, hogy jól kommunikálok
angolul, aduász volt a szakmai
pályámon. Több nagy cégnél megfordultam, de egyre erősebb volt
bennem a vágy, hogy Félegyházán
szeretnék dolgozni. Ennek a lehetősége 2004-ben érkezett meg,
amikor megismerkedtem Joris Ide
úrral. Ő szeretett volna Magyarországon befektetni, és megkért,
hogy mutassak neki ipari ingatlanokat. Amikor pedig végignéztük
a lehetőségeket, munkát ajánlott.
Adott 2000 eurót, hogy utazzak ki
hozzá Belgiumba. Ott megmutatta
a cégét, megosztotta velem a magyarországi terveit, és mire hazajöttem, összeraktuk a kész üzleti
tervet.
– 30 éves volt akkor. Nem
ijedt meg a feladattól?
– Minden bizonnyal a neveltetésemnek köszönhetem, hogy a fiatalos hév, lendület önbizalommal
és nagy alkalmazkodókészséggel
párosult már akkor is bennem.
Amikor megtalált egy új feladat,
sosem kételkedtem abban, hogy
meg tudom csinálni. Viszonylag
gyorsan átláttam a mechanizmusokat, amihez hozzárendelve a

saját vezetői stílusomat elindítottuk a céget, és megépítettük a
Joris Ide csoport magyarországi
gyárát. A megállapodás értelmében ehhez megkaptam a pénzt és
egy etalon tervdokumentációt, én
pedig megvettem a telket, felépíttettem a gyárat, és beindítottam a
magyarországi piacot. Rossz munkát nem végeztünk, mert – bár a
gazdasági válság 2008-2009-ben
erősen érintett bennünket – 2010re piacvezető cég lettünk a trapézlemez, szendvicspanel ágazatban.
Polgármesterségem
kezdetéig,
2014-ig vittem a céget, de a mai
napig üzleti kapcsolatban vagyok
Joris Ide úrral. Egy másik, ugyancsak 2004-ben alapított ingatlanhasznosítással és befektetéssel
foglalkozó cége működésében
tulajdonosként veszek részt jelenleg is. Legújabb fejlesztésünk egy
nemzetközi kamionparkoló lesz az
autópálya Félegyháza déli lehajtójában, amire uniós pályázatot is
sikerült elnyernünk.
– Hogyan merült fel a polgármesterség gondolata?
– 2010-re ráállt a cég egy stabil
pályára: 3 milliárd forint körüli árbevétellel, területenként kiváló felelősökkel. Mindenki tette a dolgát,
az ellenőrzés és a cég felső vezetése pedig nem kötötte le az energiámat. Új kihívásokat kerestem.
Például az összefogás és együttgondolkodás lehetőségét a helyi
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vállalkozások között. Eközben egyre több dologra figyeltem fel a városban, ami nem tetszett: nem volt
vállalkozóbarát az akkori városvezetés, hiányoztak a fejlesztések,
Félegyháza jövőkép és álmok nélkül megrekedt a kilátástalan hétköznapokban. Nekem édesapám
azt tanította, hogy a kritikának
akkor van értelme, ha nem csak
azt tudom pontosan megmondani, hogy mi nem tetszik, hanem
ötletem is van a jobbá tételére. Én
nem a politikát láttam akkor, hanem azt, hogy van egy rossz vezetés és ebből adódóan egy rosszul
működő város, ami történetesen a
szülővárosom. Úgy éreztem, hogy
Félegyháza többet érdemel ennél.
De azt is tudtam, hogy a szükséges változást egyedül nem tudom
elindítani. Hasonló értékrend mentén gondolkodó partnereket kerestem, így ismerkedtem meg Dósai
Bencével, ő most a polgármesteri
kabinetet vezeti. Érzéseinket és
terveinket megosztottuk Lezsák
Sándorral, aki azt mondta, hogy
ha fel tudunk mutatni egy tiszta,
vállalható koncepciót, akkor támogatni fog bennünket. 2013-ban

csatlakozott hozzánk dr. Faragó
Zsolt jelenlegi jegyző. Akkor kezdtük el összerakni azt a programot,
ami megérte az előttünk álló munkát, erőfeszítést, olykor harcot is.
Átfogó közvéleménykutatást indítottunk el, ebben kitértünk minden
területre a vállalkozásfejlesztéstől
az egészségügyön, oktatáson, közterületeken, utak és járdák állapotán át a kulturális eseményekig.
Az így szerzett információk ma is
fontos alapját adják a városfejlesztési irányok meghatározásának. A
2014-es önkormányzati választásra minden körzetben tudtunk jelöltet állítani. Olyan jobboldali értékeket valló embereket, akik hozzánk
hasonlóan gondolkodtak a jövőről,
és vállalták a választásig vezető,
sok támadással, meghurcoltatással szegélyezett utat.
– 2014-ben Kiskunfélegyháza
polgármestere
lett.
Itt is működött a gyors
alkalmazkodóképesség?
– Voltak, akik szerint egy sikeres
cégvezető még nem feltétlenül tud
várost vezetni. Nem értek egyet
velük. Az önkormányzat sokban
hasonlít egy holdinghoz: vannak

Csányi József Az év polgármestere (középen),
dr. Faragó Zsolt jegyző (balról)
és Dósai Bence polgármesteri kabinetvezető (jobbról)

különböző ágazatok, amelyek egy
központi egységhez tartoznak,
és minden területnek szüksége
van egy jó vezetőre. Ezt az egészet egy igazgatótanács felügyeli.
Maga a rendszer jól használható
önkormányzati struktúrára lefordítva is. Dósai Bence és dr. Faragó
Zsolt a partnereim azóta is ebben.
Tudatosan építettük fel azt a mögöttünk álló, osztályvezetőkből és
más szakemberekből álló csapatot, akik összerakják az általunk
megálmodott koncepciót.
– Mit jelent Önnek Az év polgármestere elismerés?
– Amikor 2014-ben a félegyháziak bizalmából a város polgármestere lettem, édesapám azt
mondta: eljött az a pont, amikor
a tanítvány túlnőtt a mesteren. Ez
volt életem legfontosabb elismerése, ami örökre a szívemben marad.
Azóta elvesztettük őt. 2019-ben
egy selymesi lakossági fórumon
egy férfi jött oda hozzám azzal,
hogy eltette a programomat, és elhatározta, ha az ígéretek 80 százaléka teljesül, akkor kezet fog velem
és gratulál. És ő akkor úgy érezte,
hogy meg kell ezt tennie. Ez is egy
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fontos visszaigazolás volt. Nagyon
szerencsés vagyok, mert az elismerésért nem kell díjra várnom,
megkapom nap mint nap vadidegen emberektől, akik mosolyogva
köszönnek rám a piacon, utcán,
boltban, étteremben… Az év polgármestere díjat egy ember kapja,
de a kitüntetés valójában az egész
hivatalnak szól. A polgármesterség kicsit olyan, mint Forma-1-es
pilótának lenni: hozhatod életed
legjobb formáját, ha nincs mögötted kiváló csapat és technika, akkor minden igyekezeted hiábavaló.
– Vannak-e további politikai
ambíciói?
– Politikai ambícióim sohasem
voltak, és a jövőre vonatkozóan
sincsenek. Jobboldali konzervatív
értékrendem van, de úgy érzem,
hogy egy városvezető feladata nem
a politizálás, hanem hogy a város
minden lakójáért próbáljon meg
tenni. Pontosan azt szeretném
csinálni a jövőben is, amit jelenleg
teszek: szolgálni a szülővárosomat
minden erőmmel és tehetségemmel mindaddig, amíg hozzá tudok
tenni Félegyháza értékeihez.
Tóth Timea
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Az átadó ünnepségen Csányi József
polgármester elmondta:
– Amikor 2014-ben elkezdtük a
munkánkat a jelenlegi képviselőtestülettel úgy láttuk, hogy a gazdaság fejlesztése mellett a közösséget
is fejleszteni kell. Számos eset igazolta azt, hogy az emberek nem szívesen mentek közösségbe, vettek
részt rendezvényeken. Ennek egyik
okát abban láttuk, hogy nem voltak
megfelelő rendezvények, illetve az
ezeket kiszolgáló közösségi terek.
A Kossuthvárosban sok kisgyermekes szülő és nagyszülő is ismerte a hajós játszóteret, amelyet az
idő vasfoga sajnos az évek során
alaposan megrágott. Ezért tartottuk fontosnak, hogy megújuljon a
játszótér és egy olyan focipálya is
épüljön mellette, ami jól hasznosítható. Most itt, az ünnepélyes átadáson láthatjuk, hogy terveink valóra
váltak az összefogás és az ÚTÉPKER Kft. kiváló kivitelezési munkájának köszönhetően. Nézzük akár a
téren megépült kisszínpadot, vagy
a bejáratnál a növényfuttatókat,
megállapíthatjuk, hogy igen komoly
ácsmunka áll mögötte. Kívánom,
hogy minél több rendezvény tudjon
megvalósulni ezen a helyszínen.
Úgy gondolom, hogy a jelenlegi
helyzetben, a korlátozó intézkedések bevezetésével még inkább ki lehet használni ezt a szép közösségi
teret a szabadidő kellemes eltöltésére – tette hozzá a polgármester.
Dr. Kiss Ákos Csaba, a körzet
önkormányzati képviselője így fogalmazott a nemzeti színű szalag
átvágása előtt: – Számomra külön
nagy öröm, hogy itt állhatok ezen a
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Játszóteret és pihenőparkot
avattak a Kossuthvárosban

