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Mint azt korábban már megírtuk, rangos szakmai elismerést 
kapott Kiskunfélegyháza megújult városközpontja. A Magyar 
Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizott-
ság Egyesület a Történelmi tér Kiskunfélegyháza – 2021 című 
pályaművet Köztérmegújítási Nívódíjban részesítette a belvá-
rosi tereket egységbe szervező főtérmegújításáért.

Az indoklás szerint a Zöld vá-
ros program keretében megújult 
belvárosi téregyüttest a helyi 
közösség igényeit szem előtt 
tartva alakították ki. Az árnyé-

kos ülőhelyek és a rekreációt 
segítő, biodiverzitásban gazdag 
zöldfelületek a közösségi élet 
színterei. A tér minőségi össze-
köttetést nyújt a városháza és a 

Sarlós Boldogasszony Templom 
között és egyben a Kossuth Lajos 
utca zöldfolyósólyának kezdő-
pontja is. Az áthaladó kerékpá-
rút és a parkolók racionalizálása 
hozzájárult egy zöld, emberköz-
pontú belváros kialakításához. 
Az elismerés célja a tényleges 
társadalmi igényeket kielégítő, 
a meglévő örökségi és épített 
értékekre építő, azokat magas 
színvonalon bemutató és tovább-

fejlesztő, a település szerkeze-
tébe illeszkedő, gazdaságilag is 
fenntartható módon megújult 
közterek feltárása, azok jó pél-
daként való bemutatása, ezáltal 
a köztértervezési és fejlesztési 
tevékenység színvonalának eme-
lése, kultúrájának terjesztése. 

Az elismerés apropóján arról 
kérdeztük a félegyháziakat, hogy 
milyennek látják ők az újjászüle-
tett városképet.

Nívódíjas félegyházi városkép

Fotó: Görög Anita
Folytatás a 6. oldalon!
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Megvásárolta a  
város a jégpályát
2014-ben korcsolyázhattak először a félegyháziak a város 
főterén felállított jégpályán. Az önkormányzati tulajdonban 
lévő Félegyházi Térségi Sportiskola Kft. bérleti, üzemeltetési 
szerződést kötött egy gazdasági társasággal a 600 négyzet-
méteres jégpálya működtetésére, ami az ezt követő hat év-
ben töretlenül nagy népszerűségnek örvendett a fiatalok, és 
az idősebb korosztály körében egyaránt.

Miután a szerződés 2020-ban 
lejárt, a jégpálya tulajdonosa vé-
telre ajánlotta fel az önkormány-
zatnak a korábban hat szezon-
ban felállított komplett jégpályát 
és a hozzá tartozó leolvasztó 
berendezést, összesen 12 millió 
430 ezer forintért. Ez az ár nagy-

ságrendjét tekintve egy hasonló 
méretű mobil jégpálya egy idő-
szakra történő bérleti díjának fe-
lel meg. Ezért a félegyházi kép-
viselő-testület a vásárlás mellett 
dönt. A jégpályát a jövőben is a 
Félegyházi Szabadidő és Sport 
Nonprofit Kft. üzemelteti majd.

Közelebb a Molnártelepi út megépítéséhez
A Molnártelepi összekötő út szélesítéséhez szükséges, jelenleg 
a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Vagyonkezelési Igazga-
tóságának vagyonkezelésében lévő terület ingyenes önkormány-
zati tulajdonba való vételét kezdeményezi az önkormányzat a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél. Erről az októberi testületi 
ülésen döntöttek a képviselők. 

A kimondottan vállalkozási övezet-
ben fekvő Molnártelepi összekötő 
út műszaki tartalmát tekintve 7 
méter szélességben és 673 méter 
hosszúságban, „D” nehéz terhelési 
osztályba sorolt pályaszerkezettel 
épülne meg. Ezzel párhuzamosan 
gyalogos és kerékpáros forgalom-
ra alkalmas út is megvalósulna. A 
beruházáshoz az érintett útszaka-

szon a meglévő távközlési kábelek 
kiváltása szükséges. A képvise-
lő-testület ennek, és az ingatlan-
szerzéssel kapcsolatban felmerült 
költségeknek a forrásáról is hatá-
rozott. A mintegy 500 millió forint 
bekerülési költséget a tervek sze-
rint pályázati pénzek, önkormány-
zati önerő és vállalkozási hozzájá-
rulások alkotják majd.

Jubiláló polgárőrök

Megalakulásának 25. évfor-
dulóját ünnepelte a Kiskunfél-
egyházi Petőfi Sándor Polgárőr 
Egyesület október 29-én, a 
Móra Ferenc Művelődési 
Központban.

Rosta Ferenc alpolgármester a 
városvezetés nevében köszöntötte 
a polgárőröket. Mint fogalmazott, 
az idők során példaértékűvé vált 
és gyümölcsöző lett az őszinte és 
baráti kapcsolat, amit Félegyháza 
önkormányzatával, az oktatási 
intézményekkel, a civil szerveze-
tekkel, a rendőrkapitánysággal 
és más szervezetekkel épített ki 
a szervezet. Működésük magas 

színvonalát bizonyítja az is, hogy 
2017-ben elnyerték az Év Polgárőr 
Egyesülete kitüntető címet.

Dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kis-
kun Megyei Polgárőr Szövetség el-
nöke és az Országos Polgárőr Szö-
vetség elnökhelyettese az országos 
szervezet nevében is köszöntötte 
a jubiláló egyesületet. Beszélt az 
általános feladatokról és a pan-
démia időszakáról. Végezetül el-
ismerően szólt a kiskunfélegyházi 
egyesületről.

Marcényi Csaba egyesületi 
elnök összefoglalta a félegyházi 
szervezet 25 évét, hangsúlyozva a 
csapatmunka fontosságát. 

Jót tenni ismét jó!
Idén is meghirdeti az Egészséges Félegy-
háza Egyesület a már korábbi években is 
sikeres Jót tenni jó! című karácsonyi ado-
mánygyűjtő akcióját. Ennek keretében az 
Alpári úti Hajléktalanszállón ellátásban 
részesülők számára gyűjtenek többek kö-
zött a mindennapi életvitelhez szükséges 
tisztálkodási szereket, mosószert.

Adományaikat december 3-áig adhatják le 
a polgármesteri hivatal földszinti ügyfélszol-
gálatán, valamint a Kiskunfélegyházi Városi 
Sportcsarnokban (Kiskunfélegyháza, Kossuth 
utca 35.) a főbejáraton keresztül 7 és 21 óra 
között. Az adományokat karácsony előtt jut-
tatják el a hajléktalanszállóra. Segítségüket 
ezúton is köszönik!

A mindennapi élethez, megnyerő külsőhöz 
elengedhetetlen tisztálkodó felszereléseket 

várnak: tusfürdő, szappan, testápoló, kéz-
krém, dezodor, illatszer, sampon, hajbalzsam, 
hajápolási eszközök, hajvágó gép (használt, de 
működő készülék is lehet), borotva, borotva-
hab, mosópor, mosószer, textilöblítő, új, címkés 
fehérnemű, alsónemű, zokni, fogkrém, fogkefe.

Higiéniai okokból csak bontatlan, nem hasz-
nált, lejárati időn belüli termékeket tudnak 
kiosztani, ezért kérik, hogy mindezt vegyék 
figyelembe az adományozás során.
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Police Café az idősekért
Police Café címmel, október 28-án rendezték meg a Móra Ferenc 
Művelődési Központban azt a bűnmegelőzési programot, amely-
nek fő témája az idősek korosztályát érintő bűncselekmények 
megelőzése, a kortárs segítés, és a nyugdíjas közösségekben 
rejlő erőforrások kielemzése volt. 

A rendezvény témagazdái voltak: 
Timafalvi László rendőr ezredes, 
rendőrségi tanácsos, a Kiskunfél-
egyházi Rendőrkapitányság kapi-
tányságvezetője, Rónaszéki Gábor, 
a Sarlós Boldogasszony Főplébánia 
plébánosa, dr. Bódis László, a 

Kiskunfélegyházi Járási Hivatal Ha-
tósági és Gyámügyi Osztályának ve-
zetője, valamint Lesták Sándorné, 
a Bugaci Nyugdíjas Klub vezetője 
volt. Az eseményt dr. Molnár Ka-
talin PhD, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem docense moderálta.

A város karácsonyfája

A Bankfaluból érkezik a város idei 
karácsonyfája. A fenyőt – amit 
Czakó Imréné és családja ajánlott 

fel – 35 éve vásárolták a piacon, 
azóta díszíti Tegez utcai házuk 
utcafrontját. 

Szamosi Endre
Szamosi Endre, a 4. számú vá-
lasztókörzet önkormányzati 
képviselője november 11-én, 
csütörtök 17 órától tartja meg 
lakossági fórumát a Batthyány 
iskolában.

Meghívott vendégek: Csányi 
József polgármester, dr. Fara-
gó Zsolt jegyző, Juhász Lász-
ló, a városüzemeltetési osztály 
vezetője. 
A fórumon szó esik a körzet fej-

lesztéseiről, beruházásokról, a 
jövő évi tervekről és a lakók által 
felvetett kérdésekről.

Dr. Réczi László
Dr. Réczi László, az 1. számú vá-
lasztókörzet önkormányzati kép-
viselője lakossági fórumot tart 
november 8-án, hétfőn 17 órától 
a Platán iskolában.

Meghívott vendégek: Csányi 
József polgármester, dr. Faragó 
Zsolt jegyző és Juhász László, a 
városüzemeltetési osztály vezetője.

A lakossági fórumon a je-
lenlévők tájékoztatást kapnak 
Kiskunfélegyháza és a körzet 

megvalósult és tervezett fejlesz-
téseiről, és választ a felmerült 
kérdésekre.

