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Közlöny
Húsz éves a kiskunfélegyházi mazsorett

Ez alkalomból tartottak jubileumi gálaelőadást március 31-án a KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnokban.
A rendezvényen adta át az 2011-es év Országos Mazsorett Fesztivál díját Dohos László, a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke Jankovszki Zoltánnénak, a félegyházi mazsorett együttes
művészeti vezetőjének.
Folytatás a 3. oldalon.

Tervezzük együtt jövőnket!
Egy minden téren megalapozott fejlesztési tervet kell készítenünk, ha azt akarjuk, hogy megyénk gazdasága fejlődjön, az itt élők ne vándoroljanak el, és ne vesszen el egy forint-euro támogatás sem – jelentette ki március
22-én, Kiskunfélegyházán Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke azon a fórumon, melynek
témája az 2014-ben kezdődő európai fejlesztési időszakra történő felkészülés volt.
Bányai Gábor elmondta, 2014-2020 közötti időszakban Magyarország több mint 20,20 milliárd Euro
fejlesztési támogatásra számíthat, melyhez hozzáadódik a nemzeti társfinanszírozás. Az EU ko-

héziós politikájának öt célterülete van. Ezek az energia hatékonyság, a képzés – kutatás és innováció,
közlekedés/szállítás, a régiók közötti együttműködés és a megújuló energiaforrások. Folyt. 2. old.

Állami feladatkörbe kerül
májustól a városi kórház
Új helyre, a kórház régi épületének földszintjére költözik a jövő hónapban a vérvételi hely,
melynek területe az előző háromszorosa lesz. Fektető helyiséget alakítanak ki, illetve biztosított lesz a vizelet vételi lehetőség is.
Három, helyett négyen vesznek vért, ami
összességében jelentős minőségi változást eredményez. Ugyanakkor a napokban elkezdődik az intézmény második és harmadik szintjének felújítása,
ahol egy magánbefektető társaság szülészetet és egynapos sebészetet indít – jelentette be a március 29-ei képviselőtestületi ülés utáni sajtótájékoztatón dr.
Vincze Sándor, az intézmény megbízott
igazgatója.
Folytatás a 2. oldalon.

Áldott
Húsvétot!
Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, hiszen Jézus feltámadását ünnepeljük, aki legyőzte a halált, és a benne
hívőknek új életet ajándékozott. Néhány
nappal a Jézus keresztre feszítése előtti
események mindenkire nagy hatással
vol- tak, mert az addig biztos hit
meginogni látszott. A Jézust-követők is
elvesztették biztonságérzetüket azzal,
hogy Jézus meghalhat, azzal, hogy mint
egy rablót vagy útonállót keresztre feszíthetik, azzal, hogy halandó az, akit halhatatlannak hittek. Ekkor megtörtént a
csoda, meg- történt a feltámadás! A csoda
az volt, hogy a halál legyőzhető, csak hinnünk kell benne. És ez a hit az, mely az
emberi-séget azóta is sok-sok gondon,
bajon, nehézségen átvezeti, vigaszt, megnyugvást és reményt ad a hívőknek.
A húsvéti ünnepkörhöz népszokások is
kapcsolódnak, mint a locsolkodás, a
húsvéti tojás, kiscsibe, bárány – mind az
új életet jelképezik. A tavasz maga a természet újjászületését jelenti. Jézus feltámadásával új élet született, tavasszal is így
újul meg a természet. A téli álom
befejeződött, zöldül a határ, virágba
borulnak a fák – új életre kel minden, és
ahogyan az egész természet új életre kel,
úgy éledjenek újra céljaink és reményeink!
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok Kiskunfélegyháza valamennyi polgárának!
Kapus Krisztián polgármester

Középpontban a drogprevenció
Szakmai fórum zajlott március 23-án
a kiskunfélegyházi VÁLASZ Szenve délybeteg-segítő és Drogprevenciós
Központban. Intézmény ugyanis úgy
döntött, hogy felhívja a figyelmet a
város fiataljai által jellemzően használt
pszichoaktív szerekre, járulékos ártalmaikra, a társadalom lehetőségeire, és
a szükséges teendőkre.
Központ vendégei voltak, a témában jártas Egészségdokk Közhasznú Alapítvány Drogkonzultációs Iroda és Szenvedélybetegek Nappali Intézményének intézményvezetője Balcsik
Zsolt és munkatársai. A szakmai fórumra a jelzőrendszer és a
társintézmények tagjait kaptak meghívást. A témák között szerepelt az intravénás droghasználat és tünetei, a járulékos ártalmak (hepatitis, HIV, AIDS), a felépülés lehetőségei, módja, szakaszai.
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Szülészet is lesz Kiskunfélegyházán
Folytatás az 1. oldalról.
A tervezett beruházás komoly fejlődést hoz a kórháznak. Az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak
alapján, mint intézményvezető javaslatot tettem a Gazdasági Bizottságnak, mint döntéshozó szervnek a kórház
területén fekvő ingatlanrészek bérbeadásáról, összesen
33 szerződésről. Ezek között szolgálati lakások, egészségügyi szolgáltatók által bérelt helyiségek, illetve
rendelők voltak, valamint egy szerződéstervezet, amely
egy magánberuházó bérleti szerződés ajánlata volt. A
döntést meg kellett hozni addig, amíg az Önkormányzat
rendelkezhetett ezekről az ingatlanokról, többek között
azért is, hogy az eddigi bérlők a lakásaikban maradhassanak. A gazdasági bizottság a szerződéskötéseket támogatta.
- A kórház egy ingatlanrésze magántulajdonba kerül?
- A kórházi ingatlan nem elidegeníthető. Csak bérli a
beruházó. A bérleményben, ahhoz hogy ott egészségügyi tevékenység folyjék, komoly beruházásokra van
szükség.
- Ezek a területek érintik a mostani betegellátást?
- Ez a bérlemény a 2010 októbere óta lezárt területek
része, ahol az előző önkormányzat és főigazgató az aktív
ellátást megszüntette, átadta Kecskemétnek, és helyette
krónikus ellátást hozott a kórházba. A terület állapota
folyamatosan romlott, a műtők légcserélő berendezésének csőrendszere szétfagyott, használhatatlan. Az eszközök, műszerek dobozokban, vagy letakarva állnak,
állaguk folyamatosan romlik, karbantartásuk elmarad.
Ennek a területnek a teljes felújítását vállalta a beruházó
saját költségén. A bérleti díjba ez nem számít bele, így a
kórház gazdagodik az oda befektetett munkával, eszközzel.
- A felújításon kívül milyen előnye lesz a kiskunfélegyházaiaknak?
- A bérlő bérleti díjat fizet minden hónapban a bérelt
terület után. Ami különösen előnyös a számunkra, hogy
minden hónapban a magánfinanszírozott ellátás bevétele
után is díjat fizet a kórháznak. Így ha jól megy a vállalkozásnak, ha sok beteget látnak el, a kórház is annál
több bevételhez jut havonta. Ezt a bevételt az OEP-es
betegek ellátására tudjuk fordítani, új eszközöket,
gépeket tudunk venni belőle. Összehasonlításként: kb.
annyi bérleti díjra számítunk havonta, mint a kórház havi
gyógyszerköltsége.
- Kiskunfélegyháza kórháza is funkcióváltó intézmény,
nem jelent majd problémát egy magánbérlő jelenléte?
- A kórház területén már eddig is több magánellátás
működik, gondoljunk csak a művese állomásra, vagy a
magánrendelőkre. Kiemelném: a bérbe adott terület amely a kórház területének mindössze 5%-a a második
illetve harmadik emeleten – nem érinti a funkcióváltás
lehetőségét. A GYEMSZI által meghatározott funkciók
ellátására bőven marad terület, bár azokat majd szintén
fel kell újítani, ott most beteget lefektetni, műtétet végezni szintén nem lehet. Azoknak a területeknek a