Örömteli bringázással vették birtokba a Kossuthvárosban a megújult játszó- és közösségi teret
szeptember 11-én, pénteken. A hajós játszótéren
megújult park, focipálya és kerékpáros kör várja a
városrész gyermekeit, lakóit.
szépen megújult közösségi téren,
hiszen amikor én ideköltöztem a
Kossuthvárosba, akkor sajnos ezen
a helyszínen csak egy eléggé elhanyagolt játszótér volt. Akkoriban
ide jártam a pónilovamat legeltetni
és a gyerekeket lovaglásra tanítani.
Szerintem mérföldkő a Kossuthváros életében, hogy megvalósulhatott ez a színvonalas közösségi tér.
Itt minden korosztály megtalálhatja
saját zegzugát, hiszen amíg a kisgyermekek játszanak, addig a nagyobbak focizhatnak, a felnőttek
pedig árnyas helyre húzódhatnak
beszélgetni, kikapcsolódni. Esténként, mikor erre sétáltam, már láttam, hogy nem hiába épült, hiszen
már a fiatalok sütögettek, beszél-

gettek itt. Arra kérem önöket, hogy
minél többször jöjjenek ide, hozzák
el ismerősüket is. Vigyázzanak egymásra, az egészségükre és vigyázzanak a létesítményre – zárta mondandóját a képviselő.
Az ünnepségen Meizl Ferenc, a
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi szervezetének vezetője is szót kért. Elmondta,
hogy a Zöld város Projekt keretében
Félegyháza 10 pontján helyeztek ki
mintegy 200 madárodút, többek
között a Kossuthvárosban is. – Az
országban egyedülálló az, ami Kiskunfélegyházán megvalósult azzal,
hogy 10 intézménnyel együttműködve madárodúkat készítettünk.
Így bátran elmondhatjuk, hogy

Kiskunfélegyháza az országban
kiemelkedően madárbarát város.
A Kossuthvárosi Óvoda lett városunkban az első madárbarát óvoda.
Aki ide járatja gyermekét, vagy unokáját az tudja, hogy a szülők összefogásával már mintegy száz odút
készítettünk el. Ezeket nemcsak itt,
az óvoda kertjében, parkjában, hanem a városrész magánházainál is
elhelyezték.
Beszámolója végén Meizl Ferenc
elismerő oklevelet adott át Timafalvi Lászlónénak, a Kossuthvárosi Óvoda vezetőjének és általa
a szülőknek, nagyszülőknek, a városrészben kihelyezett madárodúk
gondos figyeléséért, gondozásáért.
s. r.

Megújul a zeneiskola – költöznek az intézmények
Többéves előkészítő munka után hamarosan megkezdődik a
Petőfi tér 8. szám alatti volt zeneiskola épületének a teljes
felújítása. A Kecskeméti Tankerületi Központ támogatási forrásból valósítja meg a beruházást, aminek eredményeként a
kívül-belül megszépült és korszerűsített épület visszakapja
eredeti, zeneiskolai funkcióját.
A központi helyen lévő, többszintes ingatlan jelenleg otthont ad a
Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Kiskunfélegyházi
Tagintézményének, a Félegyházi Városfenntartó Nonprofit
Kft. székhelyének, valamint az
FBH-NP Nonprofit Kft. hulladékszállítási
ügyfélszolgálatának.
Ezeket az intézményeket a felújítási munkák november első
felére tervezett megkezdéséig új
helyre kell költöztetni. Így született az a döntés, hogy a Félegyházi Városfenntartó Kft. és an-

nak parkfenntartással foglalkozó
részlege – a megfelelő működési
feltételek kialakítása után – a volt
Kommendáns Hivatal épületébe
(Kossuth Lajos utca 10.) költözik.
Mivel a Félegyházi Közlöny szerkesztősége ennek az épületnek
egy részében működik, nekünk
is költöznünk kell. Új székhelyünk
a polgármesteri hivatalban lesz.
A pedagógiai szakszolgálat zavartalan működtetése érdekében
– a Kecskeméti Tankerületi Központtal történt egyeztetések után
– a félegyházi önkormányzat fel-

ajánlotta a Hunyadi utca 6. szám
alatti, volt háziorvosi rendelő és
védőnői szolgálati iroda épületét.
A jövőben itt vehetik igénybe a
félegyháziak a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait.
A hulladékszállítási ügyfélszol-

gálat sajátos helyzetét figyelembe
véve annak elhelyezéséhez további egyeztetések vannak folyamatban, várhatóan október hónap
végére nekik is sikerül megfelelő
helyet találni. Amint ez megtörténik, tájékoztatjuk olvasóinkat.
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Új minőséget kap a szabadidő
eltöltése a Petőfi-lakótelepen
A Petőfi-lakótelepen adták át a felújított közösségi- és játszóteret, szeptember 12-én. Az ünnepélyes átadón Balla László alpolgármester, Kecskeméti Katalin, a kivitelező ÚTÉPKER Kft. ügyvezetője és Horváth Gábor, a körzet önkormányzati képviselője
közösen vágták át a nemzeti színű szalagot. Az átadást követően
a Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes műsora szórakoztatta a
megjelenteket.
Balla László alpolgármester az
átadáskor megfogalmazta: – Minden városvezető, képviselő-testület számára nagy öröm egy olyan

város, ahol a játszóterek száma
gyarapodik és a játszóeszközök
minősége évről évre egyre jobb
lesz. Amikor elkezdődött ennek a

A Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Kossuth
Lajos Technikum Szakképző Iskola és Kollégium diákjai már két alkalommal vettek részt
az Erasmus+ program külföldi tanulmányútjain, többek között Gyergyószentmiklóson. A
program keretében készültek azok a kültéri
asztalok, padok, amelyek felhasználásával kialakítottak egy kültéri tantermet, pihenőhelyet.
Az iskola igyekszik maximálisan betartani a
járványügyi rendelkezéseket. Ebben a parkban
a diákok az árnyas fák alatt sajátíthatják el az
új ismereteket. Bővült a kollégisták pihenőtere,
ahol akár tanulni, akár beszélgetni lehet. A tanulók bizonyították, hogy a projektben végzett,
több szakmát érintő, közös munkájuk az ő kényelmüket szolgálja.

Kötelező

maszkot viselni

A kormány döntésének megfelelően
szeptember 21-én, hétfőtől a kiskunfélegyházi polgármesteri hivatalba ügyintézés céljából kizárólag
az orrot és szájat eltakaró maszkban lehet belépni. Ugyancsak kötelező a maszkviselés a városi könyvtár, a művelődési központ, a Kiskun
Múzeum és a Petőfi Mozi területén,
továbbá szeptember 25-étől a kiskunfélegyházi piac és vásár is kizárólag maszkban látogatható az
árusoknak és a vevőknek egyaránt.

játszótérnek az építése, jó néhányan felhívtak, és nekem szegezték
a kérdést: Megszűnik a játszótér?
Miért teszik tönkre a gyerekek
játszóhelyét? És lám, egy sokkal
szebb, sokkal modernebb játszótér, sőt egy közösségi tér is épült
mellé a régi, elavult, elhanyagolt
helyszínen.
Személyes tapasztalatom is azt
mutatja, hogy különösen délután
foglalják el most már nagy öröm-
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mel a gyerekek a játszóteret, a
szülők és hozzátartozók pedig
a padokat. Úgy gondolom, hogy
egy városnak nem csak a versenysportra kell összpontosítani.
Lehetőséget kell teremteni a tömegsportra, a szabadidős sporttevékenységekre is, amelyhez ez
a közösségi tér és játszótér kiváló
helyet ad. Ráadásul ezt a közösségi teret úgy alakították ki, hogy
a későbbiekben a lehetőségekhez
mérten még bővíteni is lehessen.
Remélhetőleg néhány éven belül az
is megvalósulhat. Addig is használják a következő évtizedekben
sérülésmentesen, a szabadidő
hasznos és kellemes eltöltésével
ezt a szép, parkosított teret – zárta
gondolatait az alpolgármester.
Horváth Gábor, a körzet önkormányzati képviselője így fogalmazott: – Aki emlékszik erre a
csupasz, kopár területre, amelyen
egy egyszerű játszótér volt, most
biztosan örömmel tölti el szívét a
színvonalas közösségi tér látványa. Én, mint önkormányzati képviselő azért vagyok büszke, mert
az eddigi munkálatok meghozták
gyümölcsüket és érzékelhetjük a
városrész fejlődését is.
s. r.

Szabadtéri tanterem
a Kossuthban

Nem épülhet adótorony a Móravárosban
A közelmúltban tájékoztattunk arról, hogy a móravárosiak tiltakoznak a közelükben tervezett adótorony megépítése ellen.
Ezzel kapcsolatosan aláírásgyűjtésbe kezdtek és lakossági
fórum megtartását kezdeményezték. Kis-Szeniczey Kálmán
szeptember 18-án adta közre közösségi oldalán azt a levelet,
amiben a hivatal arról tájékoztatja, hogy a DIGI Kft. nem kapta
meg az engedélyt az építkezéshez.
A levél tartalma:
Tisztelt Képviselő Úr!
Tájékoztatom, hogy a DIGI Táv-

közlési és Szolgáltató Kft. végleges más célú hasznosításra
vonatkozó, a Kiskunfélegyháza
087/46 hrsz. földrészletet érin-

tő kérelmét a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztály Földhivatali Osztály 6.
(Kiskunfélegyháza) 2020.09.17.
napján
kelt
határozatában
elutasította.
Üdvözlettel:
Kovács Ernő
kormánymegbízott nevében
és megbízásából,
Dobos Zsolt
szakügyintéző
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Eljárásrend az Egészségközpontban
A kiskunfélegyházi Egészségközpont az alábbi szabályok betartására kér mindenkit.
Telefonon kérjenek időpontot a
háziorvosuktól.
A félegyházi háziorvosok elérhetőségét az alábbi linken találják:
https://kiskunfelegyhaza.hu/hivatal/korzeti-orvosok, valamint a
kihelyezett tájékoztató táblákon.
Háziorvosi ellátás céljából az intézmény főbejárata 7 óra és 18 óra
között használható.
37 Celsius fok feletti testhőmérséklet esetén az Egészségközpont
csak az orvossal egyeztetett módon és időpontban, a vonatkozó
protokoll szerint fogad beteget.
Minden, az Egészségközpontot
felkereső személy testhőmérsékletét belépés előtt ellenőrzik. Aki
egyeztetés nélkül, lázasan keresi
fel az intézményt, azt hazaküldik,
és telefonon keresztül kell felvennie a kapcsolatot a háziorvossal a
fentiek szerint.
Az intézményt lehetőleg kísérő
nélkül, gyermek, illetve a mozgásában korlátozott beteg esetében
egy kísérővel keressék fel.
Az állandóan szedett gyógyszereket felíratni kívánó betegek

