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Esély a félegyházi szülészet visszaállítására

– A jövendő generációk joggal várják el Félegyházán a szülészeti ellátás visszaállítását. Egyebek mellett erről is beszélt Szócska Miklós
egészségügyért felelős államtitkár április 25-én, kedden Kiskunfélegyházán, Lezsák Sándor, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje kampányzáró
gyűlésén.
A művelődési ház zsúfolásig telt dísztermében Kapus Krisztián polgármester köszöntötte a házigazda jogán a vendégeket, közöttük Kövér
Lászlót, az Országgyűlés elnökét, Osztie Zoltán plébánost, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökét, Bíró Zoltán irodalomtörténészt, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgatóját, a térség polgármestereit.
A félegyháziak feszült figyelemmel hallgatták Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár szavait, aki a félegyházi egészségügy történetének összefoglalása után arról beszélt, milyen módon érhető el az,

amit – fogalmazott – a jövendő generációk joggal elvárnak tőlünk Félegyházán, azaz: a szülészeti ellátás visszaállítása.
– A szülészeti osztály legfontosabb megtartó ereje a népszaporulat. A
70-es években, a szülőotthonok fennállásakor 100 ezer anyából 40, 1000
újszülöttből 30-40 meghalt. A szülészeti osztályok általánossá válása
után ez a szám a töredékére csökkent. Ez is mutatja, hogy megoldást
azok a megfelelő forgalmú osztályok jelenthetnek, ahol biztonsággal, jó
rutinnal dolgoznak a szakemberek. A félegyházi szülészeti osztály határeset volt. Ha akkor a hitelező vasmarka nem próbálja konszolidálni a
város költségvetését, akkor ez az osztály valószínűleg ma is működne. A
félegyházi kórház működését megmentettük, a kecskeméti megyei kórházhoz integrált intézmények másfél milliárd forintos adósságállományát néhány százmillióra csökkentettük, másfél milliárd forintos fejlesztés van folyamatban. Stabilizáljuk tehát a rendszert.

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

Folytatás a 2. oldalon!

Félegyházi szülészet 2006.

Folytatás az 1. oldalról!
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Esély a félegyházi szülészet visszaállítására
Rombolni lehet egyik napról a másikra, ahhoz azonban, hogy Félegyházán otthont teremtsünk a
szülészetnek, módszeres építkezés
kell. A kórház fejlesztésével ennek a körülményei összeállnak. De
szakemberre is szükség van, mert
a térségben szülő anyákat gondozni kell! Ennek érdekében felajánlok
2 millió forintot egy városi szülész
státusz megteremtésére. Kezdjük el építeni a jövőt! Ez egyben
egy kísérlet is lenne: hogyan tud a
többletgondoskodást megadó szakember segítségével akár a népszaporulat is gyarapodni Félegyházán.
Ha megteremtjük a közösségért felelős szülész intézményét közösen
a várossal, akkor olyan gondoskodó modellt tudunk állítani, aminek
néhány év múlva meg lesz az önök
által várt eredménye – fogalmazott
az államtitkár.
Az eseményen Lezsák Sándor
Izsák, Kiskunmajsa és Kiskunfélegyháza polgármestereinek átadta azt a bizonyosságlevelet, amely
arról tanúskodik, hogy a várost
adósságából maradéktalanul kiváltotta a kormány. Kiskunfélegyháza
tanúsítványán nem kevesebb, mint
4 milliárd 863 millió 352 ezer 288
forintos összeg szerepel. Ekkora
adósságtól szabadult meg ezzel a
város.
Lezsák Sándor elmondta: a választókerület azon települései,
amelyeknél nem volt szükség adósságkonszolidációra, a következő
időszakban jelentős fejlesztési for-
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Az ország legszebb Petőfi-szobra előtt

ünnepelt Félegyháza
Kiskunfélegyházán, a volt helyőrségi klub udvarán, Bem József szobránál kezdődött az
1848-as szabadságharc és forradalom 166.
évfordulójának ünneplése. A koszorúzás előtt
a legendás tábornokról Szikora István, a Petőfi
Sándor Bajtársi Egyesület képviselője emlékezett. A városi ünnepség 10 órakor a Petőfi téren
folytatódott. Ahol a Kiskunfélegyházi Koncert
Fúvószenekar közreműködésével a Batthyány
Lajos Általános Iskola diákjai adtak műsort. Köszöntőt mondott Kapus Krisztián.
A polgármester beszédében kiemelte: a március 15-ei eskü olyan, amellyel 1848 óta minden
magyar tartozik minden magyarnak. Itt vagyunk

Új mentőautó

rásokhoz jutnak. Részletesen kitért
az értékekre és lehetséges kitörési
pontokra is. Kiskunfélegyházán
kiemelte a Gazdaságfejlesztő és
Munkahelyteremtő
Egyesületet,
és mintaként beszélt a 13 félegyházi és környéki nagyvállalkozó és
cégvezető által elindított, mára 26
tagúvá bővült összefogásról: 4500
főt foglalkoztatnak, éves árbevételük pedig meghaladja a 150 milliárd forintot.