felújítására majd pályáznunk kell, ha állami tulajdonba
vétel megtörtént és a pályázatok kiírásra kerülnek. A
magánvállalkozás olyan tevékenységet végez, amelymint az a hivatalos nyilatkozatokban megjelent - állami
finanszírozásban nem működhet: szülészet, gyermekgyógyászat. A szakmai teljesség megkívánja a szülészet
mellett az egynapos sebészeti ellátást a nőgyógyászat
területén.
- Ön támogatja a változásokat, hisz abban, hogy az az
intézmény javára válik?
- Amikor a kórház vezetését elvállaltam kértem egy
hónap időt, hogy felmérjem az állapotokat és javaslatot
tegyek az előrelépésre. A képviselő-testületnek beszámoltam azokról a hibákról, szakmai mulasztásokról,
amelyeket feltártunk. Ezek a hibák súlyos tízmilliós
veszteségeket okoztak, havonta 2-3 millió forint folyt ki
„feleslegesen” az ajtón. Ezeket most megszüntetjük, a
hibákat korrigáljuk. Amit nem tudunk jóvátenni, az az
elmúlt két évben megszűnt aktív ellátás, amelyet viszszahozni nem lehet. Szembesülni kell azzal is, hogy a
funkcióváltás sem hozza ezeket vissza. Ha több bevételt
akarunk, ha több szolgáltatást akarunk, magunknak kell
tenni érte. Pénz hiányában ezt csak magánforrások
bevonásával tudjuk megtenni. Vagy lépünk most és fejlődünk, vagy várjuk a csodát és lemaradunk.
A Dr. Uhrik Tibor az egyik magánberuházó társaság tulajdonosa a tervezett beruházásokról beszélt.
- Társaságunkat magyar magánszemélyek és magyar
vállalkozások alkotják, hazai tőkét fordítunk fejlesztésre,
közel 10 éves gyakorlattal a magánegészségügyben.
Hisszük, hogy az állami betegellátás kiegészítéseként
van létjogosultsága a magánfinanszírozott ellátásnak. A
választott orvos, a soronkívüliség olyan előny, amit a
magánszolgáltatók tudnak nyújtani. A magán tehát nem
az állami ellátás helyett, hanem azt kiegészítve, bővítve
szolgálja a betegek érdekeit.
- Azonban ezért a betegeknek fizetniük kell. Önök szerint
van erre fizetőképes kereslet ebben a nehéz helyzetben?
- A betegek jelenleg is fizetnek az állami ellátásban, csak
sajnos ellenőrizetlenül, úgymond számla nélkül. Mi
ezeket a bevételeket szeretnénk kifehéríteni és valós ellenértéket, számon kérhető szolgáltatást nyújtani érte.
Célunk a hazai betegek ellátásán kívül bekapcsolódni a
nemzetközi betegturizmusba: hozzuk a beteget Magyarországra, lássák el őket itt orvosaink, legyen az orvosok számára is lehetőség itthon keresni, itthon
gyógyítani. Ebből az állami ellátás is gazdagodik, hiszen
neves szakembereink nem külföldön keresik majd a
boldogulást. Természetesen ezen most majd sokat kell
dolgoznunk, ennek sikere a mi kockázatunk.
- Mikor fogadhatják az első betegeiket?
- A munkálatokat húsvét után megkezdjük, terveink szerint május közepén elindulhat az ellátás. Szeretnénk
tájékoztatni mindenről az érdeklődőket, így hamarosan
infopontot nyitunk a Kossuth utcán, ahol munkatársunk
készséggel válaszol minden kérdésre.

Tervezzük együtt jövőnket!
Folytatás az 1. oldalról.
Azok a tagállamok, melyekben az egy főre jutó GNI kevesebb az EU-27 átlagának 90 százalékánál, kiemelt támogatást kaphatnak Kohéziós Alapból a klímaváltozással kapcsolatos átállásra és kockázat-megelőzésre, a
vízkezelés és hulladékgazdálkodásra, a városi környezet fejlesztésére, az alacsony széndioxid-kibocsátású
gazdasági modell bevezetésére. Megyei szinten – a becslések szerint -mintegy150 milliárd forint támogatás
lehívásra lesz mód 2014-2020 között. A várható prioritások között szerepel egyebek között a gazdaságfejlesztés és ezen belül a munkahelyteremtés, megtartás,
az agrárium, a vállalkozói infrastruktúra fejlesztése. Egy
minden téren megalapozott fejlesztési tervet kell tehát
készítenünk, ha azt akarjuk, hogy megyénk gazdasága

fejlődjön, az itt élők ne vándoroljanak el, és ne vesszen
el egy forint-euro támogatás sem – hangsúlyozta Bányai Gábor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke.
Kapus Krisztián polgármester köszöntőjében arra hívta
fel a jelenlévő polgármesterek és vállalkozók figyelmét,
hogy ha sikert akarunk elérni, meg kell változtatni korábbi gondolkodásmódunkat. A szabályok ugyanis állandóan változnak. Nekünk abban kell gondolkodnunk,
hogy megtaláljuk a legkedvezőbb lehetőségeket, kitörési
pontokat az általunk képviselet települések számára. A
rendezvényen dr. Szabó József, a Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara ellenőrző bizottsági tagja és
dr. Kecskés László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat képviselője tartott előadást a témával kapcsolatban.
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Gazdasági társaság
lesz a VSZKSZ
Gazdasági társasággá alakítják költségvetési
üzemet. Az eljárás koordinálásával és lefolytatásával, valamint a közbenső határozatok meghozatalához szükséges előterjesztések elkészítésével a
polgármestert bízta meg március 29-ei ülésén a
város képviselő-testülete. Az újjáalakított költségvetési üzem leghamarabb júniusban kezdheti
meg működését.
A városatyák tavaly decemberben döntöttek arról, hogy
a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet
gazdasági társasággá történő átalakítása kapcsán – a
vagyonrendeletünkben meghatározott feltételek szerint
– előzetes célszerűségi és gazdaságossági vizsgálatot
kell lefolytatni. A vizsgálat elemzésével az önkormányzat a Budapest Investment ZRt-t bízta meg. Az elkészült anyagot a VSZKSZ átalakításának koordinálásával megbízott munkacsoport jóváhagyta. A képviselőtestület mai döntése után egyebek között rendezni kell
a költségvetési szerv fennálló tartozását, a dolgozók
jogviszonyát. Alkalmassá kell tenni a jogszabályi
környezetet ahhoz, hogy a gazdasági társasággal az
önkormányzat vagyonkezelői szerződést kössön, mely
tartalmazza a közfeladat ellátást is.