Teljeskörű látogatási tilalom a kórházban
Teljeskörű látogatási tilalom van érvényben ok-
tóber 30-ától a kiskunfélegyházi városi kórház-
ban. Kérik, hogy hozzátartozójukkal elsősorban 
telefonon tartsák a kapcsolatot. A látogatási 
tilalom alatt a súlyos állapotú beteg hozzátarto-
zója látogatási engedélyt kérhet, amit – jogos-

ságának megvizsgálása után – a telephelyvezető 
főigazgató-helyettes adhat ki. Engedéllyel is csak 
naponta egy hozzátartozóinak engedik meg a 
látogatást, maximum 15 percre, kizárólag a 
megszokott látogatási időben. A látogatónak vé-
dettségi igazolvánnyal, vagy 48 órán belüli PCR 

teszttel kell rendelkeznie. A beteget megilleti az 
egyházi személlyel való kapcsolattartás. Felhív-
ják a figyelmet, hogy a látogatási tilalom alatt 
fokozott biztonsági ellenőrzés lesz érvényben.

További részleteket a kórház, vagy 
lapunk internetes oldalán találnak. 

Lakossági fórumot tartanak az önkormányzati képviselők
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A közvilágítást fejlesztenék Haleszban
Ván Jenő, a 10. számú válasz-
tókörzet önkormányzati kép-
viselője harmadik lakossági 
fórumát tartotta október 21-
én, csütörtökön, a volt haleszi 
iskola épületében. Az esemé-
nyen megjelent Csányi József 
polgármester, Balla László 
alpolgármester, dr. Faragó 
Zsolt jegyző és Sipos Róbert 
főtanácsos.

Ván Jenő a fórumot megnyitó 
beszédében kiemelte, hogy a köz-
világítás fejlesztése a körzetben 
sürgősen megoldandó probléma, 
hiszen Halesz belseje teljesen 
sötét. Amint lehetőség adódik a 
megoldásra, azonnal cselekedni 
fognak, nagyjából 50 új lámpatest 
kihelyezését tervezik – mondta. 
Beszélt az utak állapotáról, bizto-
sított mindenkit arról, hogy lehe-
tőségeikhez mérten megtesznek 
mindent a sár- és pormentesítés 
ügyében. Örömmel jelentette be, 
hogy Haleszban is nő a lakosság 
száma, egyre több család dönt 
úgy, hogy a városi nyüzsgést nyu-
godtabb környezetre cseréli. A 
házszámtáblák, dűlőt jelző táblák 
cseréje folyamatos, az intézke-
dést központi szabályozás szerint 
hajtották végre. Kitért a szelek-
tív hulladékszállítást akadályozó 
okokra, ezek a problémák mostan-
ra normalizálódtak. Terveik között 
szerepel egy munkagép beszerzé-
se, amellyel a belógó ágak, bokrok 

nyesését, igazítását könnyebben 
elvégezhetik ott, ahol a kézi erő 
már nem elégséges. Végezetül 
beszámolt a megvalósult haleszi 
játszótérről, ami az ott lakó kis-
gyermekes családok közösségi 
helyszínévé vált, generációknak 
nyitott teret a találkozásra. – Ahol 
játszótér van, ott épül a jövő – fo-
galmazta meg a képviselő.

Csányi József polgármester min-
denkit emlékeztetett arra, hogy az 
elmúlt időszak mennyi nehézséget 
gördített elénk, amely idő alatt a 
városvezetés 670 dolgozónak biz-
tosította folyamatosan a munkáját, 
bérük megfizetését. Ebben a nehéz 
járványügyi helyzetben is dolgoz-
tak a tervezők, asztalaikon az el-
következő időszak megvalósítható 
fejlesztéseivel, beruházásaival.

– Mára azt látjuk, hogy stabil 
gazdasági helyzetben van az önkor-

mányzat, amiből egy pozitív jövőké-
pet tudunk festeni – mondta. Hoz-
zátette: két beruházás nem valósult 
még meg az előző pályázati ciklus-
ból: a Vasas-pálya rekonstrukció-
ja és a Móravárosi kétcsoportos 
bölcsődének a megépítése. Utóbbi 
ügyében kijelentette: elvárásaik 
szerint 2022 szeptemberében ez a 
bölcsőde gyerekekkel fog megtelni.

A következő pályázati ciklus ter-
vei között óvodák és iskolák tel-
jeskörű felújítása, energetikai kor-
szerűsítése is szerepel. Ismertette 
a jövőbeli turisztikai pályázat ele-
meit is, ami Városföldig megépülő 
kerékpárútból, a Fürdőszálló teljes 
felújításából, egy rendezvényköz-
pontból és hozzá tartozó szállodá-
ból és strandfelújításból áll. Em-
lékeztetett mindenkit arra, hogy 
ahogyan ígérték, 2024-ig minden 
belterületi út aszfaltburkolatot kap.

Végezetül bemutatta a Mártí-
rok útján található 7 társasház 
előtti járdafelújítást, az Osko-
la és Pázmány utca változásait, 
köztük a megvalósuló parkolók-
kal, amelyek megkönnyítik töb-
bek között a piac látogatását is. 
A jelenlévők tájékoztatást kaptak 
még a Csongrádi utcán, a Deák 
Ferenc utcán és Korona utcában 
tervezett változásokról is.

A körzet lakóinak kérései kö-
zött szerepelt a laktanyánál a 
közvilágítás javítása, mellette ke-
rékpárút megvalósítása. A gyors-
hajtás folyamatosan tapasztalha-
tó a körzetben, ahol sajnálatos 
halálos közlekedési baleset is 
történt a közelmúltban. A lakók 
kérték korlátozó táblák kihelye-
zését. Szintén közlekedési táb-
lákat kértek azokon az útszaka-
szokon, ahol semmilyen esetben 
nem közlekedhetnének lassú jár-
művek, traktorok, azok mégis je-
len vannak a forgalomban. A fák, 
bokrok nyesését, karbantartását 
igényelték azokon a helyeken, 
ahol akadályozza az útszakasz 
beláthatóságát.

Mindezek mellett elhangzott, 
hogy lakossági magánkezdemé-
nyezéssel a Darányi kereszttől 
továbbvezetnék az ivóvizet, erre 
jelenleg 9 jelentkező van, de vár-
ják a további csatlakozókat.

A képviselő és meghívott ven-
dégei a kéréseket meghallgatták, 
megvitatták és a megjelenteket 
biztosították azok megoldásáról.

 Z. A. 

Tarjányi Ágoston pedagógus, díszpolgár, 1956-os elítélt tiszte-
letére avattak emléktáblát október 22-én, a Kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár udvarán. A megjelenteket Kálla-
iné Vereb Mária nyugalmazott igazgató köszöntötte, beszédet 
mondott Csányi József polgármester. 

Mint elhangzott, a dísztábla elké-
szítésének ötlete Kapus Béláné-
tól, a Móra Ferenc Közművelődé-
si Egyesület elnőkétől származik, 

amit Kiskunfélegyháza város kép-
viselő-testülete támogatott. A 
megvalósításában Molnár István 
kiskunfélegyházi képzőművész és 

Bozóki István kőfaragó segédke-
zett. Az emlékhely elkészítésének 
célja azt volt, hogy Kiskunfélegy-
háza lakói megismerjék Tarjányi 
Ágoston munkásságát.

Tarjányi Ágoston az egyik iga-
zán hiteles alakja volt az 1956-os 
forradalom félegyházi eseményei-
nek. Félegyházán született, itt is 
járt iskolába. A félegyházi 1956-
os eseményeken megszervezte az 
ideiglenes forradalmi tanácsot, 
amelynek volt elnöke is, de az 
állandó bizottságban tisztséget 
nem vállalt. Óriási szerepe volt 
abban, hogy a válságos napokban 
véres összecsapás nélkül átve-
zették a várost, sikerült a rendet 
fenntartani, így újra indulhatott a 
munka, a mindennapi élet. Mint 
mondotta: „Túl drága az ember 
vére ahhoz, hogy az utcakőre 
folyjék”. November 4-e után a 
rendőrség, a kommunisták elhur-

colták. Különböző börtönökben, 
valamint a tököli internálótábor-
ban tartották fogva politikai fo-
golyként. Szabadulása után nem 
léphetett többé pedagógiai pá-
lyára. Szekszárdon telepedett le. 
1991-ben megkapta a Hazáért és 
Szabadságért 1956 érmet. 1999-
ben Kiskunfélegyháza Város Dísz-
polgára lett. 

Dísztábla Tarjányi Ágostonnak

Hirdetés

Építésztervező 
rövid határidővel 
fennmaradási- és 

építési engedélyezési 
tervdokumentációk 
készítését vállalja.

Tel.: 70-677-4485
Mari Szilvia okleveles 

építészmérnök
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Lakossági fórumot tartott 
Horváth Gábor, a 7-es számú 
választókörzet önkormányza-
ti képviselője október 25-én, 
hétfőn, a Petőfi-lakótelepen, 
a Darvas-tér 1. szám alatti kö-
zösségi házban. Az esemény 
meghívott vendégei voltak: 
Csányi József polgármester és 
dr. Faragó Zsolt jegyző.

A képviselő a fórum kezdetekor 
megköszönte minden résztvevőnek 
az érdeklődést – és mint hangsú-
lyozta –, csak így lehet a felmerülő 
problémákat orvosolni. Körzetében 
számos területen szükséges felújítá-
si munkákat végezni, a járdák, utak 
állapota több helyen is kifogásolt. 
A lakótelepen évek óta gondot okoz 
a parkolók hiánya, jóval több autó 
fordul meg napközben is, mint amit 
az ottani közlekedés elbír. Fontos és 
megoldandó feladat ezért az említett 
városrész forgalmi tehermentesíté-
se. A megoldást több fronton látja, 
ezeket ismertette a résztvevőknek. 
A közvilágítás javítása is elenged-

hetetlen feladat, kiemelten kritikus 
a Darvas-téri bölcsőde környékén. 
Visszatérő problémaként említette a 
zöldhulladék-szállítás hiányát, véle-
ménye szerint a lakótelepen a kom-
posztálás nem megoldás.