– A Csányi József vezette egyesület bebizonyította: képes munkahelyeket teremteni, beruházási,
gazdaságfejlesztési programokat
végiggondolni. Ilyen együttműködésre lesz szükség Kiskunmajsán
és Izsákon is. Azt követően pedig
össze lehet majd illeszteni a fogaskerekeket, hogy összeadódjanak a
térségi, a megyei és kormányzati
erőfeszítések a Duna-Tisza közén
– hangsúlyozta Lezsák Sándor.

Kövér László megköszönte a 2,1
millió támogató aláírást, amely mint mondta - komoly esélyt ad
ahhoz, hogy a Fidesz-KDNP szövetség folytatni tudja a munkát a
választások után. A rendezvény
záróbeszédét Balla László alpolgármester mondta, aki a közös célt
így fogalmazta meg: „térségünk
váljon adottságait, lehetőségeit
kihasználni tudó, virágzó fejlődő
területté!”
T. T.

Kossuth Lajosra emlékezett Félegyháza
Kossuth Lajos halálának 120-dik évfordulója alkalmából Kossuth-emléknapot szervezett március 20-án, csütörtökön délután Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. A város díszpolgárának emléke előtt az őt ábrázoló, Blaha Lujza téri Pálfy
Gusztáv mellszobornál, majd a városháza árkádjában elhelyezett Kossuth
Lajos-emléktáblánál koszorúzással tisztelgett az utókor. A megemlékezés méltó zárásaként a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban Juhász István,
Kiskunfélegyháza díszpolgára idézte fel a „turini remete” életét, erkölcsi
szilárdságát, emberi nagyságát és személyes tragédiáját „Kossuth Lajos
azt üzente…” címmel.
A Blaha Lujza téren Ágoston Tibor, a Kiskunfélegyházi Középiskola,
Szakiskola Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatója, míg a városházánál lévő Kossuth Lajos-emléktáblánál Kapus Krisztián országgyűlési
képviselő, polgármester idézte fel a magyar szabadságharc szellemi vezéreként tisztelt közéleti polihisztor életének kiemelkedő eseményeit.
(bővebben www.felegyhazikozlony.hu)
T.T.
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tehát az idei rügyfakadáskor is, hogy megmutassuk, hogy 166 év után is hűek vagyunk ehhez az eskühöz, ma is ehhez tartjuk magunkat.
Esküt tenni közösen és egymásnak azt jelenti.
hogy bárhogy fordul is a világ, bármiképpen is
kanyarodik az élet, ki fogunk állni egymásért. A
nemzet közös esküje azt jelenti, hogy minden
magyar ki fog állni minden magyarért. Nem
csak Magyarországon, nemcsak határainkon
túl, nem csupán az Európai Unióban, hanem
a világban bárhol élő magyarokért. És minden
magyar közösen, együtt ki fog állni Magyarországért.

H. S.

Szárzúzó a VSZKSZ-nek

Új, korszerű autóval gyarapodott a félegyházi mentőszolgálat. A
mentőautót március 17-én dr. Zentay Attila, a Dél-alföldi Regionális Mentőszervezet orvos-igazgatója, valamint Kapus Krisztián
polgármester adták át a mentősöknek. Dr. Zentay Attila elmondta, munkatársai fontos és nagy felelősséggel járó feladatot látnak el nap, mint nap. Hivatásuk gyakorlásához elengedhetetlen,
hogy rendelkezzenek a kor színvonalának megfelelő eszközökkel,
járművekkel. Ez az új mentőautó ilyen.
Az orvos-igazgató beszámolt
arról is, hogy még ebben az évben
országosan 200 ilyen, modern felszereltségű mentőautót vásárolnak, és 60 mentőállomást újítanak
fel, közöttük a kiskunfélegyházit is.
Az átadáskor Kapus Krisztián polgármester örömét fejezte ki, hogy
pályázat révén hozzájutott a város
a 25 millió forintot érő mentőautóhoz. Elmondta azt is, hogy szintén
egy sikeres pályázatnak köszönhetően, hamarosan a mentősök
elavult épületei is megújulhatnak.
Mindez a félegyháziak és a kör-

nyékbeliek biztonságát, gyors, és
szakszerű ellátását szolgálják.
Az új mentőautóban a hordágynak köszönhetően könnyebb lett a
betegek szállítása. Automatikusan
rögzíthető, letalpalható. Az oldalülések befordíthatók, ami lehetővé
teszi, hogy minél nagyobb tér álljon
rendelkezésre a beteg ellátására.
A fali rekeszek kiképzése minden
eszközt gyorsan elérhetővé tesz.
Az autó infúziómelegítővel, navigációs és rádiós rendszerrel felszerelt, továbbá légkondicionált.