telefonon kérjék háziorvosukat az
elektronikus recept felírására.
A háziorvosi ügyelet és a fogorvosi ügyelet az alábbi feltételekkel
fogad betegeket:
– A hátsó bejárat felőli ajtót
zárva tartják, a nagykapu felőli
oldalon elhelyezett csengők segítségével tudnak az intézménybe
belépni.
– A háziorvosi ügyelet hétköznapokon 17 órától 8 óráig, hétvégén:

pénteken 17 órától hétfő 8 óráig
vehető igénybe.
– Fogorvosi ügyelet: hétfőtől
csütörtökig 18 órától 22 óráig,
pénteken 13 órától 17 óráig, szombat és vasárnap 6 órától 10 óráig.
Telefonszámok: 06-20/518-6984,
06-20/348-0072.
– A háziorvosi ügyeletet a
76/403-104 telefonszámon hívják.
Lázasan az ügyeletet se keressék
fel.

KÖRKÉRDÉS: Odafigyel-e egészségére?
A helyes táplálkozás, a testmozgás, de a jógázás fontossága
is megfogalmazódott, amikor körkérdésünkben arra kerestük
a választ a félegyháziak körében, hogy hogyan őrködnek testi
és lelki egészségük megőrzése felett. Mint kiderült, a rendszeres szűrővizsgálatokat és az egészséges életmódot mindenki
kiemelkedően fontosnak tartja.

Andrási Novák Klára (70): –
Ha az egészségemmel kapcsolatban valami gondom támad, akkor
próbálok utánanézni az interneten, és természetesen az orvost
is felkeresem. Tavasszal voltam
beteg utoljára. Sokat köhögtem,
így tüdőszűrésre is bejelentkeztem, de szerencsére nem lett komolyabb baj. Igyekszem figyelni az
egészségemre.

Keserű Eszter (52): – A családomban és a szakmámban is
mindig kiemelt szerepet kapott az
egészségmegőrzés. A munkahelyemen én voltam a felelőse a testi,
lelki, szellemi egyensúlynak, ezzel
kapcsolatos projekteket koordináltam. Ezen belül az étkezés, a lelki
egyensúly megőrzése különösen
fontos lehet. A pozitív szemlélet a
közérzetünket is befolyásolja, nem

szabad félnünk a betegségektől.
Emellett persze a megelőzésre is
hangsúlyt kell fektetni. Rendszeresen járok szűrővizsgálatokra és
vérvételre. Rajtunk múlik, hogy
mennyi figyelmet szánunk magunkra és környezetünkre.
Balázs Sándor (18): – Évek óta
dohányzom, pedig tudom, hogy
nem lenne szabad, illetve ismerem a cigaretta káros hatásait. Az

egészségem érdekében azonban
úgy érzem, hogy abba tudnám
hagyni ezt a káros szokásomat,
még akkor is, ha függőséget okoz.
Szoktam sportolni, illetve az étkezésre is ügyelek. Zöldséget,
gyümölcsöt és vitaminokat is fo-

Az Egészségközpontban kötelező az orr és száj eltakarása!
A magánrendelésre érkező betegek is csak abban az esetben
léphetnek az intézménybe, ha korábban időpontot egyeztettek az
orvosukkal.
Megértésüket köszönik!
Dr. Patkós Róbert Zoltán,
Fenyvesi Zoltán István
ügyvezető, Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft.
gyasztok, ezzel próbálom kompenzálni a káros szenvedélyemet.
Fricska Irén (68): – Harmóniában legyünk magunkkal, a testünkkel és a lelkünkkel, szellemünkkel.
Ez a legfontosabb az egészséges

élethez. Jógázok 22 éve, engem ez
segít ezen az úton. Felfokozott tempóban élünk, érdemes megállni egy
pillanatra, és magunkra gondolni,
figyelni érzéseinkre, megtalálni a
belső harmóniánkat. Az egészségünket nagyban befolyásolja a táplálkozás is; amit megeszünk, azt
építi be a szervezetünk. Fogyasztok
ugyan húst, de mindenkit arra bíztatok, hogy minél több gabonafélét,
gyümölcsöt és zöldséget egyen. A
mesterséges, feldolgozott termékeket érdemes elkerülni. A fehérliszt,
a cukor és az instant ételek a sok
tartósítószer és a mesterséges
anyagok miatt kerülendők. G. Z.

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2020. szeptember 25.
Szeptember 11-én tartotta
meg a járványhelyzet miatt tavasszal elmaradt éves rendes
közgyűlését a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület. A
mintegy másfél év történéseire visszatekintő beszámolók – a tagság tájékoztatását
szolgáló hírlevelek kiegészítéseként – ez alkalommal is
megerősítették: a közösség
különleges szerepet tölt be a
város életében. Az egyesület
erős és nagyhatású jelenlétével 32 éve alakítója a kulturális-közéleti folyamatoknak,
továbbvivője és kiszélesítője a
kultuszápolásnak, határaikon
túlmutató tevékenységével pedig biztosítéka a kiterjedt kapcsolatok működésének.
Jól reprezentálja mindezt az egyszerre Móra és Petőfi Emlékévnek
nyilvánított 2019-es esztendő,
amelynek – egyetlen cikkben aligha felsorolható – eseményei között
éppúgy megtalálhatóak a hagyományokból adódó, periodikusan
ismétlődő rendezvények, mint
a kultuszápolás legaktuálisabb
kérdéseit körüljáró programsorozatok. Utóbbiak közül is csak a
teljesség igénye nélkül lehet néhányat kiemelni, mint ahogy Kapus
Béláné elnökségi beszámolója
és Seres Antalné választmányi
titkár színes képes prezentációja
sem érinthette az eseményekben
gazdag év minden fontos elemét.
Halálának évfordulóján ünnepi műsor keretei között került
sor – fiatal közönség előtt – Móra
Ferenc Magyar Örökség Díjának
bemutatására. A díjat megörökítő
emléktáblát a július 19-i emléknapon avatták fel a szülőház falán. Májusban az író nevét viselő
Gokartokkal,
futóbiciklikkel
és kerékpárokkal ünnepelték
a gyermekek az Autómentes napot a Dózsa Óvodában,
szeptember 18-án. A játékos
délelőttön az eszközöket a
Humanum Salma Humanitárius Közhasznú Alapítvány
bocsátotta
az
intézmény
rendelkezésére.
– Az esemény apropóját az Európai Mobilitási Hét adta, az
óvoda az alapítvány támogatásával és kezdeményezésére
kapcsolódott be a kerékpáros
közlekedés
népszerűsítésébe
– mondta lapunknak Gémesné
Gulyás Bernadett, intézményvezető-helyettes.
Hozzátette:
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A jelen kulturális életét írják

A Móra Ferenc nevét viselő általános iskolák találkozója a városházán – 2019

általános iskolák találkozhattak a
városházán és a Constantinumban. Az egyes közösségek saját
Móra-képét bemutató kisfilmeket
a zsűri nevében Vészits Andrea,
az író dédunokája értékelte. Októberben rendezték meg a Hattyúházban annak a kötetnek a bemutatóját, amelyet Versek II. címmel
Móra István (1894-től) folyóiratokban, illetve kéziratban fennmaradt költeményeiből állított össze
az egyesület irodalmi szekciója.
Egy hét múlva a kiadványok körét
gazdagító újabb bemutatóra került
sor: A mi Móránk című CD-t ismerhette meg a közönség Móra Ferenc
szövegeivel, Vas László zenéjével
és gyerekelőadók közreműködésével. Ugyanebben a hónapban Móra
István emlékülést rendeztek a
városházán, az emlékév méltó lezárásaként pedig – immáron másodszor – a könyvtár adott helyet a
Móra-rokonok találkozójának.
Az egyidejűleg zajló Petőfi Emlékév sem volt híján különleges
eseményeknek. A költészet napja

alkalmából az ország középiskolái
számára szervezett az egyesület
Petőfi-szavalóversenyt a városi
könyvtárban. Májusban Petrovicsés Hrúz-leszármazottakat hívott
meg a város, hogy a találkozó részeként szervezett konferencián
megoszthassák egymással és a
nagyközönséggel a rokonságot
érintő legújabb kutatási eredményeiket. Az előadások után a résztvevők együtt sétáltak át a Hatytyúházhoz, amelynek falán táblát
avattak a Petőfi-szülők emlékére.
Július végén tagságunk képviselői
is részt vettek a fehéregyházi Petőfi-ünnepségen, emlékezve arra
is, hogy városunk 20 éve ajándékozta az erdélyi emlékhelynek
Máté István szobrászművész alkotását. A Petőfi Emlékév a hagyományokat őrző, de mindig változatos formákat mutató szilveszter
napi megemlékezésekkel zárult.
Nem kisebb lendülettel indult a
2020-as év sem, ezt a március közepéig megvalósuló programok bizonyítják. Innen azonban, az ismert