Különböző álláspontok
az aktív betegellátásról
Amit elvesznek tőlünk, azt vissza lehet szerezni, de
amiről önként lemondunk, oda lesz! – idézte Deák
Ferenc „a haza bölcse” mondását dr. Garai István
szocialista országgyűlési képviselő a március 30-ra
összehívott sajtótájékoztatón. Megítélése szerint ez
történt a városi kórház aktív betegellátásának viszszaállítása ügyében. Állítását a szaktárca miniszterének válaszával támasztotta alá.
A szocialista országgyűlési képviselő a Dr. Réthelyi
Miklós miniszternek tett fel írásbeli kérdést a városi
kórház sorsával kapcsoltban, arra keresve választ, hogy
milyen struktúraváltást tudnak elképzelni, mellyel az
aktív betegellátás visszaállítható, és finanszírozható, illetve milyen együttműködést, intézkedést vár a szaktárca Kiskunfélegyháza város önkormányzatától. A
válasz szerint az elmúlt hónapokban több alkalommal
egyeztettek az egészségreformban érintett intézményekkel és azok fenntartóival. Az intézményvezetők
és fenntartók ismerik tehát az Őket érintő szakmai javaslatokat, melyek megalapozzák az új intézményi
struktúrát. Az egyeztetések során Kiskunfélegyháza
esetében nem merültek fel olyan indokok, melyek
megalapozták az aktív betegellátás visszaállítását.

Kapus Krisztián, polgármester az MSZP álláspontjára reagálva elmondta, Félegyháza nem mondott le
az aktív betegellátás visszaállításának lehetőségéről,
amit minden tárgyaláson ki is hangsúlyoztak. Pártpolitikától függetlenül a legjobb ellátás feltételeiért
harcolnak..

Pályázatok civileknek!
A Wekerle Sándor Alapkezelő a Nemzeti Együttműködési Alappal nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására. Jelen pályázati kiírás részét
képezi a „Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi
működési pályázatokról” (a továbbiakban: Pályázati Útmutató), amely letölthető a
www.civil.kormany.hu/NEA, illetve
a www.wekerle.gov.hu/NEA oldalon.

Félegyházi Közlöny
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Mazsorett gála

Félmillió a Móra házra

A jubíleum alkalmából több rendezvénnyel készült a
Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes. Mazsorett történeti
kiállítás nyílt március 24-én a művelődési központban.
Közéleti beszélgetés keretében ismerkedhettek meg az érdeklődők március
28-án a művelődési központban a
Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes
múltjával, jelenével és eredményeivel.
Jankovszki Zoltánné művészeti vezetővel Aszódi János beszélgetett. Jubileumi gálaelőadásra március 31-én a
KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnokban
került sor. Közreműködött a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar.

Halaszthatatlanná vált a Móra ház felújítása. A
salétrom a falakat kezdte ki, az időjárás viszontagságai pedig a tető verébdeszkáiban okozott
károkat. A beruházás becsült költsége 515 ezer
forint, melyből 465 ezer forintot a város biztosít,
a fennmaradó összeget a Polgári Bál bevétele
fedezi.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetője jelezte az országos jelentőségű
műemlék, Móra Ferenc szülőháza felújításának szükségességét. A bejelentést követő helyszíni szemle alkalmával megállapítást nyert a felújítás indokoltsága,
mivel az épület külső homlokzati falának lábazatán a
vakolat több helyen levált, a csapadék áztatja a falszerkezetet. A belső térben több helyen szintén vakolatpótlásra van szükség, és a falazat meszelése is időszerűvé
vált, valamint a belső fa födémgerendázat és nyílászáró
szerkezetek mázolása is felújításra szorul. A telket határoló oldalsó és utcai kerítés cserépfedése helyenként
hiányos, pótolni kell, illetve falszerkezetét szintén
meszelni kell, az utcai bejárati kaput javítani szükséges.

Kazah-magyar kapcsolat

Középpontban a drogprevenció
Folytatás az 1. oldalról.
Dongó József önkormányzati képviselő megnyitó
beszédében kiemelte, látszik Kiskunfélegyházán is
az a törekvés, hogy a kábítószer jelentette kihívásokra csak a hatékony együttműködéssel lehet megfelelő válaszokat találni. Kiskunfélegyházán és környékén nagy a drogfertőzöttség, ennek okán a szenvedélybeteg ellátás városunkban is központba került.
Országosan ismert és elismert szakemberek vezetésével működik a VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központ. A szakmai fórum
pedig tovább erősíti azt a törekvést, mely elősegíti a
kábítószer fogyasztás visszaszorítását, a prevenciós
munka hatékonyságát.
Varga Judit Barbara intézményvezető elmondta, a
város mind a drogfogyasztás, mind a szenvedélybetegségek (alkohol, dohányzás, szerencsejáték)

szempontjából rendkívül veszélyeztetett és fertőzött.
Az eltelt két és fél hónap alatt 26 fő nikotin, 20 fő
alkohol, 17 fő cannabis, 12 fő kodependens, 14 fő
amfetamin, 8 fő egyéb stimuláns szerek, 3 fő illékony oldószerek, 5 fő nyugtató függő, 11 fő intravénás droghasználó, 4 fő játékszenvedély miatt
kereste fel a központot. A napi forgalom 30 főre
tehető. Jelenleg hatvanöt ellátottal foglalkoznak. Az
állapotfelmérés után bizalmi kapcsolatot alakítanak
ki az ellátottal, majd ezt követően kerül sor a készségfejlesztésre. Akinek szüksége van rá, rehabilitációs intézménybe irányítják. A konferencia a célja
az volt, hogy felébresszék, megmozgassák a jelzőrendszer tagjait. A környezetükben felfedezett szenvedélybetegeket irányítsák a rehabilitációs intézménybe – hangsúlyozta Varga Judit Barbara.
-g-