H. S.

Korszerű szárzúzó géppel gyarapodott a Városfenntartó és Szolgáltató Szervezet eszközparkja. Az átvételkor Vaszkó József, a VSZKSZ
vezetője elmondta, hogy a szárzúzó
a fűkaszához hasonló szerkezet, de
vízszintes tengelye van és nagyon
erős kalapácsokkal felszerelt. Ez
lehetővé teszi, hogy 5-8 centiméter vastagságú tuskókat, ágakat is
lezúzzon.
Az új gépet elsősorban a külterületi dűlőutak melletti részek
rendbetételére, az árkok bozótta-

lanítására használják, függőleges
helyzetbe állítva pedig a belógó
ágakat nyesik le.
Kapus Krisztián polgármester
arról adott tájékoztatást, hogy a
2,2 millió forintot érő szárzúzót a
tanyafejlesztési pályázaton elnyert
pénzből sikerült megvásárolni. Ennek a pályázatnak köszönhetően
hamarosan egy gréder (földgyalu)
is érkezik a VSZKSZ telephelyére.
Az eszközökkel, a szabad kapacitás függvényében, bérmunkát is
vállalnak.
H. S.

KIADJA A FÉLEGYHÁZI
KÖZLÖNY NONPROFIT KFT

Munkatársak:
Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor újságíró
Kürti László(fotó), Tóth László Imre
(PR, marketing)
Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája,
felelős vezető:
Majláth Zsolt László

Felelős kiadó:
Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza,
Szent János tér 2.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu
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Nyugalom és pálinka a hosszú élet titka?
A közelmúltban két szépkorú félegyházi polgárt: Virág
Jánost és Berta Józsefné
Czakó Rozáliát köszöntötte
90-dik születésnapjuk alkalmából Kapus Krisztián polgármester.
János bácsi családi körben fogadta a jókívánságokat és az oklevelet VII. kerületi tanyájukon,
ahol Zoltán fiával élnek együtt.
A szépkorú férfi szűkszavú volt
a köszöntéskor. Annyit azért elárult, hogy reggelente szívesen
megiszik egy-egy kupica pálinkát. A televízió nem köti le, de a
nótaműsorokat kedveli. Örvend a
tavasznak, mert így a szabadban
töltheti mindennapjait.
Virág János 1950-ben kötött
házasságot Szécsényi Erzsébettel, akit az elmúlt év tavaszán
veszített el. Kilenc gyermekük
született, közülük már csak heten köszönthetik születésnapján.

Amikor az unokákról kérdezték, számolásba kellet kezdenie családtagjai segítségével,
miután kiderült, hogy 13-an
vannak, de 8 dédunoka is meg
szokta látogatni. A nagycsaládra az előszobában kifüggesztett
nagyméretű fotó emlékezteti
nap, mint nap.

Berta Józsefné Czakó Rozália
frissen és jókedvűen nyitott ajtót
a látogatóknak a Mezősi Károly
utcai, harmadik emeleti lakásában. Hamar kiderült, hogy kora
ellenére mindennap megjárja az
emeleteket. Hol azért mert bevásárolni, sétálni megy, hol azért
mert istentiszteletre indul.

Rózsika néni egy helyi cukrászdában dolgozott nyugdíjazásáig. Férjével boldog
házasságban élt. Mielőtt elveszítette, még meg tudták
ünnepelni aranylakodalmukat,
és ebből az alkalomból újra
megerősítették házasságukat.
Gyermekeivel, három unokájával és két dédunokájával
rendszeresen tartja a kapcsolatot. Amikor nem sétál, vagy
beszélget, olvasással és imádkozással tölti az időt. Sütni is
szeret, amivel örömöt szerez
mindazoknak, akik megkóstolják édességeit.
Amikor a hosszú élet titkáról faggatták, azt mondta: annak a legnagyobb elősegítője a
nyugalom. „Szegények voltunk
mindig, de boldogok. A családban nem volt veszekedés, békében, szeretetben és nyugalomban éltünk.” – mondta.

Pályázat a Városalapítók Napja szervezésére
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet
vidámparki, gasztronómiai, vásári és szórakoztató tevékenységet folytató magánvállalkozások, egyesületek részére.
A pályázat célja a Városalapítók
Napja Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál szórakoztató műsorok,
kirakodó- és kézműves vásár, étkeztetés, borutca, pálinka pavilon,
színpad- és hang-, fénytechnika,
vidámparki szolgáltatások színvonalas szervezése, biztosítása.
A pályázó feladata – a pályázat

kiírójával teljeskörűen egyeztetve
– ezen pályázati felhívásban szereplő célok eléréséhez szükséges
műszaki, technikai feltételek biztosítása, a tevékenység folytatásához
szükséges engedélyek beszerzése,
valamint a városi programok támogatására irányuló műsorszervezési feladatok elvégzése, továbbá a helyszínek őrzés-védelme, a
rendezvény idejére nyilvános WC,
szemetes konténerek kihelyezése.
A pályázat kiírója biztosítja,
hogy a rendezvény idején a nyertes
szolgáltatón túl más vállalkozónak

Program a fiatalokért
A Natura Hungarica Alapítvány
a NEA szakmai pályázata keretében a város ifjúságát szólította meg. Az elmúlt évben
sikerült egy olyan 22 középiskolás fiatalból álló kisközösséget szervezni, melynek tagjai
iskolán kívüli ismeretterjesztő és környezettudatosságot
népszerűsítő foglalkozásokon
vettek részt, és a programokon keresztül megtapasztalták
az önkéntes munka örömeit is.