Autómentes
nap a Dózsa
Óvodában
a gyermekek érzékenyítését és
szemléletformálását már óvodás korban szükséges elkezdeni,
hiszen a hosszú távú stratégia

eredménye csak a távoli jövőben
lesz kézzelfogható.
Az óvoda mögötti Dohány utcában berendeztek egy KRESZ-pá-

okok miatt, csak a nyár közepétől
folytatódhattak a rendezvények.
Kállainé Vereb Mária ügyvezető
elnök a 2020. évi programjavaslat
és költségvetési előterjesztés kapcsán beszélt az elmaradt, az elhalasztott és a későbbiekre tervezett
egyesületi eseményekről.
Az említett beszámolók mellett a közgyűlés meghallgatta és
elfogadta a gazdasági, ellenőrző
bizottsági és közhasznúsági jelentést is, az elnöki zárszó pedig az
anyagi támogatás soha ennyire
nem tapasztalt fontosságára hívta
fel a figyelmet, példaként említve
annak egyik lehetséges formáját,
az egyesületi kiadványok folyamatos vásárlását.
A közgyűlés hivatalos anyagai
egy nagyon intenzív és folyamatos működés dokumentumai. Mögöttük pedig színes történetek és
események, gazdag tartalmak és
változatos formák, útkövetések és
útkeresések, amelyek mind a jelen
kulturális életét írják.
Dr. Luchmann Zsuzsanna
lyát, amit a délelőtt folyamán a
gyermekek gokartokkal, futóbiciklikkel és kerékpárokkal birtokba
vehettek. Ügyességi és versenyfeladatok mellett gyakorolhatták a
kerékpáros közlekedés szabályait.
A kisebbek az alapítvány jóvoltából ugrálóvárazhattak, de helyben
készült pattogatott kukoricával is
kedveskedtek az ovisoknak.
Némedi-Varga Beatrix, a
Humanum Salma Humanitárius
Közhasznú Alapítvány vezetője
elmondta: céljuk, hogy a gyerekek
minél hamarabb találkozzanak a
közlekedés kihívásaival, tapasztalásaival. Reményei szerint a jövőben hagyomány válik majd ezekből az élménynapokból.
Z. A.
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Természettudományos tábor a Móra gimiben
A Móra Ferenc Gimnázium Természettudományos Laboratóriuma
évek óta szervez tábort a természettudományok iránt érdeklődő
tanulóknak. Az idén – az ismert körülmények miatt – csak egyetlen rövidke táborozásra nyílt lehetőség, amelyet Molnár Katalin
és Rácz Nóra, a labor munkatársai szerveztek.
A háromnapos program során
nagyon sok érdekességgel találkozhattak a gyerekek. A tábor
kezdetén – hagyományosan –,
Karácsonyi Melinda drámapedagógus segítségével ismerkednek
meg egymással a város minden
iskolájából érkező diákok. Minden alkalommal nagy sikert arat
a Lego-robotok építése és programozása. Az idén a legügyesebbek
megpróbálkoztak egy labirintusból
is kivezetni a robotokat. A foglalkozásokat a gimnázium pedagógusa,
Kámán Tamás vezette.

Az ismeretek nagyobb részét
tapasztalás útján szerezzük. Ezt
szem előtt tartva sok-sok kísérletet végeztek a gyerekek Bodnárné
Laczkó Gyöngyi tanárnővel. Az
egyik nap a madarak megismerésével telt. Megvizsgálták a tojásokat, kísérleteket végeztek a mésztartalom kimutatására, boncoltak
csirkeszárnyat és ettek strucctojás-rántottát. Délután a múzeum
kőzetgyűjteményét
tekintették
meg a résztvevők Benséné Szabó
Ágota tanárnő segítségével.
A tábor zárásaként vetélkedőn

mérhették össze a tudásukat a
gyerekek, illetve nyomozós-kísérletezős játékon vettek részt. A
hagyományos táborzáró családi
délután is a kísérletezés jegyében

telt. Erre most csak 2 fő vendég
érkezhetett, akikkel együtt végezték el a gyerekek a szárazjeges
kísérelteket.
Molnár Katalin

Verseny, karantén idején
Nemzetközi pályázatot hirdetett tavasszal Koronként menő a karantén címmel az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola. Mottójuk:
„Legyen a művészet sebesebb lázadás és lelkesedés, mint a vírus!”
Mivel márciustól a diákok nem
hagyhatták el otthonainkat, az óbecsei iskola munkaközössége motiválni szerette volna a gyermekeket,
hogy valami sajátos, egyedi módon
mutassák be, hogyan töltik el idejüket otthonukban. A pályamű lehetett rajz, fotó, video vagy bármi
más. Mindenféle megközelítést és
megoldást örömmel láttak, kísérletezésre biztatták a fiatalokat.
A Platán iskola akkor még 7. évfolyamos diákjai remekeltek a pályázaton, bár hagyományos módon
helyezéseket nem osztottak ki, de a

platánosokat külön kiemelték. Holló Brigitta, Ónodi Viktória, Seres Zsófia, Szikszai Dóra óbecsei
emlékeiket is felhasználva készítették el videójukat, amely a múltat, a
jelent és a jövőt idézte. Sós Alex
egy vicces videót készített, amelyben kedvenc sportjának, a focinak
hódolt, és bebizonyította, hogy nem
csak labdával tud dekázni. Kispeti
Gábor is megörökítette, hogy mi is
volt az ő kedvenc időtöltése a karantén idején. Gulyás Laura pedig
csodás virágdíszeket készített saját
maga és családja nagy örömére.

Kamasztanból
jeles
Kamasztanból jeles címmel színi
előadást láthattak a kiskunfélegyházi középiskolások szeptember 8-án, a kiskunfélegyházi
Móra Ferenc Művelődési Központ
dísztermében. Az eseményt Timafalvi László rendőr ezredes
kapitányságvezető nyitotta meg.
A bemutatott darab a fiatalok életét megnehezítő és veszélyeztető
dolgokról szólt. Feldolgozták a
cyberbullyingot, vagyis az internetes bántalmazást és következményét, de helyet kapott benne a
drog, a társadalmi elszigetelődés
és megbélyegzés is.

Széchenyi Istvánra emlékeztek
Gróf Széchenyi Istvánra emlékeztek szeptember 18-án, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziumban, valamint szeptember
21-én, Széchenyi születésnap-

ján, a Platán Utcai Általános
Iskolában.
Az ünnepi műsort a vírushelyzetre való tekintettel mind a két
iskola a saját rádióján keresztül

közvetítette. A Móra Ferenc Gimnázium falán elhelyezett emléktáblánál dr. Kása Zsuzsanna,
a gimnázium igazgatója, Sinkó
Edit igazgató-helyettes, Meizl Fe-

A fiataloknak szóló művet dr.
Horváth-Rekedt Gréta címzetes rendőr főhadnagy, Manyasz
Erika és Benedek-Koncz Eszter rendezésével a helyi rendőrkapitányság kortárssegítői
mutatták be.
Szereplők: Barna-Pap Bianka, Almási Emerencia, Nagy
Bálint, Barna-Pap Adrián,
Mucsi Maja, Krepsz Gréta,
Ágó Dominik, Ficsór István,
Demeter Ramóna, Peregi
Panna, Varga Hajnalka, Rácz
Melissza, Fekete Márta.
V. B.
renc nyugalmazott iskolaigazgató
és Rosta Ferenc alpolgármester rótták le tiszteletüket, a Platán iskolában a vendégek mellett
Szunyi Anikó tagintézményvezető-helyettes helyezte el az emlékezés koszorúját.
V. B.
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A tökéletes pillanat nem mindig valóságos
A Móra Ferenc Művelődési Központ művelődésszervezője, a
rendezvények nagy pillanatainak megörökítője, a városi kreatív
anyagok segítője, ő az, aki tevékenyen közreműködik a Tourinform Iroda képes kiadványainak megvalósításában. Rengeteg
fotója köszön vissza ránk Kiskunfélegyházán, és talán nem is
tudjuk, hogy Patyi Zoltán készítette őket. Sok-sok téma érdekli,
a látásmódja egészen egyedi. Végigjárta a ranglétrát, egészen az
alapoktól kezdte és nem is akármilyen műfajban.
Virtual tuningnak hívják azt az eljárást, amikor egy autóról készült
képet a Photoshop segítségével átépítenek. Leültetik, felnit cserélnek
rajta, üveget színeznek, matricákkal
látják el. Nagyon magas szinten is
lehet ezt a műfajt művelni, számos
hazai és külföldi mestere van. Ez ragadta magával annak idején Zolit és
innen indult minden.
– Egy idő után azok a fotók, amiket kiadványokban láttam, már nem
nyerték el a tetszésemet, így kezembe vettem a dolgot és a megdolgozandó alapképeket is én kezdtem
gyártani – mondta.
Így kezdődött a fotózás 2010ben, bár az autós téma máig nagyon közel áll a szívéhez, de mindez

megmaradt hobbinak. Az autófotók
után jöttek a rendezvények, először
a helyi szórakozóhelyek éjszakai
vendégeit örökítette meg. Két évig
dolgozott így, állítása szerint nagyon
sok tapasztalattal gazdagodott ez
idő alatt. Megalakult az ARTzone
Photography Facebook- és Instagram-oldal. 2013-ban kapott állást a
Móra Ferenc Művelődési Központban, azóta az intézmény által szervezett rendezvények fontos pillanatait örökíti meg. A rendezvényeken
nagyon otthonosan mozog, gyakorlatilag eggyé válik a tömeggel és a
pillanattal, észre sem veszik, hogy
jelen van. A későbbiek meghozták a
tapasztalatot az esküvői fotózás, a
portréfotózás, keresztelők, családi

albumok tekintetében is. Itt tanulta meg, hogy ahhoz, hogy jó képek
készüljenek, meg kell ismerni az
alanyt. Tudni kell, hogy mi jár a fejében, mi az, amivel azonosulni tud
majd a képek láttán.
– A tökéletes képet keresem, de
valószínű, hogy nincs olyan. Ahhoz
lehet, hogy a valóságtól el kell rugaszkodni egy kicsit. Meg akarom
mutatni azt a világot, ami örömmel

családjával gyermekkorától fiatal
felnőtt koráig, mintegy tizenegy
évig. Nagyon sok kellemes élmény
köti ide. Itt érettségizett, kosárlabdázott, több barátja, ismerőse van jelenleg is ebben a szépen