Új szervezeti és irányítási rend
a katasztrófavédelemnél
Állománygyűlést tartottak március 30-án a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon, melynek vendége volt Dr. Farkasinszki
Lóránt, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetője és Farkas Sándor, a BácsKiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatóhelyettese. A rendezvényen jelentették be –
a megyei és helyi szinten – április 1-től életbelépő
szervezeti és személyi változásokat. Kiskunfélegyházán a jövőben Leiz Gábor tűzoltó őrnagy látja el
a vezetői teendőket.
A katasztrófák elleni védekezés teljes rendszerét
megújító folyamat keretében a tűzoltóságok, a polgári védelem és – mint új szereplő – az iparbiztonság hivatásos állománya egységes országos irányítás
alatt működik. A hatékony működést szolgáló szervezeti felépítés az április 1-ei hatályú átszervezéssel
jött létre. A változtatás alapvető célja a közbiztonság

növelése, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának, a gazdaság biztonságos működésének, a
kulcsfontosságú infrastruktúrák fokozott védelmének biztosítása. Az újjászervezett, egységes katasztrófavédelmi szervezet elősegíti, hogy a katasztrófák
megelőzésében, a védekezés megszervezésében és
irányításában, mentésben a már bekövetkezett polgári veszélyhelyzetekben, a károk felszámolásában
és az újjáépítésben hatékonyan tudjon minden
résztvevő közreműködni. A tűzoltóparancsnokság a
tűzoltási és műszaki mentési, tűzmegelőzési, polgári
védelmi feladatok ellátására létrehozott szerv, amely
önálló működési és illetékességi területtel rendelkezik. A tűzoltóparancsnok az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség közvetlen alárendeltségében,
önálló felelős állományt, a katasztrófavédelmi őrsök
és a katasztrófavédelmi irodák tevékenységét. Megyénkben három Katasztrófavédelmi Kirendeltség
és hat hivatásos tűzoltóparancsnokság alakult.

A Kazah Köztársaság és Magyarország között létrejött diplomáciai kapcsolatok 20 éves évfordulója alkalmából, illetve a tavaszi ünnep, a Nauryz, azaz a
„Keleti Új Év” alkalmából fogadást tartottak március 20-án a budapesti kazah nagykövetségen. A
vendégek között volt Kapus Krisztián Kiskunfélegyháza
város polgármestere és Ficsór József nyugalmazott
polgármester is.

Sepsiszentgyörgyi
diákok Félegyházán
Az elmúlt héten húsz sepsiszentgyörgyi fiatal,
Kovászna megye egyik legnagyobb szakképző
intézménye, a Kós Károly Iskolaközpont diákja
érkezett a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium, Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolájában a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. Határtalanul programjának
keretében.
A tanulók részt vettek az iskolai órákon, gyakorlati foglalkozásokon, melynek célja a szakmai
tapasztalatszerzés és az évek óta működő kapcsolat ápolása, tovább mélyítése volt. A két iskola diákjai és tanáraik március 29-én rövid ünnepséget
tartottak az intézmény előtt álló Kossuth szobornál. Beszédet mondott Dr. Péter Sándor, a sepsiszentgyörgyi iskola tanára, a delegáció tagja. A
sepsiszenrgyörgyi diákok Bupaseten is megfordultak, ahol Kapus Krisztián országgyűlési képviselő a Parlamentbe kalauzolta őket.
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Kolo (1956-2012)
Sanyikám!
Csak azt a vonatjegyet, csak azt tudnám feledni,
amit az első kiállításaid egyikén láttam. Nem az
döbbentett meg, ahogyan az egyik felét odarajzoltad a meglévőhöz – tehetségedben soha nem
kételkedtünk – hanem, hogy milyen rövid távra is
szólt az a jegy.
Nézem a most megjelent Holló-kiadványt, és
csak remélni tudom, hogy még láthattad. A Te
oldaladról egy komoly tekintetű, kalapos fiatalember tekint az olvasóra, és semmi sem jelzi
– legfeljebb a közölt kép – hogy a kiskunfélegyházi képzőművészek legeredetibb alkotóját
látjuk. Azt, aki a modern művészetben a legmesszebbre jutott városunkból. Stockholmban is
és a velencei Palazzo Correr-ben is láthatták
alkotásaidat. Hívtak és vártak nemzetközi kiállításokra, kinti alkotómunkára – megmutattad
leveleiket – de te csak itt Kiskunfélegyházán
tudtad elképzelni magadat.
A Sors megadta, hogy végigkísérhettem művészi pályádat (és az életedet), bizony nagyon mélyen belém vésődtek közös emlékeink. Kezdve
onnan, amikor először kápráztattál el bennünket
„pudingkölteményeiddel”, egészen legutolsó kiállításodig, amikor az Univerzummal birkóztál.
Kiállításaid, tárlatrendezéseid mindig nagy feltűnést arattak és sokáig beszédtéma volt a látogatók
között akár Kiskunfélegyházán vagy Orosházán
vagy a veszprémi egyetem aulájában láthatták
alkotásaidat.
Különleges ötletekkel tudtad mások munkáit a
leghatásosabban tálalni. Mondjam a legnagyobbat? Úgyis tudod! Amikor mestered, Berczeller
Rudi bácsi meghökkentő szobrait rendezted tárlat alá csak úgy záporoztak „lehetetlen” kívánságaid. Kertészné Rozikának a szeme sem rebbent,
amikor – januárban – zöld búzamezőt kértél a
szakmaközi ház nagytermébe körben égő gyertyákkal, majd tetézted mindezt azzal, hogy fekete
fóliával vonják be a helyiséget. (Máig emlegetik)
Vagy említsem a gimnazisták „biennáléit”,
melyek közül több a te ötleted nyomán öltött
testet? S vajon hányan tudják, hogy a velencei biennálékra való utazás hagyományát iskolánkban
szintén te – kedves öregdiákunk – indítottad el.
Autodidakta módon eljutottál a jelenkori
képzőművészet műveltségének magas szintjére,
tudtuk rólad, hogy e témában naprakész vagy.
De mindezeken túl, elsősorban az élni akarásod,
az akaraterőd volt az, amit mindenki elismert,
csodált. Pörögsz ezerrel – mondták ismerőseid.
Akárhányszor megfordultunk nálad, mindig volt
új munkád, s rengeteg terved.
Bár sorozatban értek tragédiák, de te mindet
legyűrted, s felül tudtál emelkedni a környezet
nyomasztó valóságán. Nagy szíved volt, barátaidat nagyon szeretted, mi is téged! Nagyonnagyon reméltük, hogy megint talpra állsz, főként
azután lélegeztünk fel, hogy javulásodról szóltak
az érkező hírek. De most megcsalt a Sors bennünket! Vagy inkább csak mi érezzük így?
Valójában a Végzet volt olyan kegyes, és adott
még egy lehetőséget a búcsúra?
Sanyikám, az a jegy, az a vonatjegy, miért is lett
olyan rövid távra váltva?
Kolozsvári Sándor, nyugodj békében!
RF