Csányi József polgármester ösz-
szegezte az elmúlt időszak törté-
néseit, beszédében hangsúlyozta, 
hogy a járvány alatti időszakot arra 
is felhasználta a városvezetés, 
hogy előkészítsék, megtervezzék 
azt az időszakot, ami a pandémia 
után érkezik. Ezeknek a tervezés-
sel teli hónapoknak a gyümölcse 
most többek között a Bankfaluban 
megvalósult két utca friss asz-
faltos burkolata, a Nádasdy utca 
első szakaszának az elkészítése, 
valamint a Mártírok útján hét tár-
sasház előtti járda építése, ami je-
lenleg folyamatban van. Örömmel 
jelentette be, hogy a közeljövőben 
újabb támogatást kap a város, ami 
a Deák Ferenc utcának a teljes 

körű felújítására fordítanak jár-
dával együtt, ebből valósul meg 
a Csongrádi utca teljes átépítése 
parkolókkal és a Korona utca meg-
újítása is.

Kiemelte, hogy az elmúlt időszak 
nagyon fontos, a körzetet érintő 
változása, hogy a város átvette a 
fűtőmű működését. Jelenleg a la-
kótelep fűtését és melegvíz-ellátá-
sát hat kazán hivatott ellátni, ebből 
az átvételig kettő volt működőké-
pes. Karbantartások után jelenleg 
négy már üzemképes, illetve egy 
gázmotor segíti a melegvíz-szol-
gáltatást. – Ma már elmondhatjuk, 
hogy biztonságosan tudjuk működ-
tetni ezt a szolgáltatást a lakótele-
pen – tette hozzá.

A polgármester elmondta, hogy 
tervezőiroda dolgozik azon, hogy 
a lakótelepen is az utak, járdák 
problémái megoldottak legyenek, 
a terek megfelelő arányban és mi-
nőségben álljanak a lakók rendelke-

zésére és a járművektől némiképp 
tehermentesítsék a környéket.

A csapadékvíz-elvezetés prob-
lémáit egy új esővíztározó építése 
oldhatná meg, ez csak ide vonatko-
zó pályázat segítségével valósulhat 
meg. Ismertette az elmúlt pályázati 
ciklus még megmaradt projektjeit, 
illetve vázolta a következő időszak 
terveit is, amelyben a Darvas-téri 
óvoda és bölcsőde teljes körű ener-
getikai felújítása is helyet kap. Az 
úgynevezett lóúsztató melletti te-
rület belterületté nyilvánítása ügyé-
ben pozitív hírekkel érkezett, ennek 
megvalósulására reális esély van.

A lakossági kérések, kérdések 
között szerepelt az 1-4 éves korú 
gyermekek számára elhelyezett ját-
szóeszközök hiánya, az édesanyák 
arról panaszkodtak, hogy a meglé-
vőek vagy nagyobb gyermekeknek 
készültek, vagy már nagyon elavul-
tak. Az óvoda és bölcsőde közötti 
járda felújítását, javítását kérték, 
hiszen sem babakocsival, sem gya-
logosan nem lehet rajta biztonságo-
san közlekedni. A környékre zebra 
felfestését vagy figyelmeztető táb-
lák kihelyezését javasolták, a köz-
lekedő autók nem megfelelő sebes-
sége miatt. A lóúsztató környékén 
lévő utak állapota sem kielégítő, 
ennek javítását is kérték a lakók.

Pontosan megrajzolt térképpel is 
érkeztek a fórumra, itt a körzet la-
kója javaslatokat tett a jobbkéz-sza-
bály megszüntetésére, táblák 
kihelyezésére.

Felhívták a figyelmet néhány el-
korhadt, élettelen fára, ezek kivá-
gására tettek javaslatot.

A képviselő és meghívott vendé-
gei a kéréseket, javaslatokat meg-
hallgatták, megvitatták, majd azok 
megoldásáról biztosították a meg-
jelenteket. Z. A. 

Biztonságosan működik a fűtőmű a lakótelepen

– Bár mindenkinek ajánlom, nem teszem kötelezővé a vé-
dőoltást a félegyházi önkormányzat intézményeiben – tájé-
koztatta a lakosságot Csányi József polgármester közösségi 
oldalán, a legújabb járványügyi intézkedéseket tartalmazó 
közleményében. 

Kedves Félegyháziak!
A múlt héten megjelent kor-

mányrendelet értelmében a 
polgármestereknek kell dönteni 
arról, hogy kötelezővé teszik-e a 
védőoltást a polgármesteri hiva-
tal és az önkormányzat intézmé-
nyeiben dolgozók számára.

Az önkormányzat intézménye-
inek vezetőivel, valamint a gaz-
dasági társaságaink igazgatóival 
történt egyeztetést követően azt 
a döntést hoztam, hogy nem te-
szem kötelezővé a védőoltást az 
intézményeinkben dolgozók szá-
mára. Ettől függetlenül, hallgatva 

a mértéktartó és hiteles szakem-
berekre mindenkinek ajánlom, 
hogy a súlyosabb betegségek el-
kerülése érdekében mindenki él-
jen a védőoltás lehetőségével. 

Önkormányzati szinten egyéb-
ként a már kétszer beoltott kol-
légák száma meghaladja a 80 
százalékot, és a leginkább veszé-
lyeztetett szociális otthoni lakók 
több, mint 95 százaléka már két-
szer be van oltva. 

A kormány másik döntése értel-
mében kötelező a maszkviselés a 

tömegközlekedési eszközökön, a 
vasúti és a buszpályaudvaron, va-
lamint a megállóhelyeken. Kötele-
ző a maszkviselés a kórház terü-
letén és az Egészségközpontban 
is. November 3-a, szerdától a vá-
rosi óvodákban és bölcsődékben 
a gyermek átadásakor-átvétele-
kor kötelező lesz a maszkviselés, 
és a látogatók, ügyfelek a szoci-
ális intézményeink, a művelődési 
központ, a könyvtár, a múzeum és 
a polgármesteri hivatal épületébe 
is csak maszkban léphetnek be.

Óvjuk meg közösségünket, vi-
gyázzunk egymásra, cselekedjünk 
felelősségteljesen!

Tisztelettel:
Csányi József

polgármester

Ajánlott a védőoltás az 
önkormányzati dolgozóknak
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Balla László (62): – Örömmel tölt 
el, hogy ilyen mértékű megújulás 
történt városunkban, és ez a kör-
zetemet is érintette. Nagyra érté-
kelem azt a szakmai döntést, ami 
alapján a főteret, és a kivitelezés-
ben résztvevő szakemberek mun-
káját méltónak találták a nívódíjra. 
Ezt megelőzően mintegy ötven éve 
újult meg utoljára a városkép, így 
igen időszerű volt a beruházás. A 
Zöld város projekt központi gon-
dolata az volt, hogy növeljük a 
zöldfelületet. Úgy gondolom, hogy 
ez az, ami egy várost, egy telepü-
lésközpontot élhetőbbé tehet. Az 
itt élők igénye valósult meg a 
szökőkúttal, aminek a környékét 
többek között szabadtéri koncer-
tek töltöttek meg élettel az elmúlt 
nyáron is. Összességében úgy lá-
tom, hogy nagy sikere van minden 
közösségi megmozdulásnak, ami 
apropót adhat az embereknek, 
hogy társaságban élvezzék az új 
környezet nyújtotta élményt. Aki 
pedig néhány év kihagyás után lá-
togat Félegyházára, az meglepődve 
és elismeréssel nyugtázza a válto-
zást. Tudjuk, hogy ez a beruházás 
nem terjedt ki a teljes városköz-
pontra, de a rendelkezésre álló 
forrás egyelőre ennyit tett lehető-
vé. A városvezetés szándéka sze-
rint azonban már a nem túl távoli 
jövőben további fejlesztések való-
sulnak meg a belvárosban is. 

Görög Anita (43): – Nagyon tet-
szik a megújult városközpont, 
amit eddig is örömmel fényképez-
tem minden évszakban. Még az 
átadást megelőzően volt lehető-
ségem feljutni az Ótemplom tor-
nyába, ahonnan megörökíthettem 
a csodás kilátást. Később egy 
szép naplementét sikerült lencse-
végre kapnom, ebből egy szá-
momra nagyon kedves fotósorozat 
készült. Hatalmas megtiszteltetés 
ért, amikor ennek a sorozatnak 
egy fotójával illusztrálták város-
vezetőink a nívódíj elnyerésének 
hírét.   

Rosta Ferenc (69): – A nívódíj 
odaítélése nagyon szép és érté-
kes elismerés városunk számára. 
Úgy gondolom, hogy a mögötte 

álló, 21. századi megújulás egy 
olyan kollektív munka eredmé-
nye, amiben méltóképpen jelenik 
meg az elődök felé megnyilvánu-
ló tisztelet és az utódok iránti 
felelősség. Ez a díj annak az ösz-
szefogásnak az eredménye, ami 
lehetővé tette ezt a meghatározó 
előrelépést városunk 
megújításában. 

Dinnyés-Kis Zsuzsanna (56): – 
Nagyon örülök, hogy végre ilyen 
szép városközponttal rendelkezik 
Kiskunfélegyháza. A rengeteg nö-
vény és virág nagyon hangulatossá 
tette a Béke-teret, és a vízesés is 
nagyon tetszik. Jónak tartom, hogy 
olyan környezetet sikerült kialakí-
tani, ahol öröm egy szabadtéri ren-
dezvényen részt venni.