fejlődő városban. Számos alkotása itt talált gazdára. Selymeit
Budaörs-Kamaraerdőn található
stúdiójában készíti, alkotásaihoz
az inspirációt a körülötte lévő világ szépségei, a természet csodái,

tölti el az embereket, ez pedig nem
mindig a hétköznapi valóság – vallja.
Rengeteg képet készít egy fotózás
alkalmával, ezekből gyakran kevesebb, mint a fele az, ami megfelel
a saját magával szemben támasztott követelményeknek. Számára a
témában nincs tabu. Bármi jöhet.
A munkák kezdetén volt némi zavar benne, amikor meztelen testet
kellett megörökíteni, ma már ezt is
tudja kezelni. Nagy kihívásként élte
meg, amikor 38 hetes terhes, meztelen hölgyet fényképezett a párjával,
teljesen egyedi környezetben.
Ló és lovasa fotókon is megtanulta már, hogy mi a fontos. Nemcsak
megmutatni az állat és ember közötti ősi, bizalmi kapcsot, hanem
szakmai szempontok szerint arra is
figyelni, hogy a ló anatómiája hangsúlyos legyen, a lábtartása megfelelő
szögben köszönjön vissza a képen.
Folyamatos tanulásnak él meg
minden új helyzetet, naponta képzi
magát. Véleménye szerint sok témában mozog otthonosan, de amellett,
hogy ez előnye, kihívásként is tekint
rá: nehéz kiemelkedően magas szinten foglalkozni egy-egy dologgal.
Szertartásszerűen dolgozik, szerinte
nem lehet mindig spontán, hiszen az
adott esemény előkészületeket igényel, gondolkodást, tervezést. Éppen
ezért nem jellemző, hogy nyaraláson
összeszereli a fényképezőgépét,
olyankor ő is telefonnal alkot.
Sok-sok terve van a jövőt illetően, vannak benne képlékeny dolgok
is, de amiben egészen biztos: 10
év múlva is ott lesz a fényképező a
kezében.

Z. A.

A selyemfestő
virtuóz
Kovács Zsóka selyemfestő művésznek nyílt kiállítása a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárban,
szeptember 18-án. A tárlatot
Kósa Klára keramikusművész,
a Magyar Művészeti Akadémia
tagja ajánlotta az érdeklődők
figyelmébe. A megnyitón közreműködtek a Balázs Árpád Művészeti Iskola növendékei. A tárlat
október 17-éig látogatható.
Kállainé Vereb Mária köszöntőjéből megtudtuk, hogy a kiállító
művész Kiskunfélegyházán élt

az évszakok szemet gyönyörködtető színei, a fények változásai, a
dalok, a zenék, a versek, átélt élmények adják.
A selyemfestést autodidakta módon tanulta, és tanulja jelenleg is.
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Megörökíti és védi a természetet
– Egészen fiatal koromban, tízévesen kaptam egy Zenit fényképezőgépet apukámtól. Ő volt az, aki mindig kivitt a természetbe. Azt mondta, hogy először tanuljam meg a madarak hangját,
mert akkor tudom, hogy hogyan fog viselkedni, hova száll. Általában a Tőserdőt jártuk közösen, de voltunk a Bakonyban is. A
karanténos időszak nekem jól jött. Reggeltől estig kint voltam
a természetben. Szerencsére ebben Csilla, a feleségem is nagyon jó partner volt – kezdte a beszélgetést Paphalmi Róbert,
amikor fotós tevékenységéről faggattuk.
– A természetfotózáshoz
szükséges a jó technika is?
– Igen, de nekem lételemem
a cserkelés. Az itatókhoz épített
lesekhez nem megyek. Megyek a
vad után, van, amikor túl közel is
a jó minőségű képek érdekében.
Nem szeretek direktben fotózni.
Ha előttem áll egy szarvas és
belebújik a bokorba, akkor elmosom az előterét, vagy a hátterét,
mert ez a megjelenítéskor többet
jelent.
– Mi a haszon ebből a fáradságos, sok időt felemésztő
fotózásból?
– Hát, ebből megélni nem lehet.
De nagyon sokat tudok adni az
embereknek. A képeimet az interneten, a közösségi oldalon megosztom, és a visszajelzések azt
igazolják, hogy sokaknak tetszik.
Szeretném elsősorban az országunkat bemutatni. Nagyon sokat
járok Bugacra. Sokszor az ott élők

Minden kedden összegyűlnek
egy órányi táncra a javarészt
nyugdíjas korú gátéri asszonyok a helyi faluházban. A foglalkozást Kocsisné Móczár Julianna vezeti, aki kérdésünkre
elmondta, hogy először a televízióban hallott a szenior
örömtáncról, bár akkor még
nem gondolta, hogy ilyen sokat jelent majd az ő életében
is valaha ez a mozgásforma.
Aztán később, ahogy teltek a
nyugdíjas évei, egy budapesti barátnője révén jutott el egy ilyen
foglalkozásra és rögtön magával ragadta. Mindamellett, hogy
örömforrás, egyedülálló módon
segíti a demencia megelőzését, és
bizonyítottan segít megelőzni az
Alzheimer-kór kialakulását. Alaplépései nagyon kíméletesek az
izmok, ízületek számára, a mini
koreográfiák kiváló memória- és
orientációs gyakorlatok.

is rácsodálkoznak a képekre, és
megfogalmazzák: Te jó Isten, ilyen
is van nálunk? Az elsődleges célom, hogy átadjam azt az érzést,
amit én ott megélek.
– Van kedvenc állata, vagy
növénye?
– Nincs! Talán a virágok közül
a kökörcsin a kedvencem, mert
az egy sejtelmes virág. Tetszik az,
amilyen szőrös, mégis kicsit nőies. Nagyon szép, ráadásul a tavasz
első virágai között van. De nagy
élmény volt megfotózni az aranysakált, mostanában pedig rókacsaládok életét örökítem meg.
–
Készít
úgynevezett
munkatervet?
– A munkám csak úgy működik,
ha előre eltervezem. Nem csak
megörökíteni, védeni is akarom a
természetet. Minden alkalommal,
amikor útnak indulok fotózni, az
autómba bekészítek egy szemetes zsákot is, és felszedem az út

mentén szétszórt hulladékot. Sajnos nagyon sok van. Sokan még
elhasznált eszközeiket, sőt hasz-

Egészségmegőrzés,
szenior tánccal

nálhatatlan kocsijukat is az erdőben próbálják elrejteni.

H. S.

A gátéri csoportlétszám mindig változó, nem marad le senki semmiről, hiszen az ingyenes
foglalkozások során vannak ismétléses részek és új koreográfiák is. Mindenki a saját üteme
szerint halad, nincs teljesítménykényszer, csak sikerélmény. Mi
sem bizonyítja ezt jobban, mint
az a sok mosoly és vidámság,
ami egy-egy foglalkozást végigkísér. Alsó és felső korhatár nincs,
többen a nyolcadik x-en túl kezdtek el járni a csoportba.
– A gátéri asszonyok nagyon
aranyosak és ügyesek. Öröm velük táncolni – mondta Kocsisné
Móczár Julianna. A csoport tagjai
hozzátették, hogy bizony a fájós
láb sem jut eszükbe, amikor táncolni jönnek. – Vidámak vagyunk
és kinevetjük, ha valami elsőre
nem sikerül. Nagyon jó együtt
lenni, Julika sok vidámságot hozott Gátérra – mondták.

Z. A.
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Büszke vagyok arra, amit elértem
Bársony Anett a lovak szerelmese. Sok-sok év kitartó munkájával egy közkedvelt lovas
farmot épített fel Tiszaalpáron.
Nemrégiben girdán lovakat vásárolt, hogy segítse ennek a
kitűnő fajtának a megmaradását. A megszállottság kezdetéről, mindennapjairól nyilatkozott lapunknak.
– Honnan az indíttatás, a lovak szeretete?
– Kicsi gyerekkoromban, amikor
még nem volt lovunk, csodálattal figyeltem ezeket a gyönyörű állatokat.
Ma sem tudom, hogy honnan eredt
ez a vonzódás. Később autodidakta
módon tanultam meg a lovak ápolását, gondozását. Van, amit jobban
csinálok, van, amit rosszabbul, de
ma már a szakirodalomban, az interneten beszerezhető ismeretekkel
is tökéletesítem a tudásomat. Eleinte voltak, akik nem értették, hogy
mit keresek ebben a szakmában lovas felmenők híján, és ennek hangot
is adtak. Akkor ez nagyon fájt, de
szerencsére hamar túltettem magam az előítéleteken, és még a karikás ostor használatát is kitanultam.
Ma már büszke vagyok arra, amit
elértem. Tízéves voltam, amikor először volt saját lovunk. Ma 22 éves,
és a legjobb terápiás paripánk. Aki a
nyergébe ül, azzal úgy bánik, mint a
hímes tojással.
– Mi a legfontosabb, amit
tudni kell a lóról?
– A világ egyik legintelligensebb
élőlénye, én mindent meg akarok
tudni róluk. Sajnos ma kicsit úri
hobbi a tartása, ami alatt azt értem,
hogy sokan vesznek lovat, és kellő
odafigyelés nélkül gondozzák. Ha
nem tetszik a viselkedése, egyszerűen lecserélik, megválnak tőle. Ez
a hozzáállás számomra idegen. Én
családtagként tekintek a lovaimra.