Félegyházi Közlöny
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Művész „plakátmagányban”
Félegyháza művészetkedvelő közönsége mindig is
nehezen barátkozott meg a XX. századi modern
művészet képviselőinek bemutatkozásaival. Errefelé hagyományosabb kifejezési formák, a
látványelvűség oly erővel íródott be az itteni közönség lelkébe, hogy az elmúlt évtizedek alatt viszonylag kevés tárlatot vállaltak fel eme stílusirányzatok
művészeinek anyagaiból. Most egy ilyen, az absztrakt expesszionizmus irányzatához (is) sorolható,
nagyszerű alkotó mutatkozik be városunkban.
MAZALIN NATÁLIA képsoráról sok minden elmondható, de azt, hogy hagyományos, azt a legkevésbé sem. Maga a stílusirányzat a múlt század
közepén vált hangsúlyossá a világ képzőművészetében, bár a művészek a századelő nagy
egyéniségét Vaszilij Kandinszkijt tekintették szellemi
atyjuknak. Az ő nyomán elhagyták a konkrét motívumokat vásznaikon, felhasználták a távol-keleti
kalligráfiát, a szürreális hatásokat, a kubizmust, s tették mindezt erőteljes lírai beállítódással. Kiállítónk
bemutatott anyagában ezek mellett szép számmal
találunk egyéni jegyeket is. Elsősorban a technikában
a kollázsok használatát a szintetikus kubizmus eszköztárából, valamint iparművészeti „előéletéből”,
hiszen kiállítónk eredetileg az iparművészetben kötőés hurkolóipari modell- és anyagszakon jeleskedett.
Képei felületébe gyakran épít be teljesen profán
anyagokat, melyek egymással és más képelemekkel
is érdekes élményeket indukálnak a látogatókban.
Mazalin Natália képfelületei rendkívül érdekesek.
Egyrészt olyanok, mint valamiféle rozsdamarta faktúrák, vagy a máló, az idő vészterhes nyomait hordozó falfelületek, vagy mintha éppen piszkos
kerítésfalak firkálmányait látnánk.
Lényegében egy időpillanatba sűrített emlékképek
lenyomatai. Budapest utcáinak repedezett aszfaltja,
házfalainak, külvárosainak kerítései hordozta
egykori plakátnyomok, fecnik és graffitik, firkál-

mányok vetületét, spray-fújások nyomait véli látni a
szemlélő. Közelről megfigyelt „intim” mikrofelület,
melybe emlékképeket sűrít az alkotó. Néhol a falat
egykor borított mészszemcsék nyomait, vakolatrétegek hámló darabjait véljük felfedezni, amely láttán erőteljes hangulati befolyásoltság uralja el az embert. Nem egy derűs világ, melyet a művésznő
teremtett.
Színhasználata visszafogott, sárgás-barnás okkerek,
feketék, piszkosfehérek, szürkék megannyi
árnyalata. Mazalin Natália igazi, nagyvárosi festő,
de nem a fényűző belvárosé, sokkal inkább a „József
Attilás” külvárosoké. A festőnő ebben a közegben
töredékekből, villanásokból a legértéktelenebb tárgyakból képei felületén valami autonóm egységet
teremt a valóság elemeinek sajátos áthangolásával.
Mazalin Natália művészete egyfajta sajátos, egyéni
markáns megjelenítés, mely merített a szintetikus kubizmusból, az amerikai XX. századi művészettől, az
akciófestészetből is. Nem ábrázol, de hangulatokat,
érzéseket, benyomásokat teremt. A Petőfi Sándor
Városi Könyvtár kiállítóterme vállalta fel a kortárs
magyar művészet e magasan jegyzett, egyéniségének félegyházi tárlatát, melyet ugyancsak nagy
szakértelemmel március 23-án Szabó Ildikó művésztanár nyitott meg.
RF

Veled vagyok!
Nagy érdeklődés kísérte március 22-én dr. Domján Mihály Miklós:
Veled vagyok c. könyvének bemutatóját a Hattyúházban. A könyv
gyógyulást és szemléletváltást támogató cikkeket, írásokat tartalmaz
a test, lélek, stressz témaköréből.
A kötetben szó van az érzelmi „viharok”, stressz és betegség kapcsolatáról, a családi légkör megbetegítő hatásáról, az önbizalom
gyógyító erejéről, az elhízás
felelősségéről, a lelki támaszok
szerepéről, a változás pszicholóHagyományos „Tavaszi hangversenyét”
tartotta március 24én a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa a művelődési központban. A rendezvényen fellépett a Kecskeméti Calssic Chamber Brass Egy gyüttes
is. Az est be vételét a
kórus ez évi rendezvényköltségeinek fedezésére fordít ják.
Foto: G. Zs.

giájáról, valamint a családon
belüli tisztelet helyreállításáról.
Ajánljuk a remény könyvét mindenkinek, amelyből ajándék
példányokat is kapott a városi
könyvtár, ahonnan kikölcsönözhető a kötet.
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Katasztrófavédelmi versenyt
tartottak a helyi tűzoltóságon
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Távcsővel kémlelték
a Napot
A Nap fotoszférájában létrejövő forró gázkitöréseknek (protuberancia) lehettek március 20án szemtanúi azok, akik ellátogattak a Móra
Ferenc Gimnáziumba.
Az intézmény harminchárom esztendeje működő
Csillagászati Baráti Köre az iskola udvarán a
kecskeméti Planetárium igazgatójától, E. Kovács
Zoltántól kölcsön kapott speciális távcsővel (Personal Solar Telescope) lehetővé tette az érdeklődők számára a naptevékenységek, napfoltok
megfigyelését. A protuberanciák megfigyelése
azért könnyű, mert a kitörés időpontjától az
eltűnésükig több hónap is eltelhet. Az is előfordult
már, hogy néhány napkitörés a világűrbe jutott –
mondta el Meizl Ferenc, a Csillagászati Baráti Kör
vezetője.

Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny zajlott március 22-én a kiskunfélegyházi tűzoltóságon. A
tanulók elméletben és gyakorlatban, játékos
formában adtak számot a tanév során elsajátított veszélyhelyzeti ismereteikről.
A feladatok között szerepelt tömlőgurítás,
puttonyfecskendővel való célbalövés, elsősegélynyújtás, kitelepülő csomag összeállítása, füst felszín alatti menekülés, mocsárjárás. A ren-