Béres János (33): – Építészmér-
nökként egy kicsit szakmai szem-
mel is nézem a beruházást. Az 
össz képet tekintve nekem nagyon 
kedves ez a tér. Kifejezetten tet-
szik, hogy elegáns benyomást kelt, 
ugyanakkor nagyon átlátható az 
egybefüggő hatalmas felület. Véle-
ményem szerint a változás döntő 
mértékben elérte a célját.
Csanda Alícia (21): – A főtéren 
levő kerékpárszaküzletben dolgo-
zom, így testközelből tapasztal-
hatom a megújulás eredményét. 
Sokkal szebb lett a látvány a sok 
zöld növénnyel, és nagyon tetszik 
a szökőkút is. Örömmel figyelem a 
nyári forróságban benne pancsoló 
kisgyermekeket. Egyedüli kritika-
ként a beépített szintkülönbsége-
ket említeném, amit én – főleg a 

Nívódíjas félegyházi városkép

Folytatás az 1. oldalról!
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gyerekek és az idősek esetében – 
veszélyforrásnak tartok. 

Tóth Tamás (42): – Számomra a 
növények sokasága jelenti a leg-
szebb élményt. Megfogott a város-
központ hangulata, hogy minden 
résznek megvan a saját és egyedi 
elrendezése, színe. Külön élmény 
volt számomra, amikor nem túl ré-
gen felfedeztem, hogy még erdei 
szamóca is helyett kapott a virágos 
szigetekben. Azt tervezem, hogy a 
jövőben rézkarcot készítek az elül-
tetett növényekről.

Varga Edit (50): – Gratulálok az 
országos Nívódíjhoz, a városköz-
pont felújításának elismeréséhez! 
Mint egy főtéri üzlet tulajdonosa, 
láttam, hogyan megy tönkre és nép-
telenedik el a tér az elmúlt húsz 
évben. Ezért is örültem, amikor 
meghallottam a Zöld város projek-
tekhez kapcsolódó beruházásokról. 
A kivitelezés idejére időzítettük üz-
letünk felújítását is, így mindenképp 
számoltunk forgalomkieséssel. A 
főtéri munkálatokkal járó kellemet-

lenségeket pedig ki lehet bírni 30-
50 évenként. Úgy gondolom, egy 
ilyen megújulás nagyon nagy lépés 
egy város életében: látom, ahogy 
délutánonként megtelik a tér élet-
tel, kinyílt a Sarlós Boldogasszony 
Templom és környéke, a zöld növé-
nyek pedig remekül ellensúlyozzák 
a térburkolatot. Egy ilyen környezet 
olyan értékeinket is kiemeli, mint a 
Hattyúház vagy a Petőfi-szobor.

Arany Nikolett (28): – Nagyon jót 
tett a városnak a főtér felújítása: 
kellemesebb, élhetőbb és praktiku-
sabb lett. Véleményem szerint min-
den korosztály megtalálja benne az 
örömét. Jó látni, hogy idősek és fia-
talok egyaránt kiülnek a padokra és 
beszélgetnek egymással. A Kossuth 
utcán található vendéglátóhelyekre 
szerintem kifejezetten pozitív ha-
tást gyakorolt ez a projekt. Én is 
egy ilyen helyen dolgozom, így ma-
gam is látom az előnyös változást.

Olasz Anita (48): – A város megú-
jult terei és a nagy szökőkút igazi 
turisztikai attrakció lett. A Kiskun-
félegyházára látogatóktól számos 
pozitív visszajelzés jut el hozzám, a 
Tourinform Irodába. A napokban 
például azt mondta egy vendég, 
hogy gyönyörű városuk van. Sokan 
meglepődve tapasztalják az évszá-
zados épületek, a burkolatok és nö-
vények harmóniáját, és később is 
szívesen visszalátogatnak. Az idén 
telepített Mesél a város turisztikai 
mobil applikáció segítségével a vi-
zuális élmény mellett rengeteg in-
formáció is elérhető Félegyháza 
értékeiről. A napokban kerültek ki a 

közterekre azok QR-kódot tartal-
mazó táblák, amelyek a Zöld város 
programban megvalósított parkosí-
tásról és a növényekről adnak tájé-
koztatást. Így már több mint 50 
helyszínen mesél a város a mobilte-
lefonunkon keresztül. 

Rátkai Zsuzsa (59): – A főtér tá-
gasabb, világosabb, barátságosabb 
lett… és korszerű. Gondolom, 
ezért is részesült szakmai díjban a 
térfelújítás, erre különösen büsz-
kék lehetünk. Mint ahogy arra is, 
amikor az ide érkezők dicsérik az 
új városközpontot. Nagyon sok is-
merősömtől hallom, milyen szép 
lett Félegyháza. A régi öreg platán-
sor is örülhet, hogy ilyen szép térre 
vezeti az idelátogatót, ahol szinte 
felpezsdült az élet a felújítás után. 

Várom az év végi ünnepeket, akkor 
különösen hangulatosak utcáink, 
tereink.

Mészáros Márta (52): – A Kiskun 
Múzeum munkatársaival még a 
nyár folyamán szerveztünk egy „vi-
rágos” városbejáró sétát, amire ki-
fejezetten nagy volt az érdeklődés. 
Nagy Ágnes főkertész asszony ve-
zetésével vonultunk végig Félegy-
háza belvárosában, aki elmesélte 
melyik virág milyen fajtájú, hogy 
történt azok beültetése, és miért 
pont oda kerültek. Nagyon érdekes 
volt mindenki számára a tájékozta-
tás. A hozzánk érkező turisták egy-
behangzó véleménye az, hogy 
mennyire szép és elegáns a váro-
sunk, ligetesek az utcák. 
 V. B. 

Fotó: Görög Anita
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Arany fokozatú kamionparkoló épül Kiskunfélegyházán – jelen-
tették be a Bivak Kft. képviselői az október 26-án, kedden tartott 
projektindító sajtótájékoztatón. Az eseményen megjelent Csányi 
József polgármester, Isabel Corne és Sven Bols, a Bivak Kft. tu-
lajdonosai, Csányiné Pap Andrea, a Bivak Kft. ügyvezetője és Ha-
lász István, a Vonalvezető Kft. tervezője. 

A Bivak Kft. tulajdonosa, Sven Bols 
projektbemutatójában kiemelte, 
hogy naponta több mint 100 ezer 
teherautósofőr keres olyan hely-
színt Európában, ahol biztonságo-
san és komfortosan tudna pihenni. 
Kevés olyan parkolóhely áll rendel-
kezésre, amelyek megfelelő bizton-
sági berendezésekkel felszereltek 
és kényelmi szempontból is elég-
séges paramétereik vannak. Éven-
te milliárdos károkat okoznak a 
kamionrablások, ezek a biztonsá-
gosan őrzött parkolók hiánya miatt 
valósulhatnak meg Európában. A 
Bivak Kft. projektje annak a tö-
rekvésnek a része, amely a bizton-
ságos és őrzött kamionparkolók 
jelenlegi hiányát hivatott orvosol-
ni. Ennek keretében 2026-ig Eu-
rópában összesen 141, az Európai 
Uniós parkolási szabvány szerinti 

arany, ezüst, vagy bronz fokozat-
nak megfelelő parkolót építenek 
és korszerűsítenek, 11 ezer parko-
lóhelyet teremtve így a nehéz- és 
tehergépjárművek számára.

A tulajdonos elmondta, hogy 
azért esett a választásuk Magyar-
országra, mert magasan fejlett 
infrastruktúrával, jó állapotú és 
minőségű autópálya-hálózattal 
rendelkezik, valamint Európa kö-
zepén helyezkedik el, és ha csak 
a szállítmányozást vesszük figye-
lembe, akkor is megkerülhetet-
len országról beszélünk az Unión 
belül. Ezeket összegezve készült 
el a pályázat, és ahhoz, hogy 
megfeleljenek az összekapcsolt 
és hálózatban kiépített parkolók 
szabályának, négy céggel kötöt-
tek szerződést: Romániában, ahol 
Kürtösön az E671-es autópálya 

közelében valósul meg egy 180 fé-
rőhelyes, arany fokozatú parkoló; 
Hatvanban, az M3-as autópályán, 
ahol egy meglévő parkolót építe-
nek át és a jelenlegi 60 tehergép-
jármű-parkolóhelyről bővítik 80 
ezüst szintű parkolóhelyre. Nagy-
kanizsán is történik egy beruházás, 
ahol egy szintén meglévő parkolót 
korszerűsítenek az M7-es autópá-
lyán, a parkolóterület a jelenlegi 
25 tehergépjármű-parkolóhelyről 
lesz bővítve 35 bronz szintű par-
kolóhelyre. A negyedik helyszín vá-
rosunkban valósul meg, ahol egy 
új, arany szintű parkoló építése 
valósul meg, 170 parkolóhellyel az 
M5-ös autópályán.

Csányiné Pap Andrea, a Bivak 
Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a 
projektet az Európai Bizottság is 
támogatja, az Európai Hálózatfi-
nanszírozási Eszköz keretében: 
„Összekapcsolt biztonságos és 
őrzött parkolóhelyek hálózatának 
létrehozása Magyarországon és 
Romániában” címmel.

Hozzátette: az épülő és megújuló 
parkolók hozzájárulnak a biztonsá-
gos és zökkenőmentes áruszállítás 
feltételeinek megteremtéséhez az 
egész régióban: a Rajna-Duna, a 
Keleti/Kelet-Közép és a mediterrán 
TEN-T folyosó mentén. A kiskun-
félegyházi és a kürtösi (Románia) 
parkolók a közúti-vasúti terminálok 
közvetlen közelében találhatók, ez-
által megfelelnek az Európai Unió 
határokon átnyúló kombinált áru-
szállítás javítására vonatkozó cél-
kitűzéseinek. A projektnek számos 
pozitív társadalmi-gazdasági hatá-
sa lesz a közúti közlekedés bizton-
sága, a helyi munkahelyteremtés, a 
fenntartható energiatermelés révén 
szerzett önállóság, valamint a bűn-

cselekmények számának csökkené-
se szempontjából.