– Jól érzékelem a hölgyek
növekvő szerepét a lovas
szakmában?
– Talán a nőknek nagyobb igénye
van arra az érzelem- és intuícióközpontú kapcsolatra, ami a ló és
az ember viszonyát jellemzi. Egy
olyan világban, ahol mindenki a
telefonjára fordítja a figyelmét, és
alig van kommunikáció, ez elérhetetlenül távolinak tűnhet. A lovak
megtanulják a mi nyelvünket, nekünk pedig kötelességünk megérteni az ő nyelvezetüket. Minden ló
egyéniség. Csinos lovam például
odabújik hozzám, becsukja a szemét, szívemre rakja az orrát. Én
pedig megölelgetem, megpuszilgatom. A lánya már más egyéniség.
Ő úgy mutatja ki a szeretetét, hogy
áll, néz rám, és jelzi, hogy na, jó,
most már szeretgethetsz.
– Nemrégiben vásárolt három
girdánt. Mit tudnak az új lovai?

– Egy álom vált valóra ezzel. És
egy hatalmas munka is megkezdődik, aminek nagyon komoly hagyományai vannak. Tovább vinni ennek
a gyönyörű és intelligens magyar
fajtának a felkészítését sportcélokra, hatalmas öröm a számomra.
Ezzel ugyanis hozzájárulhatunk a
fennmaradásához. Amikor elkezdtem lovagolni, találkoztam egy volt
huszártiszttel. Ő mesélte, hogy
azok a huszárok, akik girdánnal lovagoltak a harcba, nagyrészt haza
is térhettek. A többiek közül sokan
nem voltak ilyen szerencsések. Nagyon sok jó tulajdonsággal vannak
megáldva ezek a lovak, ami lenyűgöző fajtatörténettel párosul. Az
1800-as években tenyésztették ki,
a világháborúban nagyon megcsappant az állomány és veszélyeztetett
fajta lett. Szerencsére, ma már több
van belőlük. Kitartó, szívós, fordulékony és gyors lovak.

Sanyi bácsit a munka élteti
A 95 éves Kanyó Sándort köszöntötte a város nevében születésnapján Balla László alpolgármester. Sanyi bácsi örömmel
fogadta a virágcsokrot és az oklevelet, és szívesen beszélgetett a vendéggel. Elmondta, hogy néha-néha magányosnak érzi
magát, de a ház körüli teendőket még mindig el tudja végezni.
A rádióból és újságokból pedig értesül a helyi és az országos
eseményekről is.
Kanyó Sándor szorgalmas, földművelő szülők hat gyermeke közül
másodikként született Kiskunfél-

egyházán 1925. augusztus 29-én.
Kitanulta a cipészmesterséget,
és a szakmában dolgozott soká-

ig. Később jogosítványt szerzett
többféle kategóriában. 70 évig
balesetmentesen vezetett.
1950-ben nősült meg, a házasságukból két gyermekük született,
akik egyetemet végeztek. Sanyi
bácsi az értelmes és kielégítő élet
titkát a szorgalmas munkában –
sőt, ahogyan ő fogalmaz „a munka
éltet” gondolatában – látja.

s. r.

– Hogyan alakulnak manapság a hétköznapjai?
– Óvodás koromtól hű akartam
maradni vágyaimhoz: lovakkal
akartam foglalkozni, és ettől később sem tágítottam. Nem voltak anyagi lehetőségeim arra,
hogy lovakat vásároljak, önálló
farmot építsek, de nem adtam
fel. Bíztam benne, hogy ha igazán hiszünk valamiben, az úgy
lesz. És az én életemben úgy is
lett. Mindennapjaimban működtetem a lovas farmomat, lovagoltatást, kocsikázást kínálok az
érdeklődőknek, felnőtteknek és
gyerekeknek egyaránt. Emellett
táborokat szervezek és az utánpótlásról is igyekszem gondoskodni. Egy jó ideje velem dolgozik már Kis-Baranyi Eszter, aki
szinte biztos, hogy elkötelezett és
jó lovásszá válik.

H. S.
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Virágos Félegyháza
A szép kertet szeretők találkoztak

Az értékké válás egyik mércéje az idő. Az idén 10. alkalommal
szerveztük meg a rendezett környezetért munkálkodó, azt szépítő, és ezt felvállaló félegyháziak találkozóját. Hisszük és reméljük: a jubileumi évforduló azt mutatja, hogy az itt élőknek fontos
és értékes az otthonuk, a lakóhelyük, a városuk. És tudjuk, ami
fontos, azért készek vagyunk áldozatot is vállalni.
2020 valószínűleg a COVID-19
okozta tanácstalansággal, félelemmel és nehézségekkel fogja beírni
magát a történelembe, amikor is a
lakókörnyezet nem túl fontos. De
az élet méltósága a kicsinységekben nem kevésbé van elrejtve, mint
a nagy eseményekben.

Idén 22-en jelentkeztek erre a
most már – talán mondhatjuk –
települési értékké vált nyári kertbemutatóra. A bemutatott kertek
között volt 4-5 négyzetméteres
kiskert és erkély, 100-200 négyzetméteres városi kert és nagy
tanyakert is. A háromnapos be-

járás tele volt emberi és szakmai
rácsodálkozással arra, hogy menynyire kreatívan mások vagyunk,
hogy milyen színes az értékek
skálája, hogy a természet szeretete mennyire közösségformáló,
hogy mennyire kell, hogy megoszszuk egymással értékeinket, hogy
egy település lakóhellyé formálódásában mennyire meghatározó a
környezet szeretete, gondozása, és
hogy ebben mindannyian egyrészt
felelősséggel felruházott gazdák,
másrészt megajándékozott emberek vagyunk.

2020-ban a kertben örömöt
találó és az örömöt egymással
megosztó
félegyháziak:
Bajzák Lajos, Bozóné Rosta
Eszter, Fekete Pálné, Görög
Csabáné, Görög Gergelyné,
Horel Györgyné, Ipacs Nóra,
Kis-Czakó László, Kasuba
Tóth Erzsébet, Kis-Fekete Katalin, Kökény Jánosné, Kürtösi László, Molnár Zoltánné,
Locskai Rozália, Soós Ferencné, Tóth Györgyné, Tóth Lászlóné, Tóth Sándorné, Ördög
Istvánné, Szivárvány Idősek
Klubja, Vörösné Czinege Hedvig, Zoboki Mihályné.
Sok szépet láttunk, érdekeset
tapasztaltunk, újat tanultunk,
ismerősökkel találkoztunk, ismeretlenekkel megbarátkoztunk, élményeket megosztottunk, találkoztunk bánattal, veszteséggel,
lelkesedéssel, mindezekben is
örömmel együtt voltunk és legfőképpen emberséget megéltünk.
Tudjuk, hogy a bemutatott kerteken túl megszámlálhatatlanul
sok értékes és szépen alakított,
formált, gondozott kerti környezet van a városban és bízunk
abban, egyre többeknek szerez
majd örömöt ezt megosztani
egymással, hogy a közös lakóhely, közös élménnyé is váljon.
Reméljük: Jövőre, veled, újra,
ugyanitt!
Nagy Ágnes
városi főkertész

Mi virít?
kertészeti érdekessége nem csak nagyon szép
kék színében, hanem különösen hosszú virágzási idejében rejlik. Az őszirózsák közül szinte
egyedülállóan a nyár derekán, július második
felében kezdi a virágzást, ami gyakran a fagyokig elhúzódik.
Lombok alatt
Kevés, a mélyebb árnyékot is elviselő nyári-őszi virág van, hiszen a fák alatt inkább a
lombfakadás előtt nyíló tavaszi virágok élnek
meg. Ezért is érdekes ez a nagyon finom virágtömeget képező apró fehér virágú, amerikai
származású őszirózsa. Jól mutat a hatalmas
nyári leveleket növesztő zöld-fehér színben
pompázó – egyébként tavasszal világítóan kéket virágzó – évelő nefelejccsel.
Őszi „rózsák”
Az erős rózsaszínben pompázó szellőrózsa és
az égkék frikarti őszirózsa pompás virágtömege magára vonzza a tekintetet. A sok apró
virág mintha azt akarná elhitetni velünk, hogy
a természetben sétálunk. A frikarti őszirózsa

Rét, fehérben
A kép alsó felében elől a nagy völgycsillag,
mögötte a fehér kígyógyökér látható. Az előbbi Magyarországon is honos, az utóbbi Észak
Amerikában él vadon. Mindkét növény erdőszélek magaskórós társulásaiban él, díszkertekben ma még viszonylag ritkán ültetett
növények. Nyár közepétől hosszan, gyakran
az ősz végéig virágoznak. Elvirágzás után is
rendkívül mutatósak, előbbinek apró szalmavirágszerűen száradó, utóbbinak bolyhos göböcskék rejtik látványos terméseit. Egészen
hátul magasodnak a mocsári zsálya hihetetlen
azúrkék virágai, most már elvirágzóban.
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Szeptember 29., kedd
Tehetség és betegség
– mit árul el a mű alkotója egészségéről? Előadó: Hideg János László
magyar nyelv és irodalom szakos
tanár.
Az előadás az Egészségfejlesztési
Iroda – szeniorok akadémiája – programsorozat keretében valósul meg.
Városi könyvtár, 17 óra

Szeptember 30., szerda
Mesefelolvasó nap a népmese napján
általános iskolásoknak előzetes
bejelentkezés alapján.
Városi könyvtár, 10-15 óra

Október 2., péntek
A Félegyházi Táncszínház
Kulturális Egyesület bemutatja a
Sorsunk című táncjátékot
Művelődési központ, 18 óra

Tájépítészek ismerkedtek
a félegyházi példával

Tervezői művezetéssel tartottak
bejárást Félegyháza főterén és a
Kossuth utcán a Magyar Tájépítészek Szövetsége szervezésében,
szeptember 18-án. A rendezvényt
a Magyar Építész Kamara szak-

mai továbbképzésnek ismerte el,
így azon számos szakember vett
részt.
A tervező Pagony Kft.-t Vincze
Attila vezető tervező képviselte,
aki a városban kialakított mint-

KÖNYVTÁRSAROK
Országos könyvtári napok
a 200 éves Hattyúházban
Október 5-e és 11-e között 15. alkalommal rendezi meg a 30. születésnapját ünneplő Informatikai
és Könyvtári Szövetség (IKSZ) a
könyvtári szakma legtöbb intézményt, résztvevőt megmozgató
sorozatát, az országos könyvtári
napokat. E két jelentős évfordu-

lóhoz kötődve kapta a program a
Könyvtárak az emberekért – Ünnepeljünk együtt! címet.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár évek óta csatlakozik az országos rendezvényhez. Október 6-án,
kedden a Betűbölcsi előadásait
rendhagyó módon online tekinthe-
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Október 6., kedd
Megemlékezés
az aradi vértanúk emléknapja
alkalmából
Beszédet mond
Mészáros Márta,
a Kiskun Múzeum igazgatója
Dr. Holló Lajos utca,
Aradi vértanúk-emlékoszlopa,
16 óra

egy két hektár nagyságú úgynevezett biodiverz virágágyásokról
beszélt, míg Nemcsok Márton
tervező a munka építéstörténeti és tájépítészeti vonatkozásait
ismertette.