Kiss-Czakó Imre közreműködésével megismerkedtek a Kiskunsági Nemzeti Park különleges
növényeivel, állataival, majd élménydús programként lovas kocsival járták be a bugaci pusztát.
Miklya Luzsányi Mónika által vezetett foglalkozáson felfedezték önmaguk erősségeit, gyengeségeit,
megtanulták elfogadni, értékelni
magukat és egymást.
Horváth
Péter,
Balázs
Béla-díjas fotóművész mutatta

nem engedélyezi vendéglátóipari,
vásáros és vidámparki tevékenység végzését. A nyertes pályázó
által szervezett árusok, vendéglátóipari terület foglalási díja a pályázót illet meg.
A szerződés időtartama/a teljesítés határideje: a rendezvény ideje: 2014. május 24-25.
A teljesítés helye: Kiskunfélegyháza Béke tér, Petőfi tér, Hattyúház
mögötti parkoló.
Az ajánlatok bírálati szempontjai, az alkalmassági követelmények, a pályázat tartalmi és formai

követelményei részletesen megtalálhatók a www.felegyhazikozlony.
hu és a www.kiskunfelegyhaza.hu
oldalon.
A pályázat postára adásának/
beadásának határideje:2014. április 18-án 12 óráig folyamatos.
Eredményhirdetés: 2014. április
30.
Az ajánlat benyújtásának címe:
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth
u. 1., I. emelet, polgármesteri titkárság.
Hirdetés

be több évtized alatt
összegyűlt alkotásait,
és a fotózás kulisszatitkaiba is bevezette
a fiatalokat.
Alapítványunk
a
megkezdett
tevékenységét a fiatalokkal tovább folytatja.
Célunk továbbra is
az, hogy városunk
fiataljai kreatív, az
önkéntesség és a természet
szépségeit
értékelő felnőttekké
váljanak.
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Ön elmegy-e választani?
Ismerjük a jelölteket, tudjuk
a választás időpontját... Vajon
olvasóink eldöntötték-e már,
hogyan fognak szavazni? Erre
kerestük a választ nem reprezentatív körkérdésünkkel.
Richárd (31) vállalkozó
A választás
napja olyan
lesz, akár a
többi vasárnap. Hajnalban irány a
piac, várom
a
vevőket,
segítem válogatni és mérem az
almát, de aztán mindenképpen
elmegyek szavazni. Ismerem a
palettát, régóta tudom már, hogy
melyik egyéni jelöltre és melyik
pártra fogok szavazni, nehéz is
lenne már ebben a néhány napban
befolyásolni, vagy megváltoztatni
a véleményemet, erre ott volt 4
teljes év.
Erika (37) GYES
Még
nem
döntöttem.
Sem abban,
hogy elmegyek-e szavazni, sem
arról, hogy
kire
fogok
voksolni. Férjemmel addig még
majd megbeszéljük, legutóbb is aznap délután alakult ki, hogy hogyan
fogunk szavazni, talán ez most is
így lesz. Az biztos, hogy egyformán
tesszük ki az x-et mind a két lapra.
István (59) vállalkozó
Minden alkalommal
elmentünk
még eddig,
és most sem
lesz
másként. Annyi
a változás,
hogy a család itthoni létszáma az
előző választás óta 3 főre csökkent, mert a nagyobbik fiam Angliában dolgozik. Hogy hogyan sza-

vazunk? Eldöntöttük már, teljes
egyetértésben, ugyanúgy, mind a
hárman.
Zoltán (60) őstermelő
Felváltva fogunk elmenni a szavazóhelyiségbe,
ki sem maradhatna a
s z av a z á s,
mert tudjuk,
hogy minden egyes x számít. Azt
hiszem, az élettársam is eldöntötte
már, kinek adna bizalmat a következő 4 évre, de ezt különösebben
nem szoktuk megbeszélni, otthon
nem politizálunk. Várhatóan azért
mindketten ugyanúgy vélekedünk,
és ugyanoda tesszük a jelet.
Rozália (34) GYES
Április 6-án
reggel először
ellátom a gyermekemet,
az
otthoni
t e e n d ő ke t
– ugyanúgy,
ahogy az év bármelyik napján –, és
még délelőtt felkeresem a szavazóhelyiséget. Régóta nem kérdés
már számomra, hogy melyik pártra adom a voksomat, és egy ideje
eldöntött tény a támogatni kívánt
képviselőjelölt személye is.
Ildikó (27) irodai asszisztens
Arra a képviselőjelöltre és arra a
pártra fogok
szavazni, aki
a legtöbbet
kívánja tenni
a városért
és a fiatalokért. Számomra az a
legfontosabb, hogy szebb és biztosabb legyen a jövő. Nem ismerem
az összes programot, de a választások napjáig még figyelemmel
kísérem az ezzel kapcsolatos információkat, és úgy fogok dönteni.
Mindenképpen elmegyek szavazni.