Halász István, a Vonalvezető 
Kft. tervezője elmondta, hogy nagy 
megtiszteltetés számukra, hogy a 
projekt tervezési feladatait ellát-
hatják. Hozzátette, hogy a projekt 
és a beruházás is újszerű itthon, 
mérnöki szempontból is új kihívást 
jelent, hiszen nemzetközi és hazai 
szempontoknak és előírásoknak 
kell megfelelniük. Mostanra kije-
lentheti, hogy a részletes tervezés 
fázisában vannak.  A projektek ter-
vezőit bemutatta a jelenlévőknek, 
így Csizmadia János a hatvani és 
nagykanizsai helyszínt ismertette, 
míg Erős Tamás a kiskunfélegy-
házi helyszín projektvezetőjeként 
mutatkozott be. Alapos részletes-
séggel avatta be a megjelenteket az 
új zöldmezős beruházásba, amely 
az M5-ös autópálya déli lehajtója 
és az 5402-es jelű országos közút 
csomópontjában létesül. Egy meg-
épülő körforgalomból juthatnak el 
a 170 férőhelyes kamionparkolóba, 
kétsávos behajtás és kihajtás épül 
majd a hatékony és gyors megköze-
líthetőség érdekében. A belépés egy 
rendszámfelismerő kamera segít-
ségével, a korábban, a sofőrök által 
egy applikáción keresztüli helyjegy 
megvásárlásával történik majd. A 
tervező elmondta, hogy épül a hely-
színen egy kiszolgáló épület is, ami 
a sofőrök kényelmét hivatott meg-
teremteni ételvásárlás, mosoda, 
mosdó, zuhanyzó és társalgó kiala-
kításával. A parkolót arany fokozatú 
védettségi szinten építik ki, ami azt 
jelenti, hogy a kerítéssel védett te-
rületen képtelenség lesz átmászni, 
és a parkolóterület minden négy-
zetcentiméterét kamera pásztázza 
majd. Mindemellett a hét minden 
napján, éjjel-nappali őrzőszolgálat 
látja majd el feladatát, fokozva a 
biztonságot a sofőrök számára.

A projekt a tervek szerint 2022-
ben fejeződik be.

Arany fokozatú parkoló 
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A hűvösebb, őszi idővel megérkezett a fűtési szezon is. Van, 
aki gázzal fűt, más esküszik a fatüzelésre. Vannak hívei a kon-
vektornak, a központi fűtésnek, mások a padlófűtést részesítik 
előnyben, esetleg valamiféle kombinált megoldást választanak. 
Önként, vagy kényszerűségből… Kiskunfélegyháza lakosait ar-
ról kérdeztük, hogy miként melegítik otthonukat. 

Nagy Lívia 
(45): – Gázzal 
fűtök, mert a 
téglaépítésű 
t á r s a s h á z -
ban erre van 
l e h e t ő s é -
gem. De ha 
választhat-

nék, akkor is ezt a fűtési módot 
választanám, mert véleményem 

szerint ez a legbiztonságosabb és 
leghatékonyabb.

Varga Illés 
(23): – Mi 
fával fűtünk, 
mert ahol 
lakunk, erre 
van lehető-
ség. A gázt 
nagyon költ-

séges lenne bevezetni a házba, 

amire egyelőre nincs módunk. Ki-
sebb lehűlések idején a hűtő-fűtő 
klímát kapcsoljuk be. Ez a kombi-
náció egy megfizethető és talán 
nem túlságosan környezetszeny-
nyező megoldás.

Görög Jó-
zsef (67): – 
Külterületen 
élek, fával fű-
tök. Minden 
évben előre 
m e g r e n d e -
lem a szük-

séges mennyiséget, abból gazdál-
kodom. Egy szezonban körülbelül 
30-35 mázsa fát tüzelek el. A vizet 
fatüzelésű bojlerral melegítem fel. 

Távlatokban sem tervezek más 
fűtési módszert alkalmazni, mert 
nagyon sok pénzbe kerülne a gáz-
rendszerű fűtés.

E r n y e s 
Marco (22): 
– Egy belvá-
rosi ingat-
lanban élünk 
a párommal, 
ahol koráb-
ban kályhá-

val fűtöttek.  1973-1974 körül be-
vezették a gázt az ingatlanba, így 
jelenleg is ezzel tartjuk melegen 
az otthonunkat. Ha rajtam múlna 
a választás, akkor is emellett ten-
ném le a voksomat. Ugyanis köny-
nyen karbantartható a rendszer, 
ha az ember odafigyel az éves el-
lenőrzésekre.  V. B. 

Körkérdés – Ön mivel fűt?

Főleg fával és szénnel fűtenek külterületen
A fűtésszezon beköszöntével 
Kiskunfélegyháza külterüle-
tén látogattunk meg néhány 
családot a Mezei Őrszolgálat 
segítségével. Vakulya László 
csoportvezető elmondta, hogy 
nagyon széles a fűtésre hasz-
nált anyagok köre a tanyákon. 
Sajnos, több helyen még ma 
is előfordul, hogy hulladékkal 
tüzelnek, de jellemzően fát 
és szenet használnak fűtésre. 
Berecz József és Rádi László 
kalauzolt bennünket a tanyák 
között, ahol találkoztunk nap-
elemes rendszerrel is. A fűtést 
ugyan nem ennek a segítsé-
gével oldják meg az ott élők, 
de az elektromos készülékek 
– televízió, mosógép – műkö-
dését igen. 

A Mezei Őrszolgálat munkatársa-
inak köszönhetően látogatunk el 
Dobák Róberthez és párjához, 
Krisztinához, akik öt gyermeket 
nevelnek. Takaros tanyába invi-
tálnak bennünket, a gyerekek mo-
solygósak, a terasz tele van élettel. 
Megismerjük a nemrégen faragott 
töklámpásokat és készítőit, vala-
mint a család kedvenc macskáját 
is. Kérdésemre Kriszta elmondja, 
hogy a fűtéssel kapcsolatban vi-
szonylag kevés dolguk van: még 
fát sem kell vágniuk. Szénnel és 
napraforgóléhával fűtenek, az 
úgynevezett carborobot kazán se-
gítségével, amit fóliásoktól vásá-
roltak használtan. A kazán hatal-
mas előnye, hogy önadagolós, egy 
héten egyszer töltenek bele szenet 
és napraforgóléhát. Így 25 fokig 
felfűti a házat, majd kikapcsol, és 

akkor kezd újra fűteni, amikor a 
hőmérséklet 23 fok alá esik. Na-
gyon gazdaságos, nincs vele gond, 
időtakarékos, a legjobb megoldás 
– mondják.

A következő tanyánál igazi mun-
kamegosztás zajlik. Patyi Csaba 
és Patyiné Kocsis Andrea Judit 
engednek nekünk egy kis bepillan-
tást az életükbe. A feleség szalag-
fűrész segítségével aprítja a fát, 
amíg a férje más munkát végez a 
ház körül. A családfőtől megtud-
tuk, hogy javarészt fával fűtenek, 
nagyon ritkán szenet is használ-

nak. Legutóbb akkor volt erre pél-
da, amikor támogatást kaptak a 
fűtésre. Szerencsére a környéken 
be tudja szerezni a fát, a tanya 
körül is akad gyújtósnak való, így 
elégedettek a fűtésrendszerrel. A 
kazán gyorsan felmelegíti a há-
zat, nem cserélnék le gázüzemű-
re. Erre vannak berendezkedve, 
beruháztak már szalagfűrészre, 
traktorra, de van gallydarálójuk 
is. Patyiné Kocsis Andrea Judit 
az aprításban tartott pihenő kö-
zepette osztja meg velünk, hogy 
náluk nincs női és férfimunka. Aki 

éppen ráér, az végzi el az éppen 
aktuális feladatot. Beszélgeté-
sünk alatt le is kapcsolta a gépet, 
mert várta a főzés. Aznap lasagne 
készült. 

A Mezei Őrszolgálat munkatár-
saitól megtudtuk, hogy az említett 
családokon és fűtési módokon kí-
vül előfordul olyan tanya, ahol már 
pusztán elektromos energiát hasz-
nálnak arra, hogy télen melegen 
tartsák a házat. Sok módszer és 
sok megoldás létezik. Ezek közül 
ismertünk meg most néhányat. 

 Z. A. 
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Jó hír, hogy ma már sokan kom-
posztálnak. Amióta az internettel 
kitágult a világ, egyre többet is-
merünk meg belőle is és magunk-
ról is. Jobban értjük a természet 
rendjét, az élet értékét, nagysze-
rűségét. És bizony, jobban látjuk 
sérüléseit, sebeit, pusztulását is. 
Ezzel együtt tisztábban láthatjuk 
egyéni  felelősségünket is: kör-
nyezetünkért és magunkért is. 
Végül ráébredhetünk, hogy szé-
pen élni csak az életet tisztelve 
és becsülve lehet igazán. 

Minden tevékenység, amit éle-
tünk során végzünk, hatással van 
környezetünkre. Minden megvásá-
rolt termék, minden igénybevett 
szolgáltatás környezeti erőforrá-
sokat vesz igénybe. Ha az nagyobb 
mértékben pusztul, mint ahogy 
megújul tevékenységeink során, 
akkor már a következő generációk 
rovására fogyasztottunk.

Amennyiben a kertünkben, kör-
nyezetünkben keletkezett zöld 
növényi részeket hulladékként ke-
zeljük, azaz meg akarunk tőle sza-
badulni, – elszállíttatjuk, kezeltetjük 
– környezeti erőforrásokat veszünk 
igénybe a természet rovására.

Egy kis odafigyeléssel elleshetjük 
a természettől, hogyan újítja meg 
erőforrásait, gyógyítja be sebeit, 
növeli termékenységét. A komposz-

táláskor pedig pontosan ezeket tesz-
szük. Ami a természetben évtizedek, 
évszázadok alatt zajlik le, azt mi né-
hány év alatt végezzük el kertünk 
erőforrásainak megújítása érdeké-
ben. Szuper értékes – az intenzív 
mező- és erdőgazdálkodás óta roha-
mosan pusztuló – humuszban gaz-
dag „talajt” állítunk elő. És, hogy mi 
ebben a zseniálisan nagyszerű?