A résztvevők az ország több
részéről, így például Budapestről,
Szegedről, Szolnokról, Gödről és
Hódmezővásárhelyről érkeztek.
Volt közöttük tervező, kivitelező,
dísznövénytermesztő, főkertész
és parkfenntartást végző szakember is. Kérdéseik alapján tárult fel,
hogy a Félegyházán megvalósult
városközponti közterület rehabilitáció több részében is úttörő munka, egyben érdeklődésre számot
tartó szakmai kihívás.
A tervezők csupán belefogtak az
ismertetésbe és már érkeztek a
legkülönbözőbb kérdések: hogyan
működik a 4 hektár zöldfelület vízellátását nyújtó öntözőrendszer,
hogyan építették, miként működtetik, szabályozzák, bevált-e, milyen növényeket telepítettek? A
jelenlévő szakemberek kíváncsiak
voltak a fenntartás és a gondozás
körülményeire, a gépesítésre és az
itt élők hozzáállására is; a fenntartás szakmai munkáját ismertető
városi főkertész pedig örömmel
mondhatta el: jó összmunka folyik
a városban.
Kérdésünkre Nagy Ágnes városi főkertész hangsúlyozta: mindenképpen megtiszteltetés az, hogy a
városközpont új zöldfelületeinek
bemutatása országos szakmai
továbbképzés keretében történt.
Elismerés a bátor újszerűségért,
amelynek célja úgy szolgálni a város lakosságát, hogy közben a természet értékeit is védjük.

tik meg a kismamák. Néma Attiláné Ella dúla a szülés utáni első
órák jelentőségéről, Lipcseiné
Tolvaj Mária védőnő a baba- és
gyermekhordozó eszközök használatáról, az anyukák mindennapjait megkönnyítő előnyeiről beszél. A rendezvényre előzetesen
a pap.izolda@gmail.com e-mail
címen jelentkezhetnek.
Szintén ezen a napon 16.45-től
tartja következő összejövetelét
dr. Szabó Imre filozófus vezette
Könyvek klubja olvasókör, amelynek témája a norvég származású
Roald Dahl elbeszélései.

Október 8-án, csütörtökön 17
órától a földrajzi szabadegyetem
ismeretterjesztő előadásán dr.
Tarjányi József mesél rokonaink földjéről, a végtelen sztyeppék országáról, a közép-ázsiai
Kazahsztánról.
Október 10-én, 10 órától a családi szombat délelőttön a bibliotéka megbecsülése jeléül a leghűségesebb, a legtöbb dokumentumot
kölcsönző olvasóit jutalmazza,
majd Hattyúház, a mi könyvtárunk
című felső tagozatos diákoknak
meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére kerül sor.
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Valaki lakik a város alatt –
szabadulószobát avattak Félegyházán
Országosan is egyedülálló szabadulószobákat avattak fel szeptember 17-én, csütörtökön Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc
Művelődési Központ pincerendszerében. A Valaki lakik a város
alatt című program a drog és az internetes bántalmazás témakörét dolgozza fel izgalmas feladatokkal, játékosan. A szabadulószobákból rejtvények és ügyességi feladatok megoldásával
lehet kijutni, miközben erősödik a résztvevők csapatszelleme,
fényesedik kreativitásuk, ráadásul közösen megélt, izgalmas élményekkel gazdagodnak.
A program során észrevétlenül
jutnak bűnmegelőzési ismeretekhez a játékosok. Az ötlet megálmodója dr. Horváth-Rekedt
Gréta, kiskunfélegyházi címzetes
rendőr főhadnagy, akinek már eddig is számos bűnmegelőzéssel
kapcsolatos rendezvényt, színházi
előadást köszönhet a város. A projekt a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata és a Nemzeti Bűnmegelőzési Osztály támogatásával
valósult meg. A nyitórendezvényen
részt vett Timafalvi László rendőr ezredes, kapitányságvezető,
dr. Hatala József nyugalmazott

32 szerencsés fiatal vehetett
részt az Erasmus+ program
támogatásával megvalósult
ifjúsági cserén, Velencén, augusztus 11-e és 17-e között,
amelyet az izlandi Healthy
Life Integration és a magyar
Natura Hungarica Alapítvány
szervezett. A programban
francia, izlandi és magyar,
többségében kiskunfélegyházi diákok voltak jelen, mivel a világjárvány miatt a
macedón diákok nem tudtak
beutazni az országba.

rendőr altábornagy, Gratzer-Sövényházy Edit rendőr ezredes, a
Belügyminisztérium Nemzeti Tanácsának elnöke, valamint Csányi
József polgármester.
– A félegyházi kapitányság bűnmegelőző munkája az előző években a nyugdíjasokra koncentrált.
Az eredmény nem is maradt el:
az e korosztály által elszenvedett
bűnesetek előfordulása számottevően csökkent. Idén a fiatalokra
összpontosítottunk a prevenciós
munkával, mégpedig a drog és az
internetes visszaélések témakörében. Dr. Horváth-Rekedt Gréta
munkájának gyümölcse ebben a

projektben érett be, és a megvalósult eredményre méltán lehetünk
büszkék – fogalmazott Timafalvi
László.
Hatala József arról beszélt a
Félegyháza új nevezetességének
megnyitója alkalmából rendezett
sajtótájékoztatón, hogy a játékos,
élményszerűen megszerzett tudás a tinédzserek értékrendjének
részévé válik. Az élmény az informatikai eszközök segítségével
alkalmazkodni tud a különböző
korosztályok igényeihez. A nyugalmazott rendőr altábornagy
kiemelte Félegyháza kiváló eredményeit a bűnmegelőzésben, ami
egyértelműen annak a színvonalas, több éves múltra visszatekintő prevenciós munkának az eredménye, aminek mozgatórugója dr.
Horváth-Rekedt Gréta és az ő kezdeményezéseit felkaroló segítők,
lelkes önkéntesek.
Gratzer-Sövényházy Edit szerint
a félegyházihoz hasonló innovatív

Félegyházi diákok
nemzetközi környezetben

kezdeményezések a jövő hatékony
módszerei a bűnmegelőzésben.
A szobák kialakításában Szabó
Gábor, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa segítette a kiskunfélegyházi kollégák
munkáját.
Az átadó ünnepségen az oktatási intézmények jelenlévő képviselői
és a média munkatársai is nyolcfős
csapatokba rendeződtek, és kipróbálták a frissen átadott szobákat.
Szerencsére mindenki sikerrel
oldotta meg a feladatokat, és kijutott a pincerendszer titokzatos
szobáiból.
Az élmény bárki számára elérhető. Nem kell mást tenni, mint
jelentkezni a rekedtg@bacs.police.
hu e-mail címen. Várják általános
iskolai felső tagozatos és középiskolai csoportok, baráti és munkahelyi közösségek jelentkezését.
A szabadulószobák látogatása
ingyenes.
V. B.
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Félegyházi éremeső

Kupasiker
a főtáblán
Továbbjutott a Magyar Kupa főtábláján a 6. fordulóból a megyei
I. osztályú Kiskunfélegyházi HTK
labdarúgócsapata, amely hazai
pályán 1-0-ra múlta felül az NB
III-as bonyhádi Majosi SE csapatát. A félegyházi együttes ezzel túl
is szárnyalta tavalyi menetelését,
amikor is a főtáblán az NB I-es

ZTE ellen maradt alul. A következő
körben immár a legjobb 64 között
szerepel a Kiskunfélegyházi HTK.
MOL Magyar Kupa 6. ford.,
09. 19.
Kiskunfélegyházi HTK (megyei I.) – Majosi SE (NB III.) 1-0
(0-0)
Gólszerző: Nagy Viktor 72. p.

Joggingos sikerek
teniszben, aquatlonban

Nagy siker övezte a Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupa
és Elit Show megrendezését a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban. A háromnapos versenyre
mintegy 700 fő nevezett, akik RAW
+ EQ: Erőemelés-guggolás-felhúzás kategóriában, illetve fekvenyomásban és bicepszversenyen
mérték össze tudásukat. Sok szép
eredmény született és a félegyházi
versenyzők is kiválóan szerepeltek. Eredmények: Bajzák György:
open: fekvenyomás 3., Gubicza
Pál: open: bicepsz 4., erőemelés
3., Kocsis Csilla: bicepsz 2., Kárpáti Beáta: erőemelés 2., fekvenyomás 1. új Ligacsúcs, bicepsz 1.
eredményes bírói vizsga. Csordás
Máté: bicepsz 3., Csordás József:

bicepsz 2., Fojt Béla: bicepsz 3.,
Almási Sándor: fekvenyomás 1.,
Kovács Kristóf: guggolás 2., felhúzás 2., Karádi Tamás: bicepsz
2., fekvenyomás 3., Fekete Henrik: bicepsz 2., Fekete Mihály: bicepsz 3., Faragó Sarolta: bicepsz
2., Fehér Brigitta: bicepsz 1.,
Kiss Krisztián: felhúzás 1., bicepsz 1., Kozák Sándor: fekvenyomás 2., Kozák Márió: fekvenyomás 2., Kozák Imre: fekvenyomás
3., Kozák Nándor: fekvenyomás
2., Kozák Gábor: fekvenyomás 7.,
Nagy Dániel: felhúzás 2., Nagy
Viktor: erőemelés: 1., Szabó Tamás: erőemelés 1., Olláriné Móczár Anita: erőemelés 1., guggolás 1., felhúzás 2., fekvenyomás 5.,
bicepsz 2.