Felújítják a járdát
A fák gyökerei feltúrták a betont, a
járólapok töredezettek, fellazultak
a Pázmány Péter utcában, a piac
és a rendőrség közötti járdaszakaszon. A szükséges felújítást még

a tavasszal megkezdik. A pénzt a
VSZKSZ, illetve a városüzemeltetési iroda költségvetéséből, illetve
Balla László felajánlásából teremtik elő.
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LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ
Kiskunfélegyháza város
külterületén
Értesítjük városunk érintett lakosságát, hogy 2014. március 29-én (szombat) a Halesz, Galambos, Szabó-hegy, Ring-hegy és 2014. március 30-án
(vasárnap) a Selymes, Aranyhegyi ltp., Zöldmező ltp. Alpári úti hobbik,
Kőrösi út, Nasztej Kft. tehenészete, Mezőgazdasági bolt, Kis-Szegedi út
térségében a Polgármesteri Hivatal az FBH-NP Közszolgáltató KFT. és a
VSZKSZ lebonyolításában lomtalanítási akciót szervez Kiskunfélegyháza
Város külterületén.
A gyűjtőhelyekre olyan alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárdhulladék helyezhető ki, amely a hulladékgyűjtést végző közszolgáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdonos által rendszeresen
használt gyűjtőedényzetben mérete miatt nem helyezhető el.
A GYŰJTŐHELYEKRE 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 a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 196. §.
(2) bekezdése alapján az elkövető köztisztasági szabálysértést követ el
és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 43. § (2) bekezdése értelmében a közterületre kihelyezett lomhulladékok a közszolgáltató tulajdonát képezik, ezért abból elvinni,
eltulajdonítani tilos, jogszabálysértő, szabálysértési, illetve büntetőeljárást von maga után. (A törvény 14. § (1) bekezdése értelmében továbbá a
gyűjtőpontokra kihelyezett lomhulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szolgáltató, társaság szállíthatja el!)
Kérjük az érintett lakosságot, hogy lomtárgyaikat a megjelölt napon 12.00 óráig szíveskedjen kihelyezni a megadott gyűjtőhelyekre a
közszolgáltató által elhelyezett nyitott konténerekbe. A gyűjtőhelyek
az alábbiak:

2014. március 29-én (szombaton)

Halesz:
1. II. dűlő eleje – aszfalt út felől,
2. VI. dűlő eleje – aszfalt út felől,
3. Fekete erdei dűlő – Halasi földút sarka
Felső-Galambos:
4. Külső-Galambosi Iskola-dűlő eleje – aszfalt út felől (Galambosi Büfével
szemben, a kőkereszt mellett)
5. Gazdaköri iskolával szemben,
Ring-hegy:
6. Ring-hegy I. dűlő – aszfalt út mellett
XIII. kerület:
7. Majsai út - Kisbolt-dűlő sarkánál: Galambosi –MÁV-megálló után jobb
oldalon Kiskunmajsa felé.

2014. március 30-án (vasárnap)

Selymes: 8. III. dűlő - erdő felőli vége
További gyűjtőhelyek:
9. Alpári úti hobbik: a csatorna előtti út és az alpári úttal párhuzamos
első útkereszteződésben
10. Mezőgazdasági bolt mellé: a fakereskedés előtt lévő terület
11. Nasztej-tehenészet: a bejárattal szemben a villanyoszlop mellett lévő
terület
12. Kis-Szegedi úton a Gyémánt lakóparkkal szemben
13. Bárány u. – játszótér sarok (Aranyhegyi ltp.)
14. Mészöly Gy u. – Kocsis P. u. sarok (Zöldmező ltp.)
15. Kőrösi út, volt Primagáz telep előtti közterület.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lomhulladékot a konténerekbe szíveskedjenek beletenni!
Környezetünk tisztasága érdekében tett segítségüket előre is köszönjük!
A belterületi lomtalanításra 2014. április 12-13-án kerül sor.
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
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FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l VÁLASZTÁS

2014. március 28.

Tisztelt Választópolgárok! (3.)
Az alábbiakban dr. Endre Szabolcs, a Helyi Választási Iroda vezetője által kiadott tájékoztató egy részét olvashatják az április 6-i
országgyűlési képviselő-választásról. A tájékoztató teljes szövegét megtalálják a www.felegyhazikozlony.hu oldalon.