dezvényt, melyen tizennégy általános és
középiskolás csapat vett részt, Farkasné Fazekas
Mária tűzoltó alezredes nyitotta meg.
Eredmények, középiskolások: 1. Majsai “KÁOSZ” Baráti Kör, 2. “Majsai Katasztrófások”
Baráti Kör, 3. Dózsa György Gimnázium és Szakközépiskola (Kiskunmajsa). Általános iskolások:
1. Arany János Általános Iskola (Kiskunmajsa),
2. KÖÁI Dózsa Gy. Ált. Isk., 3. KÖÁI József A.
Ált. Isk.
Fotó: -g-
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In memoriam Lantos János
Lantos János 1957. június 29-én Kiskunfélegyházán
született, és 2012. március 14-én ment el. Az oly
rövidnek tűnő, alig 55 év alatt egy olyan embert
ismerhettünk meg, aki nem csak a sportéletben,
hanem a közéletben is hatalmas aktivitással bírt.
Jancsi már gyermekkorától kezdve magába
szívta azt a sport iránti rajongását és szeretetét,
amely édesapját is jellemezte. Az általános
iskolában atletizált, négytusa versenyekre járt,
kézilabdázott és futballozott. Első számú szerelemnek azonban mindig a labdarúgás számított.
Már a középiskolás évei alatt az akkori NB III-as
Kiskunfélegyházi Vasas Ifjúsági Csapatban játszott.
Később bekerült a felnőtt csapatba is, de miután 1976-ban megnősült inkább
a családi életre fordította figyelmét.
Ekkor már „Lanti” szívét nem csak a sportélet mozgatta, hanem a közéletben való munkálkodás is, így a város művelődési központjában
művelődésszervezőként elkezdte megvalósítani azokat az álmokat, amelyeket addig csak dédelgetett. A művelődési házon belül az ő vezetésével
elkezdődött az amatőr, tömegsport jellegű bajnokságok szervezése, ezzel egy
időben pedig felkérték a kispályás bajnokságok szervezésére. 1985-86-os
évtől folyamatosan ő volt az egyik főszervezője a szabadtéren és teremben
lebonyolított amatőr focibajnokságoknak, kispályás labdarúgásnak. 1992ben édesapja, a kiváló labdarúgó emlékére emléktornát szervezett a KTK
közreműködésével.
1997-től már a Korona Sport Egyesület alelnökeként intézte azt a rengeteg
rendezvényhez, programokhoz tartozó szervezési és lebonyolítási feladatot,
amely egész hátralévő életében a családi élet mellett teljessé tette a mindennapjait. Még ebben az évben letette a labdarúgás sportág sportoktatói és a
darts sportág sportoktatói szakvizsgákat.
Nevéhez fűződik a kiskunfélegyházi Korona Darts Klub megalapítása,
melynek az akkori Móra Ferenc Művelődési Központ Klubháza adott helyet.
Vezette a KTK 9-10 éves korosztályú gyermek focistáinak edzéseit, akiknek
nyaranta előbb tömegsport jellegű focisulit szervezett, majd később bentlakásos edzőtáborokat, edzőtársaival együtt. Sportcikkeket írt és míg a
Kiskun Tv működött, az Ő szakértő közvetítése mellett nézhettük a KTK
labdarúgó mérkőzéseinek felvételeit. Számos futball csapat szervezője és
vezetője volt, mint például az Aréna Zeneszalon, a Bulls csapatoknak. 1998ban Félegyháza Sportjáért kitüntetésben részesítették, külön kiemelve a labdarúgásban való tevékenységét. Nevéhez fűződik az NB-II. FUTSAL
Bajnoki Labdarúgó mérkőzések folyamatos szervezése, lebonyolítása, a
mérkőzésekről való folyamatos tudósítás.
A sportélet mellett azonban ugyanolyan habitussal helytállt a város kulturális
és közösségi életének szervezésében is. Miután művelődésszervezőként dolgozott, ezért mindig szívügye volt a művelődési központ rendezvényeinek
precíz és színvonalas megszervezése és lebonyolítása. Az 1992-ben elindult
Blues Klub egyik aktív segítője és közreműködője volt. Az 1999-ben elindult és már hagyománnyá vált Libafesztivál kézműves vásárának lebonyolítója, szervezője volt. Mindig teljes odaadással végezte a rábízott munkát.
Bővítve szakképesítését 2001-ben elvégezte a pirotechnikus szakvizsgát.
2004-ben a Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület egyik alapítója lett,
így munkatársaival együtt számos táncszínházas előadás színvonalát emelte
pirotechnikai szaktudásával, az általa megtervezett látványelemekkel. Vezette
és szervezte az akkor még a Móra Ferenc Művelődési Központhoz tartozó
Klubház életét. Szerette a forgatagot, a sok embert, a színes, pörgős életet.
Pozitív kisugárzása, közvetlen kommunikációja az emberek felé azt tükrözte,
hogy bárkinek szívesen nyújt segítő kezet. Átlátta az átláthatatlant, értette,
amit már senki nem értett. Életét mindig is a küzdés és a talpon maradás, a
szebbért és jobbért való harc töltötte ki. És soha, de soha nem adta fel. Még
akkor sem, amikor 2008-ban kötelező létszámcsökkentés miatt a több, mint
30 éves művelődési központi jogviszonya megszűnt. Mert kitalált magának
egy saját kis klubházat, a Kuckót, amit ugyanolyan szívvel és lélekkel
vezetett az utolsó pillanatig, mint ha még mindig a művházban dolgozna.
Szervezte a tanfolyamokat, kiállításokat, képzéseket, vásárokat. Teljes vállszélességgel ott volt továbbra is Kiskunfélegyháza közművelődésében.
Még akkor sem adta fel, amikor kiderült a halálos kór. Tudta, hogy végig
küzdeni fog dacolva mindennel, talán a lehetetlennel is. De ez a küzdelem
sajnos 2012. március 14-én véget ért. Nem Jancsi adta fel, ő soha. Ő még
most is küzd, de már nem itt és nem velünk. Talán már máshol tanítja a gyerekeket focizni, talán már máshol szervezi a következő mérkőzést. Ezt már
mi nem láthatjuk, de tudjuk, egyszer találkozunk még. Addig is ég veled
drága „Lanti”, vigyázz magadra ott, ahol vagy! Örökké gondolni fogunk
Rád!
A gyászoló család, a volt munkatársak
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Egyházi sorok
Újtemplom:
- Húsvét vasárnap a 9 órai szentmise keretében húsvéti életszentelési szertartást
végzünk. Kérjük, hogy a családok hozzák magukkal megszentelendő húsvéti
ételeiket!
- A Constantinum Intézmény óvodai és iskolai beíratási tájékoztató plakátja a
templomi hirdetőtáblán olvasható.
- A húsvéti ünnepek alatt a templomtoronyban megépítendő harangjátékhoz
kérjük a hívek persely adományait.
- Kegytárgyvásárlási lehetőség van a templomban.
Ótemplom:
- Április 6-án délután 3 órakor a Kálvárián keresztúti ájtatosságot végzünk.
- A Szent Három Nap szertartásai, este 6 órakor kezdődnek. A nagyszombat
esti feltámadási körmenet, a vigília szentmise után, körülbelül fél 8-kor
kezdődik.
- Húsvétvasárnap a szokott miserend lesz, reggel fél 7-es szentmisén ételszentelést végzünk. Húsvéthétfőn a következő miserend lesz: reggel fél 7, 8, 9, és
este fél 7. A Kalmár kápolnában nem lesz szentmise.
Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 17 óra, szombat: 7, 18 óra, vasárnap 7, 9,
10.30 es 18 óra. Gyászmise: szerda es szombat 8 óra. Ótemplom: h-szo. 7 óra, 18.30
óra, vasárnap 7, 8, 9, 10.30, 18.30 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden hónap második és negyedik vasárnap 18

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Molnár István Ferenc, Kocsis Pálné Pintér Franciska,
Fodor Ferenc, Gál Sándor Imréné Rádi Éva Edit, Csányi Györgyné
Fekete Valéria – Kiskunfélegyháza. Németh Ferenc – Kecskemét. Kiss
László Barna Tiszakécske.

Orvosi ügyeletek
FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801663, 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint. GYERMEKORVOSI ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház
76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett Ünnepna- pokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Április 3-tól április 8-ig: Móra Patika, Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 2. Tel.: 76/ 461-721. Április
9-től április 15-ig: Kórházi Patika, Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158.
Hétfő-péntek: 19-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét, aktuális telefonszám az ügyeletes orvosnál. Szombat: 19-22 óráig ügyelet, 22-09 óráig telefonos készenlét. Vasárnap:9-22 óráig ügyelet, 22-7
óráig telefonos készenlét.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Április 7-8-9-én: Dr. Medgyesi József,
Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel.: 20/3165-995), Dr. Sörös József,
Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/6677-188). Április 1415-én: Dr. Kovács Zoltán Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3389244), és Dr. Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.: 20/9812-181).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-0585,06 70/321-05-84.