Sikerrel rajtolt a KKC
A Nemzeti Edzésközpont adott helyet a szeptember 19-én a Magyar
Tenisz Szövetség által rendezett
Play and Stay csapatbajnokság
döntőjének. A csapatbajnokságon
32 fiú és 12 lánycsapat vett részt
az egy héttel korábbi selejtezőn,
ahonnan már csak az ország legjobb 8 fiú és 4 legjobb lánycsapata
jutott tovább a döntőre.
Egy csapatnak minimum három
különböző korú játékost kellett nevezni: egy piros pályást (8 éves),
egy narancspályást (10 éves) és
egy zöldpályást (11 éves). Kiskunfélegyházát a Jogging Plus Sportegyesület tenisz szakosztályának
fiatal tehetségei képviselték, akik
végig magabiztos versenyzéssel
végeztek a dobogó legfelső fokán,
legyőzve számos nagy utánpótlás-

bázissal rendelkező teniszklubot.
A győztes csapat tagjai: Piros pálya: Rekedt-Nagy Zoltán, Horváth Dániel. Narancs pálya: Farkas Máté, Kecskeméti Balázs.
Zöld pálya: Horváth Döme, Majsitz Leon. Edző: Rekedt-Nagy
Zoltán. Ugyanezen a napon rendezték meg a Sport XXI. szakaszos
Aquatlon Verseny délkeleti régiódöntőt Szegeden, ahol a kiskunfélegyházi Jogging Plus Sportegyesület mind a 19 versenyzője kiváló
eredménnyel szerepelt. Hat első,
három második és hét harmadik
helyet szereztek, illetve hét oklevelet is nyert az egyesület. Felkészítő
edzők: Dinnyés-Kis Zsuzsanna,
Gergely Péter, Németh László, Szentesi Szabolcs, Vidovics
Zoltán.

Lejátszotta első tétmérkőzését a
2020/2021-es szezonban a Kiskunfélegyházi KC NB II-es felnőtt
férfi csapata. Szeptember 20-án
a HEPP Kupa 1. fordulójában
a Gyulai Colort látta vendégül a
Constantinum Sportcentrumban.
A KKC végig uralva a mérkő-

zést, magabiztosan győzött 10976-ra, így bejutott a következő
fordulóba.
HEPP Kupa Férfi 2020/2021
1. ford., 09. 20.
Kiskunfélegyházi KC – Gyulai Color 109-76 (28-10, 24-20,
32-26, 25-20)

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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A Kiskunfélegyházi Első
Kenyérgyár Rt. épülete
Magyarország népessége a 20. század első évtizedére jelentősen megnövekedett, és ez reformok sorára sarkallta a várospolitikusokat. Létrehozták az első olyan népjóléti intézkedéseket
és szervezeteket, amelyek tömeges szociális igényeket elégítettek ki modern technológiával.
A korszak szociálpolitikai kérdései
közé tartozott az élelmiszer-ellátás
piaci rendszerébe beavatkozó, önkormányzati kenyérgyárak létesítése is. Kiskunfélegyházán az eszmét
a városvezetéssel szorosan összefonódó Közgazdasági Takarékpénztár és az értelmiség karolta fel, és
1911-ben létrehozták a Kiskunfélegyházi Első Kenyérgyár Részvénytársaságot. Az első ügyvezetők
Nagy Albert és Frank Miksa voltak. Mintájuk az 1910-ben Szentesen nyílt városi kenyérgyár volt,
innen hozták az első pékmestert is.
1911-ben Morbitzer Nándor
építész elkészítette a péküzem újszerű, késő szecessziós terveit. A

részvénytársaság első kérvényét
az építési engedély megadására
november 29-én iktatták a polgármesteri hivatalban. A szomszédok
fellebbezése nyomán azonban az
építkezés nem várt fordulatot vett:
a tulajdonképpen sütőháznak, egyszerű péküzemnek tervezett létesítmény nevében szereplő „gyár” szó
miatt tiltakoztak. A hatóságokat ez
megzavarta, ipari telepengedélyt
követeltek. Végül Molnár Béla polgármester jelentése tisztázta az
ügyet. Az építési engedély szokatlanul hosszúra nyúlt eljárás végén,
1913. február 17-én vált jogerőssé.
Az építkezéshez csak ezt követően
lehetett hozzákezdeni.

Westernlovasok
Félegyházán
Országos Westernlovas Találkozót
és Versenyt rendeztek szeptember
19-én és 20-án, a Fekete Lovastanyán. Az ingyenes programot a
létszámkorlátozás miatt regisztrációhoz kötötték.
A rendezvény igazi családi program volt. A gyermekek kedvencei a
kutyás bemutató főszereplői voltak, de lehetőségük volt a legkisebbeknek agyagozni, kosarat fonni,
kézműves foglalkozáson alkotni.
A versenyszámokat két elküKIADJA 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

lönülő részben szurkolhatták végig a nézők: szarvasmarha körüli
munkával kapcsolatos számok és
a performance rész. Az előbbi az
izgalmas, adrenalindús versenyszám volt, ahol a ló és a marha
összehangolt munkáját láthatta a
közönség, bemutatva a két állat
rendkívüli intelligenciáját, míg a
performance részben a látvány
volt a főszereplő. A kétnapos verseny körülbelül 100 versenyző
részvételével zajlott.
Z. A.
Munkatársak:
Fantoly Márton (fotó),
Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor (újságíró),
László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám),
Zakar Anita (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés:
Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás:
Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető:
Szabady Balázs műszaki igazgató

Mivel 1913. május 13-án Gerenday József rendőrkapitány jelentése szerint az építkezés már befejeződött, Morbitzer terve igen rövid
idő, mindössze néhány hónap alatt
felépült. A kivitelező az Ujszászy–
Majláth-cég volt. A polgármesteri
hivatal 1913. május 23-án kiadta a használatbavételi engedélyt,
július első hetében pedig próbaüzemet tartottak, amiről a sajtó
is beszámolt: „A kenyérgyár első
heti működésére megelégedéssel

tekinthet. A napi produktió némely
napon elérte a 30 métermázsát.”
Az épület azonban nem sokáig
szolgálta eredeti funkcióját. 1927ben a Szegedről a városba költöző
Tomasovszky Lajos sebész megvette, és 30 ágyas magánkórháza
számára átalakíttatta. Ezzel Kiskunfélegyháza egyik legkarakteresebb szecessziós emléke tűnt el.
A kórház 1928-ban nyílt meg. Ma
a Korond utcai fogászat működik
benne.
Brunner Attila

Anyakönyvi hírek

hányó Milda – Lajkó Bence, Kovács
Linda – Lovas János, Deák Bettina
– Kosztolányi Richárd, Mészáros
Renáta Zita – Kopjár Bence, Polgár Barbara – Balog Máté, Szarvas
Emese – Kürtösi József, Székely
Mária – Forgó Tamás, Molnár Emília Renáta – Réczicza Csaba
MEGHALTAK: Sipka Józsefné
Ambrus Mária – Kiskunfélegyháza,
Wolford Andrea – Kiskunfélegyháza, Kisné Mészáros Irén – Kiskunfélegyháza, Csuka Ferencné
Pázsit Rozália – Kiskunfélegyháza,
Dobák Sándor István – Kiskunfélegyháza, Fricska Péter – Kiskunfélegyháza, Bagosi Lajos – Kecskemét, Kiss György – Orgovány

ÚJSZÜLÖTTEK: Szabó Richárd
Ádám (anyja neve: Mogyorósi Tímea Katalin), Tóth Bendegúz Nimród (Keserű Kitti Szilvia), Oláh
Leon (Görög Zita), Melkvi Benett
(Bajáki Ágnes), Herédi Olivér Csaba (Locskai Edina Katalin), Korpádi Zselyke (Oláh Zsuzsanna),
Csordás Máté (Meszes Mónika),
Matta Géza Donoven (Rácz Mónika), Buchholz Hunor (Varga Anett),
Karsai Natália (Dora Anita)
HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK:
Mityka Marianna – Barta Dénes,
Papp Anita – Pintér Zsolt, VízHirdetés

Őszi notebook és számítógép akciós ajánlatunk!
Felújított PRÉMIUM notebook, számítógép:

Lenovo T440: Intel Core-i5 4300, 4 GB mem., 500 GB HDD,
14,1”-os kijelző, ½ év gar., Win10
br. ár: 99.990 Ft
Fujitsu Lifebook E780: Intel Core-i5 520, 4 GB mem., 320 GB
HDD, DVD, 15,6”-os kijelző, 1 év gar.
br. ár: 55.990 Ft
HP ElitBook 8470p: Intel Core-i5 3320, 4 GB mem., 320 GB HDD,
DVD, webkamera, 14”-os kijelző, 1 év gar.
br. ár: 75.990 Ft
Fujitsu P710 torony PC: Intel Core-i3 3220, 4 GB mem., 250 GB
HDD, DVD, 1 év gar.
br. ár: 32.990 Ft

Új notebook:

HP 250 G7: Intel Core i3-1005, 4 GB DDR4, 256 GB SSD,
webcam, 15,6”-os kijelző, 2 év gar.
br. ár: 149.990 Ft
Asus X543M: Intel N4000, 4 GB DDR4, 256 GB SSD, DVD,
webcam, 15,6”-os kijelző, 2 év gar.
br. ár: 106.990 Ft
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