– Az előállított komposzttal ext-
ra módon táplálhatjuk kertünket, 
nem kerül ki belőle a sok értékes 
tápanyag, nincs csomagolás, szállí-
tás, az erőforrások helyben marad-
nak és növekszenek.

– A konyhakertben, vagy a cser-
jék és évelők alatt akár helyben is 
komposztálhatunk.

– Miközben lombot gereblyézünk, 
gallyat gyűjtünk, darabolunk, friss 
levegőn, napsütésben vagyunk, 
és nemcsak a kert, hanem a ma-
gunk egészségéért is dolgozunk, 
nincs többé konditerem, D-vitamin 
kapszula, izomlazítók, fogyókúra…

– Kitűnő családi, közösség prog-
ram, gyerekeknek játék, felnőttek-
nek hasznos tevékenység, de egye-
dül végzett munkaként is kellemes 
időtöltés.

– Maga a komposztkészítés egy 

izgalmas kísérlet, amit végül is 
nem lehet elrontani.

– Komposztálás közben jobban 
megismerjük kertünket, növénye-
inket, magát a természetet.

– Ráébredünk, hogy nem kell 
kertünk minden négyzetcentimé-
terét „élettelen” tisztára takaríta-
nunk, vannak helyek, ahol a ter-
mészetesebb megjelenés nemcsak 
hasznos, hanem szép is, ma már 
az úgynevezett madárbarát gereb-
lyézés sem ismeretlen a természe-
tet kedvelők körében.

– Ha felvállaljuk az ésszerű kom-
posztálással együtt járó munkákat, 
akkor észre fogjuk venni a termé-
szetet, az ősz fénylő színeit, susogó 
hangjait, az egészséges föld illatát, 
mindazt a sok szépet, ajándékot, 
amit a természet kínál nekünk.

Aztán, amikor először használjuk 
fel saját félkész, vagy kész komposz-
tunkat, akkor átéljük, hogy valami 
jót, hasznosat és az életet munkálót 
tettünk. Az őszi lomb összegereblyé-
zése, bezsákolása, a gallyak kötege-
lése és utcára helyezése csak a „na, 
ezen is túl vagyok” érzést nyújtja, míg 
a komposztálásban kiteljesedő kerti 
tevékenység a jól végzett munka örö-
mét engedi megtapasztalni, amikor a 
természet kincseinek nem kényelmes 
felélői, hanem jó gazdái vagyunk.

 Nagy Ágnes városi főkertész

Félegyházi cég lett Az év gyakorlati képzőhelye
Október végén tartotta ünnepi 
küldöttgyűlését a Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, amikor átadták az év 
kitüntető díjait. A kiskunfél-
egyházi VARIANT METAL Kft. 
ügyvezetője, tulajdonosa, Ká-
tai-Urbán Attila Az év gyakorla-
ti képzőhelye-díjat vehette át. 
A kitüntetettet vállalkozásáról 
és további terveiről kérdeztük.

– Milyen út vezetett a mosta-
ni elismerésig?

– A Kiskunfélegyházi Szakképző 
Intézmény és Kollégium Kossuth 
Lajos Középiskola és Szakiskolájá-
ban több mint 30 évet dolgoztam 
szakoktató, valamint gyakorlati 
oktatásvezető-helyettesként. A 
munkám megbecsüléseként Élet-
műdíjat kaptam a Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrumtól. 16 évig 
egyéni vállalkozóként dolgoztam, 
jelenleg családi vállalkozásunkat, 
a Variant Metal Kft.-t fiammal, 
Kátai-Urbán Kristóffal közösen 
vezetjük. Szeretem a szakmámat, 
az oktatást pedig hivatásnak tekin-
tem. Mindig kihívásként tekintek 
az új feladatokra, amikor megmé-

rettethetem a szakmai tudásomat. 
Minden új feladat egyben tanulás is 
számomra.

– Vállalkozóként ismét kötő-
dött a képzéshez.

– Igen. A Variant Metal Kft. részt 
vesz a duális képzésben is a Kis-
kunhalasi Szakképzési Centrum 
Kiskunfélegyházi Szakképző is-

kolájával, a Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara köz-
reműködésével együtt annak érde-
kében, hogy kineveljük a szerkezet-
lakatos és a hegesztő szakemberek 
következő generációját.

– Hány éves kortól és mit ta-
nulnak önöknél a fiatalok?

– A tanulóink 10. és 11. évfo-

lyamtól jelennek meg vállalkozá-
sunknál, épület- és szerkezetlaka-
tos, valamint hegesztő szakmában. 
Az elmúlt évek során több mint 30 
tanuló végzett nálunk. Természe-
tesen több éve dolgozunk saját ne-
velésű munkavállalókkal is. Ez év 
szeptemberétől a 11. évfolyamos 
hegesztő tanulókból 11-et tanu-
lószerződéssel, a 10. évfolyamos 
hegesztő tanulókból pedig ötöt ta-
nulói munkaszerződéssel képzünk. 
Meggyőződésünk, hogy a diákokra 
partnerként kell tekinteni az okta-
tás folyamatában. Csak közösen, 
összefogással lehet eredményeket 
elérni.

– Milyen szakembereket sze-
retnének képezni?

– A fiatalok személyiségfejlő-
dését elősegítő és nem korlátozó 
képzésre törekszünk. Pedagógiai 
alapelvünk: gyermekközpontúság 
az alapozásban és teljesítmény-
központúság a szakképzésben. Fi-
gyelemmel kísérjük, és képzéseink 
tartalmában, valamint az iskolafej-
lesztési tevékenységben is igyek-
szünk szem előtt tartani a piac és 
a gazdasági környezet igényeit. 

 s. r.

A komposztba kerülő anyag nemcsak érték, 
de akár kedvesen szép is lehet

Miért jó komposztálni?
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Megemlékezés 1956-ról 
– kissé másképpen
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában sok érde-
kes, figyelemre méltó és tanulságos irat lapul mindmáig 1956-ról. 

Érdekes például az alábbi statiszti-
ka, miszerint: „A Bács-Kiskun me-
gyei bíróság Ellenforradalmi tevé-
kenységért 1956. november 4-étől 
1958. december 31-éig az alábbi 
ítéleteket hozta:

Államrend elleni szervezkedés 183
Izgatás 209
Fegyverrejtegetés 1
Gyilkosság, szándékos emberölés 9
Egy éven alul nem felfüggesztett 84
Egy éven alul felfüggesztett 90
1-2 év közötti 113
2-5 év közötti 78
5-8 év közötti 16
8-10 év közötti 5
10-15 év közötti 5
Életfogytiglan 2
Halál 5

Bács-Kiskun megyében ellenfor-
radalmi tevékenységért közbizton-
sági őrizetben volt 196 fő.”

Ez a statisztika nemcsak azért 
érdekes, mert el lehet játszadozni 
a számokkal, sokkal érdekesebb az, 
ami nincs leírva. Például az, hogy 
hány és hány ember életét tették le-
hetetlenné, alázták meg, hány sze-
rencsétlent vertek össze brutálisan 
és nyúltak utána még évtizedekig. 

Az alábbiakban következzen egy 
vázlatos történet városunkból. 

Volt egy, a szabadságért életét 
adó, lánglelkű költőről elnevezett 
iskola, egy gimnázium, ahová sok 
életerős, derék magyar fiatal fiú 
járt, akik reménykedtek a szebb 
jövőben. Mert a fiatalok már csak 
ilyenek. Különösen úgy, hogy apá-
iktól addigra már elvették a „szebb 
jövőt”, de ők még makacsul hittek 
benne.

Járt az egyik osztályba egy 15 
esztendős legényke, aki megszen-
vedte rövid élete során azt a „sok 
jót”, amit szüleivel együtt kapott 
az akkori politikai rendszertől. Ta-

lán érthető, hogy kevésbé szerette 
a vörös csillagot. (Érdekes ez a vi-
szolygás ettől a jelképtől, hiszen a 
város másik gimnáziumában már 
1952-ben (!) fel akarták robbantani 
az ott lévőt.)

És jött ’56 októbere, amikor egy 
ígéretes napon leverhették a vá-
rosházán lévő, gyűlölt jelképet. 
Bizony, akkor még nem sejtette ő, 
hogy tette mennyire megváltoztatja 
álmait, terveit, sőt az egész életét. 
Mert utána az oroszok égre-földre 
keresték. Szerencsére, az orgoványi 
puszta kukorica szárkúpjaihoz nem 
jutottak el. 

Nyilvánvaló, hogy a kínkeserve-
sen megszerzett érettségi után nem 
jelentkezhetett felsőoktatásba. Az 
elszenvedett fizikai és lelki bántal-
mazások miatt el kellett hagynia a 
várost. De sajnálatos módon mind 
a fővárosban, mind Kecskeméten 
utánanyúltak a jólértesültek. Meg-
próbálkozott a sporttal – mert úgy 
gondolta, hogy az eredmények csak 
rajta múlnak – de hiába lett edző, 
majd gondnok, végzettségének 
megfelelő állást (levelezőn sikerült 
gépészmérnöki diplomát szereznie) 
soha nem kaphatott. És az évek, az 
évtizedek peregtek egyre gyorsab-
ban. Visszatekintve mit is mondhat-
na nekünk életéről? Megbánta, nem 
bánta, másként csinálná, elmenne, 
maradna? Ezeket már csak a gon-
dolat szintjén lehet lejátszani.