Külképviseleti névjegyzékbe vétel
iránti kérelem
Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok,
akik a szavazás napján külföldön
tartózkodnak és ott kívánnak
szavazni, kérhetik külképviseleti névjegyzékbe történő felvételüket.
A Nemzeti Választási Iroda honlapján ( www.valasztas.hu ) célszerű meggyőződni arról, hogy Magyarország mely nagykövetségén,
illetve főkonzulátusán működnek

külképviseleti választási irodák.
Ennek ismeretében nyújtsák be kérelmüket a külképviseleti névjegyzékbe vételre vonatkozóan.
Kérjük, hogy egyéb kérdéseikkel forduljanak a Helyi Választási Irodához.
04. sz. Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda és Kiskunfélegyháza Város
Helyi Választási Irodájának elérhetőségei
1./ Kiskunfélegyháza Város Helyi Választási Irodájának, valamint a 04. sz. Országgyűlési

2.1./ 6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1. I. em. 30. szoba
(Jegyzői Titkárság)

– szavazatszámláló bizottságokkal
kapcsolatos információk,
–
szavazási levélcsomag átvétele
2014. 03. 22-től 2014. 04. 04-ig
– munkanapokon 9.00 – 16.00 óra
között
–
szavazási levélcsomag leadása
a szavazás napján 6.00 – 19.00
óráig
–
mozgóurna kérelmek leadása
2014.04.04-én 16.00 óráig
Választási Információs Szolgálat
(VISZ) munkanapokon 7.30 –
16.00 óráig
Telefon: 76/562-015, 76/562-015
Fax: 76/562-001
e-mail:
jegyzo@kiskunfelegyhaza.hu

– ajánlóívek igénylése, átadása
– jelöltbejelentés,
– választási bizottságok megbízott
tagjainak bejelentése,

2.2./ 6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1. I. em. 27. szoba
(Anyakönyvi Hivatal)

Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője:
Dr. Endre Szabolcs jegyző
Tel.: 76/562-015, 76/562-015
Fax: 76/562-001
e-mail:
jegyzo@kiskunfelegyhaza.hu
2./ Kiskunfélegyháza Város
Helyi Választási Irodájának, valamint a 04. sz. Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Iroda elérhetőségei:

Hirdetés

Tájékoztató szavazókörökről
Az országgyűlési képviselők 2014. április 6-i választásán a választópolgár belföldön a
lakcíme szerinti szavazókörben (átjelentkezéssel a kijelölt szavazókörben) szavazhat.
A szavazás helyét a megküldött értesítő tartalmazza. Kérjük, szavazás előtt feltétlenül
tekintse meg az értesítőn a szavazás helyét, mivel a szavazókörök átalakítása miatt
eltérhet a korábbi években megszokott szavazóhelytől.
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a települési szintű lakóhellyel rendelkező és az
átjelentkezéssel szavazó választópolgárok a 12. számú szavazókörben (Kossuth u. 9., Móra F.
Gimnázium) élhetnek választójogukkal
Kiskunfélegyházán az országgyűlési választásokon az alábbi szavazókörök működnek:
1-2-3. sz. szavazókörök:
Platán Utcai Általános Iskola
Platán u. 12.
4. sz. szavazókör:
Szegedi Úti Óvoda
Szegedi út 5.
5-6. sz. szavazókörök:
József A. Általános Iskola
Deák F. u. 14.
7. sz. szavazókör
Dózsa Gy. Ált. Iskola
Dózsa Gy. u. 26-32.
8. sz. szavazókör:
Volt Petőfi S. Gépészeti Szakképző Iskola
Kossuth u. 24.
9. sz. szavazókör:
Kossuth L. Középiskola
Kossuth u. 34.
10-11-12. sz. szavazókörök:
Móra F. Gimnázium
Kossuth u. 9.
13. sz. szavazókör:
Móra F. Utcai Óvoda
Móra F. u. 2/a.
14. sz. szavazókör:
Közgazdasági Szakközépiskola
Oskola u. 1-3.
15. sz. szavazókör:
Volt Göllesz V. Általános Iskola
Szent Imre herceg u. 1-3.
16-17. sz. szavazókörök:
Volt Bankfalui Általános Iskola
Alpári út 61.
18. sz. szavazókör:
Fornetti Kft. Telep
Csongrádi út 087/30 hrsz.
19. sz. szavazókör:
Boda Bálint Vegyesbolt
Mészöly Gy. u. 1.
20-21. sz. szavazókörök:
Darvas J. Általános Iskola
Darvas tér 10.
22. sz. szavazókör:
E Five Club épülete (Aranyhegyi Csárda épülete) I. körzet 118.
23-24-25. sz. szavazókörök:
Bercsényi Utcai Óvoda
Bercsényi u. 5.
26. sz. szavazókör:
Kossuthvárosi Óvoda
Dessewffy u. 38.
27. sz. szavazókör:
KUNVILL Kft. Iroda
Izsáki út 34.
28. sz. szavazókör:
Volt Petőfi S. Általános Iskola
Kossuth u. 27.
29. sz. szavazókör:
Közösségi Ház
IX. körzet 188.
30. sz. szavazókör:
Haleszi Általános Iskola
XI. körzet 1.
31. sz. szavazókör:
Gazdaköri Iskola
XI. körzet 352.