Árverési hirdetmények
Az önkormányzat aktuális hirdetéseit a város honlapján
(www.kiskunfelegyhaza.hu) illetve a Félegyházi Közlöny online
felületén (www.felegyhazikozlony.hu) olvashatják!

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
Telefon/fax: 76/562 000, e-mail: fkozlony@gmail.com
Kiadásért felelős: dr. Csölle Yvette
Nyomtatásért felelős: Kenta Kft.
ISSN: 1216-1403
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A szénát nem kapáljuk, hanem kaszáljuk…
...ezért mindenki számára rendkívül fontos, hogy a
hallása mindig tökéletes legyen!!!
A bennünket körülvevő világból érkező információk 30%-át, -de esetenként pl. sötétben 90%-átfülünk segítségével észleljük. Ezért mindannyiunk
számára rendkívül fontos, hogy hallásunk állandóan
tökéletes legyen! Hallószervünk károsodásának
mértéke egy szakember által végzett egyszerű vizsgálattal könnyen felismerhető.
A tökéletes szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen
követelmény, hogy a vizsgálatot végző szakemberek
nagy gyakorlattal rendelkezzenek. Rendkívül fontos
az is, hogy a segítségüket szolgáló műszerek mindig
a legpontosabb adatokat biztosítsák.
Ennek megfelelően a Jégh Optika olyan szakorvost
és szakasszisztenst alkalmaz, akik a fent említett
vizsgálatokat nagy gyakorlattal végzik és a vizsgálatokhoz használt műszerpark a mai kor követelményeinek messzemenően megfelelnek.
A szaküzlet szolgáltatásai között biztosítva van a
készülékek ingyenes kipróbálásának lehetősége,
valamint a hallásszűrés is díjtalan. Esztétikai, kényelmi, minőségi valamint árfekvés tekintetében is
olyan kollekcióval rendelkezik, amely minden
Ügyfél igényét képes maradéktalanul kielégíteni.
Így komplett szolgáltatással tud Vásárlói rendelkezésére állni teljes körű garanciával, ami a készülékek esetében több évet jelent.
Hallásunk károsodásának több oka is lehet:
- Kiemelkedő fontosságú a veleszületett halláskárosodás, ugyanis örökletes tulajdonságról van
szó, amely nem feltétlenül gyermekkorban jelentkezik.
- Az élet természetes velejárója az, hogy korunk
előrehaladtával érzékszerveink működése veszít

hatékonyságából.
- Zajos munkahelyen töltött hosszabb idő nagymértékben csökkentheti hallóképességünket.
- Különböző gyulladások, fertőzések és gyógyszermellékhatások is vezethetnek hallószervünk károsodásához. Ezen tények tudatában javasoljuk mindenkinek azt, hogy legalább 2 évente rendszeresen
ellenőriztesse hallásának állapotát!
Hallóképességünk csökkenése életünk számos
területére lehet negatív hatással:
- A közlekedés-biztonság szempontjából óriási
szerepe van hallásunk állapotának.
- Családon belüli konfliktusok okozója lehet az,
ha valaki túl hangosan hallgat TV-t, rádiót.
- A halláskárosodás kezdetekor a magasabb
hangokat kezdjük kevésbé hallani. Rokonokkal, ismerősökkel, barátokkal tartott kapcsolatunk akadályozó tényezője lehet az, ha nem
halljuk a telefonunk csengését.
Amennyiben szükséges, a probléma egy rendkívül esztétikus, Tb-által támogatott pici, akár
kedvező árú csúcskategóriás készülékkel könynyen orvosolható és ennek köszönhetően újra
teljes értékű életet élhetünk.
A hallókészülékek viselésével kapcsolatban
rendkívül fontos tényező az úgynevezett hallásgondozás. Ez a Páciens problémájának
meghallgatását, gondjainak megoldását jelenti.
A használatban lévő készülékek helyes működését átlagosan félévente ellenőrizni kell. Ez
kizárólag abban a szaküzletben történhet meg,
ahol a készüléket vásároltuk, ugyanis a beállításhoz szükséges számítógépes program csak
abban a szaküzletben található. Azt a készüléket, melyet lakhelyünktől távol vásároltunk,
csak tetemes utazási költségek árán tudjuk

ellenőriztetni! Amennyiben a Kedves Olvasó
érdeklődését felkeltette a Jégh Optika hallásvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatása, akkor kérjük látogasson el a kiskápolna melletti szaküzletbe, ahol
díjmentes tanácsadással mindig készséggel állnak
rendelkezésére!
(X)

Lomtalanítási akció Félegyháza belterületén!
Értesítjük városunk lakosságát, hogy
2012. április 14-én (szombaton)
az 5-ös főúttól Keletre eső városrészekben,
2012. április 15-én (vasárnap)
az 5-ös főúttól Nyugatra eső városrészekben
a Polgármesteri Hivatal a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.
lebonyolításában lomtalanítási akciót szervez
Kiskunfélegyháza Város belterületén és a Molnártelepen.
A lomtalanítás alkalmával olyan alkalmilag képződött vagy fehalmozódott települési szilárd hulladék helyezhető ki, amely a
hulladékgyűjtést végző közszolgáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdonos által rendszeresen használt gyűjtőedényzetben mérete
miatt nem helyezhető el.
NEM HELYEZHETŐ KI: ZÖLDHULLADÉK, EGYÉB
MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉK, HÁZTARTÁSI SZEMÉT,
ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK, ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉK,
ÁLLATI HULLA, VESZÉLYES HULLADÉK.
Az előző bekezdésben felsorolt, tiltott hulladék gyűjtőhelyre történő kihelyezése esetén az elkövető szabálysértést követ el és a szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 7. §. (2)
bekezdése értelmében 100.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Kérjük az érintett lakosságot, hogy lomtárgyaikat legkésőbb a lomtalanítási napon de. 10 h-ig szíveskedjenek kihelyezni a megadott
gyűjtőhelyekre, mert a lomtárgyak begyűjtését a közszolgáltató mindkét napon de. 10 h-tól megkezdi. A gyűjtőjárművek minden utcán és
gyűjtőhelyen csak egyszer végzik el a begyűjtést.