Mi azt mondjuk, hogy az idő 
mindent megold. És mi van az ő 
életével? És azokéval, akiket – nem 
kevesen vannak – megnyomorított 
az a világ, akiknek az életük tönk-
rement, illetve egészen másként 
alakult volna a sorsuk, ha már nem 
menekültek el sok ezer társukkal 
együtt új hazát keresni. Nem kellene 
erről elfeledkezni.  Rosta Ferenc

Az emlékezés koszorúi

Az első és a második világhá-
ború áldozatairól emlékezett 
meg Kiskunfélegyháza város 
vezetése, a Veled Városunkért 
Egyesület, a Petőfi Sándor Baj-
társi Egyesület, a Jobbik helyi 
szervezetének képviselői októ-

ber 29-én, pénteken. Először a 
Hősök Parkjában lévő emlék-
műnél, ezt követően a Felsőte-
metőben az első és második vi-
lágháborús síroknál helyezték 
el az emlékezés koszorúit és a 
mécseseket.  

Emlékműsorral és koszorúzással tisztelgett Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata az 1956-os forradalom 65. évfordulóján a Hősök park-
jában lévő emlékműnél, október 22-én. Emlékező beszédet tartott dr. 
Szabó Gyuláné Matyók Katalin, a Móra Ferenc Gimnázium tanárnője, 
azoknak a nőknek az emlékét felidézve, akik fegyvert fogtak, sebesülte-
ket ápoltak, nemzetőr igazolványokat állítottak ki, ebédet osztottak, teát 
főztek a felkelőknek, röpcédulákat gyártottak, maguk is megsebesültek, 
megkínozták és börtönbe vetették őket. A gimnázium tanulóinak emlék-
műsora után a városháza aulájába vonultak az emlékezők, ahol megko-
szorúzták Czakó József örökös címzetes polgármester (aki 1956-ban a 
Kiskunfélegyházi Nemzeti Tanács elnöke volt) emléktábláját.

Nők a forradalomban
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Novemberi sorozatajánló
Novemberben folytatódnak a Pe-
tőfi Sándor Városi Könyvtár nép-
szerű sorozatai.

11-én, csütörtökön 17 órakor a 
Félegyházáról indultak helytörté-
neti beszélgetéssorozat vendége 
dr. Vas Bence gitárművész, a Pé-
csi Tudományegyetem Művészeti 
Kar művészeti és tudományos 
dékánhelyettese, a Zeneművé-
szeti Intézet igazgatója, oktatója. 

Beszélgetőpartnere dr. Tarjányi 
József, a Móra Ferenc Közmű-
velődési Egyesület tiszteletbeli 
tagja.

November 16-án, kedden és 17-
én, szerdán 15 és 17 óra között a 
videójátékok szerelmeseit várják 
az Ifjúsági sarokba. Első alkalom-
mal rendeznek FIFA21 bajnoksá-
got a könyvtár fiatal látogatója, 
Kovács Zoltán Márk kezdemé-

nyezésére. További in-
formáció tőle kérhető 
az alábbi telefonszá-
mon: 30/783-76-80.

November 18-án, 
csütörtökön 17 óra-
kor a földrajzi sza-
badegyetem újabb 
előadója a Debrecenben élő Ra-
dics Tamás geológus, túravezető, 
akinek kedvenc terepe a Kárpátok 
vonulata, hiszen viszonylag kis 
területen rendkívül változatos fel-
színvilág, formakincs uralkodik, 
ami egyedivé és sokszínűvé teszi 
a tágabb értelemben vett lakóhe-
lyünket. Több mint száz alkalom-

mal járt Erdélyben, 
így este az Erdélyi-szi-
gethegység legszebb 
túráiról mesél, a Bi-
har-hegységről, a To-
rockói-hegységről, a 
Gyalui-havasokról és 
a Vigyázó-hegységről. 

Bevezetőt mond Bense Zoltán, 
a sorozat házigazdája. A rendez-
vényt a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja.

November 3-ától az intézmény 
területén, a programokon is, az 
orrot és a szájat folyamatosan 

elfedő maszk viselése kötelező.

KÖNYVTÁRSAROK

Márton-napi családi délután 

Az ünnepi kalendáriumhoz 
kapcsolódva idén is megren-
dezi a Márton-napi családi 
délutánját november 6-án, 
a Móra Ferenc Művelődési 
Központ.

A magyar hagyo-
mányok szépségére 
és sokszínűségére 
rávilágító program 
célja, hogy minő-
ségi szórakozást 
nyújtson kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Az érdeklődők ezen a 
családi délutánon 15 órától kéz-
műves foglalkozáson vehetnek 
részt, amely során őszi dekoráci-
ókat, lámpásokat és filcállatokat 
– elsősorban libákat – készíthet-
nek. Miközben mindenki művészi 
hajlama testet ölt egy-egy alko-
tásban, 15.30-kor elkezdődik a 
Bábakalács Bábszínház: „A szo-
morú királykisasszony” című bá-
belőadása, amelyben a családok 
az aranyszőrű bárányhoz ragadt 
falunép mókás történetét ismer-

hetik meg. A zenés-bábos formá-
ban előadott darab lehetőséget 
kínál a gyermekeknek, hogy meg-
tegyék első lépéseiket a színház 
világában és játékosan ismerked-
hessenek meg ennek a művészi 
ágnak a szépségeivel.

A napot a 17 óra-
kor kezdődő, Lová-
szi Edina: „Abszurd, 
bravúr, celeb” című 
családi koncertje 
zárja. A Laik Esz-

ter verseit megzenésítő előadás 
olyan idegen nyelvű kifejezéseket 
magyaráz el egyszerűen és játé-
kosan a gyermekeknek, amelyeket 
nap, mint nap hallanak, de nem 
minden esetben értenek. A törté-
net főszereplője egy mindent tud-
ni akaró Pali nevű kisfiú, akivel az 
apróságok együtt tanulhatnak és 
játszhatnak.

További információ a 76/466-
843-as telefonszámon kérhető.

A záró családi koncert a Hang-
foglaló program támogatásával 
valósul meg.

KULTÚRSAROK

Új állandó kiállítás 
Dr. Dósai László István félegyházi születésű ügyvéd magán-
gyűjteményének egy részét végakaratában a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtárnak adományozta. A bibliotéka állandó kiál-
lításon helyezte el a képeket, amit október 21-én adtak át a 
látogató közönségnek.

A megnyitón köszöntőt mondott Kállainé Vereb Mária nyugalma-
zott igazgató, a kiállítást Rosta Ferenc alpolgármester mutatta be. 
Mint elmondta, a könyvtárnak adományozott jelentős képzőművé-
szeti anyag mellett más, az intézmény tulajdonában lévő értékes al-
kotások is a galériába kerültek. Így alakult ki a város egyik új, állandó 
képkiállítását hordozó terme, amely igen értékes alkotásokat foglal 
magában. Jól tükrözi ezt, hogy a teremben 5 Kossuth- és 4 Munká-
csy-díj van jelen az alkotók, egyebek mellett Holló László, Fényes 
Adolf, Szőnyi László, Szecskó Péter, Bozsó János, Móczár Ká-
roly és Sáska Tibor jóvoltából. 

A könyvtáros fotóművész 

Kőházi Gergő, a Kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár olva-
sószolgálati és az ifjúsági részlegé-
nek könyvtárosa fotóiból rendezett 
kiállítás nyílt meg október 29-én 
a Hattyúházban. A fiatal művész 
2020-ban, a Marie Claire Tágítsd 
ki a teret! című versenyre beküldött 
munkáit az első tízbe választották.

A tárlatot Gajdics Dávid ope-
ratőr ajánlotta az érdeklődők fi-
gyelmébe, aki elmondta: – Gergő 

elképesztő szeretettel és tisztelet-
tel áll minden témájához, egy olyan 
szűrőn engedi át a leghétközna-
pibb jelenetet is, ami kibontja és 
felfedi a jelenet legmélyebb emberi 
mivoltát. A kompozíciót nem első-
sorban a formák és vonalak, illetve 
fények és árnyékok motiválják, ha-
nem a tekintetek, az érzelmek, az 
emberi szellem.

A kiállítás november 18-áig 
látogatható.

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

Telefon: 76/466-843 
www.mfmk.hu
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Itthon győztek

Jó helyzetből várhatja az őszi 
szezonhajrát a Kiskunfélegy-
háza megyei I. osztályú labda-
rúgócsapata, amely a 11. for-
dulóban 3-1-re legyőzte a Harta 
SE gárdáját. A mérkőzés végig 
szorosan alakult, kevés helyze-
tét jó arányban váltotta gólra a 
hazai csapat és a Kiskőrösi LC 
mögött a második helyről várja 
az utolsó két fordulót. A követ-
kező körben szabadnapos lesz 

a Félegyháza és a zárónapon a 
jelenlegi listavezetővel csap ösz-
sze november 13-án, 13:30-kor 
a Honvéd Sporttelepen. 

Bács-Kiskun Megyei I. 11. 
ford., 10. 30.

Kiskunfélegyháza – Harta 
SE 3-1 (2-1)

Gólszerzők: Szabó Dávid 5. p. 
(11-esből), Valkai Tamás 35. p., 
Nagy Dániel 84. p. ill. Fekete 
Tamás 8. p.

Országos bajnok  
józsefesek

Az idei tanév első országos 
eseménye az MVM Atlétika – 
Ügyességi és Váltófutó Csapat-
bajnokság Diákolimpia Országos 
Döntője volt, amelyen a III-IV. kor-
csoport versenyzői mérték össze 
rátermettségüket Kecskeméten. 
Országos bajnoki címet szerzett 
a Kiskunfélegyházi József Atti-

la Általános Iskola két csapata. 
Súlylökésben és kislabdahajítás-
ban kiváló szerepléssel utasítot-
ták maguk mögé a többi verseny-
zőt. A csapatok tagjai: Abonyi 
Ákos, Lőrincz Mátyás, Mák 
Zsombor, Szabó Zalán, Várko-
nyi Bence. Felkészítő testnevelő: 
Dinnyés-Kis Zsuzsanna. 