Helyi Választási Iroda

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Bács-Kiskun Megyei 4. sz. Országgyűlési
Egyéni Választókerületben az alábbi országgyűlési képviselő-jelölteket vette nyilvántartásba a
Központi névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon
7.30 – 16.00 óráig:
–
nemzetiségi névjegyzékbe való
felvétel iránti kérelem,
– segítség igénylése a választójog
gyakorlásához,
–
személyes adatok kiadásának
megtiltása.
Szavazóköri névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon 7.30 – 16.00 óráig:
–
átjelentkezési kérelem benyújtása,
– külképviseleti
névjegyzékbe
való felvétel iránti kérelem benyújtása.
– új értesítő igénylése, amennyiben
nem kapta meg az értesítőt, vagy
azt elveszítette

Dr. Endre Szabolcs
Helyi Választási Iroda
vezetője

Tisztelt Ügyfeleink!
antibor
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VÁLASZTÁS l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2014. március 28.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az
országgyűlési választásokon való
részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, ügyfélszolgálatunkon a szokásos ügyfélfogadási renden kívül személyi
igazolvánnyal és lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyekben az
alábbi időszakokban is lehetőség
van ügyintézésre:
2014. március 31-én (hétfő):
16:30-18:00
2014. április 1-én (kedd):
16:30-18:00
2014. április 3-án (csütörtök):
8:00-18:00
2014. április 4-én (péntek):
14:00-18:00
Kérjük, további információért
forduljanak az okmányiroda munkatársaihoz, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

Választási Bizottság. A 2014. április 6-ai választáson a szavazólapon az alábbi sorrendben szereplő jelöltekre lehet szavazni (érvényesen szavazni legfeljebb egy jelöltre lehet):

KISS KÁLMÁN TIBOR
HORVÁTH FERENC ANTALNÉ
ROSTÁS SAROLTA

LMP

LEHET MÁS A POLITIKA
KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI

KTI

IGAZSÁGOSSÁGÉRT
NÉPPÁRT

EGYÜTT 2014

EGYÜTT 2014 PÁRT

RÁSKA FERENC JÁNOS

HATÁRON TÚLI MAGYAROK
PÁRTJA

DR. GARAI ISTVÁN LEVENTE

MAGYAR SZOCIALISTA
PÁRT, EGYÜTT – A
KORSZAKVÁLTÓK
PÁRTJA DEMOKRATIKUS
KOALÍCIÓ, PÁRBESZÉD
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT,
MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT

MSZP -  EGYÜTT DK - PM - MLP

VÁLYI BETTINA

MDU

MAGYAR DEMOKRATIKUS
UNIÓ

DR. RÉCZI LÁSZLÓ

SMS

SERES MÁRIA
SZÖVETSÉGESEI
REND, SZABADSÁG, JÓLÉT
PÁRT

BÁLINT GYULA
KOLOMPÁR ATTILA

MACSEP

MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT

SZABÓ BETTINA

ÚMP

ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT

KOLLÁR LÁSZLÓ

JOBBIK

PATAI ANTAL

SOMODI MILÁN

LEZSÁK SÁNDOR

KUTALIK TAMÁS

SZOCIÁLDEMOKRATÁK

JESZ

FIDESZ
KDNP

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA
JÓLÉT ÉS SZABADSÁG
DEMOKRATA KÖZÖSSÉG
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉG
KERESZTÉNYDEMOKRATA
NÉPPÁRT
ÖSSZEFOGÁS PÁRT

Dr. Endre Szabolcs
OEVI vezetője
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Szociáldemokratákat a parlamentbe!

Elkészült a Fürdőszálló felújításának programterve

„Nem jobb-, nem baloldali, hanem szociáldemokrata vagyok”, vallom én is. A
szociáldemokrácia (szociális = társadalmi: demokrácia = népuralom) szó szerinti
jelentésében társadalmi népuralom.
Magyarország komoly bajban van. Hazánk
Európa gazdasági perifériájára szorult, a lakosság fele elszegényedett. A rendszerváltással várt eufória elillant, és a demokrácia mély
válságba került.
Magyarország számára egy szociáldemokrata fordulat jelentheti a társadalmi és gazdasági válságból biztosan kivezető utat. A
SZOCDEMEK választási programja a magyar
nemzet társadalmi közmegegyezésén alapuló,
a nemzetközi együttműködés aktív részvételével megvalósítható, és igazságos közteherviselésen nyugvó közpolitikát kínál a választóknak.
Olyan kormányzást, amely képes újra integrálni
hazánkat az európai értékközösségbe.
A SZOCDEMEK Európa-víziója összhangban
van az Európai Bizottság prioritásaival, így
Magyarország számára is meghatározó fontosságúnak tartják az alábbi politikai lépések megvalósítását:
– a növekedés és versenyképesség előmozdítása mind rövid és hosszútávon
– a közigazgatás korszerűsítése