KERTES HÁZAS ÖVEZETEK GYŰJTŐHELYEI:
Kertes házas övezetekben a lakosok az általuk használt ingatlan elé
arra a helyre tehetik ki a lomtárgyaikat, ahová a hulladékgyűjtési
napokon egyébként is a hulladékgyűjtő edényzeteiket kihelyezik. A
kihelyezett lomtárgyak úttest- és járdafelületet nem foglalhatnak el.
Kérjük a tisztelt lakókat, hogy csak a saját maguk által lakott ingatlan elé szíveskedjenek lomtárgyakat kihelyezni.
A lomtárgyak elszállítását követően a terület tisztításáról, takarításáról az érintett ingatlan lakója köteles gondoskodni.
TÖMBHÁZAS ÖVEZETEK GYŰJTŐHELYEI:
Tömbházak esetében a lomtalanítási gyűjtőhelyek a korábbi évekhez
hasonlóan a tömbházak közelében kijelölt gyűjtőpontok lesznek.
Ezeken a pontokon a közszolgáltató által elhelyezett nyitott konténerekbe lehet a lomtárgyakat elhelyezni.
A tömbházas övezetek gyűjtőhelyeinek jegyzéke:
Petőfi lakótelep: A lakótelepi gyógyszertárnál / Dr. Holló Lajos út
71. / lehelyezett konténer melletti füves terület, a lakótelepi ABCvel szemközti tízemeletes / Darvas tér 2. szembeni füves területen,
Asztalos J. u. 43. - Kőrösi u. közöti terület
Városközpont: Kossuth u.-Dankó P. u. sarok, Lónyai u.-Kossuth u.
sarok, Attila u. 5-7. előtt, Kazinczy u.-i tömbbelső, Móra tér 15. előtt
(a Petőfi téri és a Bajcsy Zs. u.-i társasházak esetében a
hulladékgyűjtő edényzeteik helye)
Majsai úti lakótelep: Majsai út - Dohány u. sarkán
Móraváros: Szeder u. Honvéd pálya felöli vége, Platán u. 11-15.
közötti tömbbelső
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a lomhulladékot a konténerekbe szíveskedjen beletenni! Környezetünk tisztasága
érdekében tett segítségüket előre is köszönjük!
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda - Városüzemeltetési Csoport
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Birkózó sikerek Szentesen
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Egy győzelem, egy vereség
Kiskunhalas – KHTK 1:2 (1:2)
Kiskunhalas, március 24., 150 néző, Vezette: Horváth
Zoltán, Benedeczky, Tamaskó. Gólszerzők: Török illetve Katona, Szabó. Sárga Lap: Balkó illetve Nemes,
Bagi, Ormándi, Kerekes, Berta. Piros Lap: Balkó Kitűnt: Csáki illetve Nemes, Ormándi, Szabó, Katona.
Ifi: 4:1
KHTK – Kiskőrös 1:2 (0:1)
Kiskunfélegyháza március 31., 100 néző. Vezette: Bartucz Ferenc, Bartucz Tamás, Dobai János.
Góllövők: Cseh illetve Antal, Cebei. Sárga lap:
Vidéki, Ormándi illetve Rideg, Pecznyik. Kitűnt:
Tóth P., Nemes, Vidéki illetve Tóth Z., Megyes,
Antal, Juhász
Ifi: 2:3

Félegyházi siker
a senior OB-én!
Szentesen léptek szőnyegre a Kiskunfélegyházi Vasas TK diák korosztályú birkózói az
elmúlt hétvégén. A versenyt a szentesi születésű Dr. Papp László emlékének tiszteletére
rendezték az utódok, aki Európa bajnok,
olimpiai ezüstérmes, birkózó szakkönyvek szerkesztője és kiadója, valamint neves jogtudós is
volt a maga korában.
A verseny résztvevői megkoszorúzták a 75
éves olimpiai tölgyfát, amelyet 75 évvel ezelőtt a korondi születésű Lőrincz Márton
olimpiai bajnok ültetett el a városban. Egy

Kosarasaink Debrecenben
Debrecenben rendezték Debrecenben az Amatőr Leány Kosárlabdázók V.-VI. korcsoportos
országos döntőjét, melyen a Móra Ferenc Gimnázium is képviseltette magát.
A tizenhat csapatos országos döntőn a kiskunfélegyházi lányok végül a 9. helyen végeztek három
győzelemmel, két vereséggel. Sajnos az előzetes

facsemetét 1936-ban minden bajnok kapott
azért, hogy ültesse el a szülőhelyén. Az akkori
politikai helyzet azonban nem tette ezt lehetővé, így, mivel Szentes város fiává fogadta a
nagyszerű birkózót, Ő itt ültette el a fácskát,
amely ez elmúlt évtizedek alatt hatalmas méretűvé terebélyesedett. A félegyházi fiúk kiválóan szerepeltek, négyen érmet tudtak szerezni az erős mezőnyben: 29 kg: Szöllősy
Balázs 2., 35 kg: Kovács Alex 1., 46 kg: Czibolya Máté 1., 63 kg: Szécsényi Ádám 3. helyen végzett. Edzők: Ván Jenő, Szabó József
és Kelemen András.
sorsolás nem kedvezett. A tavalyi bajnok (Budapest) illetve az idei győztes (Ajka) egyelőre nagy
falatnak bizonyult. A csapat tartását, erejét azonban hűen mutatja, hogy az első nap után fel tudott
állni és három győztes meccsel fejezte be a
döntőt. A Móra Gimnázium csapata: Rabi Barbara, Iványi Erika, Varga Tícia, Szabady Réka,
Roik Anna, Faragó Tünde, Bencsik Vivien, Bodnár Zsófia, Dencs Krisztina, Besze Anikó. Edző:
Simon Zoltán .

Új csillag született a Koppány Íjászainál
Magyar Íjász Szövetség által, március 25-én,
Kecskeméten megrendezett minősítő teremíjász
versenyen Szeibert Nóra kiskunfélegyházi Turul
Koppány Íjászai HE versenyzője történelmi
serdülő nő kategóriában másodszorra szerezte
meg az első helyet a tavalyi bajnok Vass Bianka
előtt. Szeibert Nóra Eger után ismét megvédte
elsőségét, második helyen, mindössze 4 pont
hátránnyal Vass Bianka végzett. Ezzel mindketten első osztályú minősítést értek el.
Felnőtt nő kategóriában Magyar Zsanett a Koppány Íjászok versenyzője harmadik helyezést ért
el. Férfiaknak ez esetben a középmezőny jutott. A
Koppányoktól Magyar Zsanett, Vass Bianka,
Szeibert Nóra, Szeibert Imre, Bakró István, Vass
Tibor, Ladányi Ágnes, Dinnyés Gyula neveztek.
Sajnos egészségi okokból az utóbbi két személy
nem tudott indulni. Következő verseny a vándorzászlóért Kulcson kerül megrendezésre.

A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola
József Attila Általános Iskolájának testnevelő tanára,
Petőné Kis Zsuzsanna a március 4-én megtartott
Országos Fedettpályás Szenior Bajnokságon 60m-es
síkfutásban II. helyezést ért el.

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA
ALKALMAS OKLEVELET ADÓ
MASSZŐRTANFOLYAM
Indul: Kiskunhalas ápr.26-á
Kiskunfélegyháza máj. 05-én

ÁR: 45.000Ft
Részletfizetés, további kedvezmények!

Érd: 30/365-7510
Nyilvántartási sz.: 00111-2011

Félegyházi Közlöny Online: www.felegyhazikozlony.hu