Birkózó diákolimpia  
Kiskunfélegyházán

A tavalyi évhez hasonlóan az idei 
esztendőben is otthont adott a női 
birkózó diákolimpia országos dön-
tőjének Kiskunfélegyháza. Ezúttal a 
diák és serdülő korosztályok legjobb 
leány birkózói léptek szőnyegre, 
köztük a Kiskunfélegyházi Birkózó 
Sportegyesület versenyzői. Közü-
lük ketten is diákolimpiai bajnokok 
lettek (-46 kg Hideg Zita, -62 kg, 
Bárány-Almási Bianka), ketten 

ezüstérmet szereztek (-46 kg, Bene 
Ivett, 66 kg, Kiss Henrietta) és 
egy bronzérem (-66 kg, Tapodi 
Zsófia) született. Emellett Tatabá-
nyán, a serdülő fiúk kötöttfogásban 
is megmérettették magukat, ahol 
egy ezüstérmet (85 kg, Bátyai Do-
rián) és egy bronzérmet (-85 kg, 
Czakó Zoltán) szereztek. Edzők: 
Ván Jenő, Szabó József, Kelemen 
András és Polyák Dániel.

Öt és fél pontot gyűj-
tött a sakkcsapat
Az első fordulóbeli 6 pontot kö-
vetően ezúttal 5,5 pontot szerzett 
Békésen a Félegyháza – Csong-
rád sakkcsapata az NB II. Tóth 
László csoportjának október 
31-i játéknapján. A partik során, 
az első táblán Samu Gábor és 
Solymosi András megoszto-
zott a pontokon. A második táb-

lán Pacal Mihály nyerni tudott, 
csakúgy, mint a négyes táblán 
szereplő Kemény Csaba. Félegy-
házi részről még Nagy József 
győzött, további négy partin remi 
született. A Békési TE pontjai 
javarészét az utolsó négy táblán 
érte el, e játszmák egyaránt hazai 
sikerrel értek véget.

Szoros mérkőzés
Az egri Eszterházy SC otthonába 
látogatott a Kiskunfélegyházi KC 
felnőtt férfi NB II-es kosárlabda-
csapata a bajnokság 4. forduló-
jában. A még nyeretlen hazaiak 
kiélezett csatában szerezték meg 
a győzelmet. Az első negyedben 
mindkét csapat sok pontot szer-
zett, a második negyed végén már 
az egriek vezettek 43-39-re és a 
térfélcserét követően is ők voltak 

pontelőnyben. Ezután megnőtt a 
különbség, de 69-58-at követően 
még visszakapaszkodott a KKC, 
amely a hajrában egy pontra is fel-
zárkózott, de az utolsó támadások 
a hazaiaknak sikerültek jobban, 
akik megnyerték a találkozót.

Férfi NB II. keleti csoport 4. 
ford., 10. 29.

Eszterházy SC – Kiskunfél-
egyházi KC 75-71

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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1977. július 31-én, vasárnap a 
déli és a koradélutáni órákban 
zivatarokkal kísért heves viha-
rok söpörtek végig az orszá-
gon. A szélvihar Győrött példá-
ul fákat tépett ki tövestől, több 
környékbeli település néhány 
órára áram nélkül maradt. 
Ráadásul a vihart sok helyütt 
erős jégverés is kísérte. 

Kiskunfélegyházát 16 óra körül érte 
el az ítéletidő, évtizedek óta nem 
tapasztalt jégvihart hozva magával. 
A lezúduló éles szélű, különböző 
méretű – dió, galamb- illetve tyúk-
tojás nagyságú – jégdarabok a laká-
sok és középületek nyugatra néző 
ablakait, üvegajtajait szinte kivétel 
nélkül bezúzták, olykor még a füg-
gönyöket is összeszaggatták, és a 
bútorokat is megsértették. Betörtek 
többek a között a városháza Kazin-
czy utcai homlokzatán lévő ablakok 
is. A hirtelen jött, viszonylag rövid 
ideig tartó, de szokatlan hevességű 
jégeső alaposan megrongálta több, 
palával fedett ház tetőzetét, horpa-
dásos nyomokat hagyott az utcán 
parkoló autókon, megtépázta a 
Kossuth utca platánsorát. A letört 
ágak és levelek a nagy jégdarabok-
kal keveredve elzárták az esővíz-el-
vezető csatornák nyílásait, így néhol 
fél méter magasan állt az utcákon a 
víz. A sajtó beszámolói 10 cm vas-
tag jégtakaróról szóltak, a vihar 
pusztítását a második világháborús 
rombolásokhoz hasonlították.

A vihar elvonulása után a lakos-
ság azonnal hozzákezdett a helyre-

állításhoz. Eltakarították az utcákon 
szerteszét heverő üvegdarabokat, 
kosárral és vödörrel hordák, lapá-
tolták a jeget, eltávolították a csa-
tornák felszíni dugulását okozó tör-
meléket. A Városi Tanács operatív 
bizottságot hozott létre a munkák 
megszervezésére és a szükséges 
építőanyagok sürgős beszerzésére. 
Az Állami Biztosító helyi fiókja és 
a tanács pénzügyi osztálya soron 

kívül intézte a kárfelvételeket és a 
kártérítési igények kivizsgálását. 
A helyi vállalatok tőlük telhetően 
igyekeztek segíteni a bajba jutott 
dolgozóikon, de a város sok támo-
gatást kapott a megyéből és annak 
határain túlról is. A salgótarjáni és 
az orosházi síküveggyár egyaránt 
felajánlotta termékeit, sőt az első 
üvegszállítmányok már a jégverést 
követő napokban meg is érkeztek 

Félegyházára. Bajáról tíz 
üvegező szakember sie-
tett a kárt szenvedett vá-
ros megsegítésére, akik 
rögtönzött üvegező mű-
helyekben végezték mun-
kájukat. Volt mit csinál-
niuk, hiszen kb. 15.000 
négyzetméternyi üveget 
tört szilánkká a jégeső. 
Az épületkár meghaladta 
az 5 millió forintot.

A vihar azonban nem-
csak a város lakott terü-
letein pusztított, hanem 
jelentős károkat okozott 
a szántóföldi növények-
ben, a szőlőültetvények-
ben és a gyümölcsösök-
ben, illetve szinte teljesen 
tönkre tette a kertészetek 
üvegházait is. Több ezer 
hektárnyi kukorica és do-
hány, valamint jelentős 
mennyiségű dinnye szen-

vedett 50-90 százalékos jégkárt. 
A kiskertek és háztáji gazdaságok 
veszteségét a szakemberek fel sem 
tudták becsülni.

Szerencsére hasonlóan pusztító 
jégviharra nagyon ritkán kerül sor. 
A korabeli újságok sem győzték 
hangsúlyozni, hogy akkoriban még a 
legidősebb félegyháziak sem emlé-
keztek ilyen szélsőséges időjárásra.

 Ónodi Márta
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Hirdetés

Őszi akciós számítógép-ajánlatunk 
Felújított PRÉMIUM notebook / PC:
Toshiba SatelliteB651: Core-i7 2640, 4 GB mem, 
320 GB HDD, 15,6 colos kijelző, 1 év gar. Br. ár: 94.990 Ft
Toshiba DynaBook B554: Core-i3 4000, 
4 GB mem., 256 GB SSD, 15,6”-os kijelző, 
W10 Pro 1 év gar. Br. ár: 89.990 Ft
HP 8300 elite desktop PC: Core-i3 3320, 4 GB mem., 
500GB HDD, DVD-író, 1 év gar. Br. ár: 37.990Ft

Új notebook:
Asus X543M: Intel N4020, 4 GB mem., 256 GB SSD, 
webcam,  15,6 colos kijelző, 2 év gar. Br. ár: 159.000 Ft
HP 250 G8: Intel Core-i3, 4 GB mem., 256 GB SSD, 
webcam, 15,6 colos kijelző, 3 év gar. Br. ár: 182.990 Ft

Pusztító jégverés 1977-ben

141414141414

ÚJSZÜLÖTTEK: Gál Lilla Han-
na (anyja neve: Fábián Barbara), 
Horváth Nimród (Luczás Niko-
letta Aranka), Rózsa Bella (Nagy 
Barbara), Radics Bence Béla 
(Radics Erika), Szekeres László 
Dániel (Balogh Nikolett), Farkas 
Martin Róbert (Farkas Barbara), 
Keserű Zétény (Trungel Kitti), 
Györe Hanna Elizabet (Kerekes 
Bernadett)

MEGHALTAK: Farkas Károly 
Zoltán, Pedrossi Heidi Scharli 
Heidi, Hevér Klára, Tóth Sán-
dorné Lantos Katalin, Molnár 
Miklósné Szűcs Klára, Csete 
Gyuláné Bense Ágnes Márta, 
Görög István, Gubicza Ferenc, 
Csikós Ferenc, Petróczi Károly 

– Kiskunfélegyháza, Gácsi-Var-
ga Sándorné Horváth Erzsébet 
– Városföld,  Benkó Mihályné 
Ivicz Magdolna – Tiszaalpár, 
Fodor Ferenc, Rimár Lajosné 
Náczi Erzsébet, Boros Jánosné 
Lovász Ibolya Erzsébet, Korpo-
nai Julianna Jusztina, Terecskei 
Zsigmond Antalné Bognár Kata-
lin, Várda Egon Istvánné Flórián 
Éva – Kecskemét, Kelemen Ilon-
ka Puskás Ilonka, Balogh Zsig-
mondné Rostás Julianna – Sza-
badszállás, Kristóf István József 
– Bugac

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
Czári Rózsika – Iankuczi József, 
Tóth Vivien – Sallai László Alex, 
Kádár Anikó Erzsébet – Jáger 
Márton, László-Kókai Zsuzsan-
na – Blöszel Tibor Flórián

Anyakönyvi hírek

KIADJA 
A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

 NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: 
Tóth Timea 
ügyvezető

Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth L. u. 1. 

Telefon: 
06 20/488-2812

E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

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