A Fürdőszálló sorsának rendezéséről, ehhez kapcsolódóan
a turizmus fejlesztéséről tárgyalt március 24-én a Kiskunfélegyházi
Gazdaságfejlesztő
és Munkahelyteremtő Egyesület. A megbeszélésen jelen volt
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Széles Gábor vállalkozó és Horváth Viktória, a
Turizmusért felelős államtitkár
is. Az ülést követő sajtótájékoztatón Csányi József bemutatta
a KGME programját, amelyet a
Fürdőszálló fejlesztésére dolgozott ki az egyesület.
Csányi József elmondta, kiemelt
fontosságúnak tartják az 1993 óta
elhanyagolt Fürdőszálló épületének
mielőbbi felújítását, illetve a kapcsolódó fejlesztések megvalósítását. Ehhez tartozik a fürdő wellness
szolgáltatásainak bővítése, valamint
a városi kórház gyógyvízre alapuló
lehetőségeinek minél teljesebb kihasználása. Erről az egyesület programtervet készített, amelynek megvalósításához most Széles Gábortól,
aki számos hasonló projekt megva-

– differenciált, növekedésbarát költségvetési
konszolidáció elősegítése
– a gazdasági szereplők részére biztosított
banki hitelezés helyreállítása, előnyben részesítve a kis- és középvállalkozásokat
– a munkanélküliség visszaszorítása és a válság társadalomra gyakorolt következményeinek
enyhítése
– Európa súlyos pénzügyi, gazdasági, társadalmi és erkölcsi válságon megy keresztül. A
válság utáni Európa felépítéséhez szenvedélyre, empátiára, politikai akaratra és a kontinens
szociáldemokrata szellemiségének újraélesztésére van szükség.

Dr. Patai Antal

egyéni képviselő-jelölt
Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja

Kiskunfélegyházán március 23-án 12
fővel megalakult a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja Félegyházi
Alapszervezete. Elnöknek választották Seres Jenőt, elnökségi tagok lettek Farkas István és Erdélyi Józsefné.
A Szociáldemokraták Magyar Polgári
Pártja országos választmányába dr. Patai Antal egyéni képviselő-jelöltet delegálták.
Az ünnepi alakuló ülésen beszédet
mondott, és a párt programját ismertette
Schmuck Andor pártelnök.

lósításában részt vett, biztatást, és
sok hasznosítható tanácsot kaptak.
Nem csak a régi épületek felújításáról, de új fejlesztésekről is szó esett.
Ugyanis a Fürdőszálló kapacitása kevés lenne komoly turisztikai igények
kielégítésére, éppen ezért szükség
lesz a szálláshelyek bővítésére is. De
legalább ekkora jelentősége van annak, hogy az ide látogatóknak a város és térsége vállalkozóinak, önkormányzatainak összefogásával, olyan
programot biztosítsunk, amely a
pihenés, a wellness szolgáltatások mellett tartalmas programot
kínálhat. Példaként említette Bugacot, a lovasprogramok
fellegvárát, a pálos�-

szentkúti kegyhelyet, az Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkot.
A terv elkészült, vannak támogatói, a helyi vállalkozások is szerepet vállalnának a megvalósításban,
és remélhetően pályázati pénzek
is segíthetik a megvalósítást. Ezt
Horváth Viktória
turizmusért
felelős államtitkár
is megerősítette.

Elmondta, a következő időszakban
250 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást szánnak a turizmus fejlesztésére. Amennyiben a
kiskunfélegyházi egyesület megteremti az összefogást, és alaposan
kidolgozza projektjét, biztosan számíthat pénzügyi segítségre.

H. S.

Hirdetés

Félegyházi tejet,
palackban is vehet!
Az év első egyéni nyitóversenye!
Időpont: Április 26. (Gyülekező
6 óra. Verseny: 8-14 óráig)
(Egy bot. A horgászkészség
szabadon választható.)
A dobogósok díjazásban
részesülnek!
A nevezési határidő április 24.
Balog Tanya Horgásztó és
Pihenő Park
Információ: 0630/517-90-53
Cím: Kiskunfélegyháza, a Csongrádi
úti elkerülő szakasz mellett!

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Somogyi Szilvia
– Kerekes Csaba, Molnár Mónika – Torzsás Norbert Sándor, Pallós Noémi –
Liszek András, Nagy Éva – Tipold Tibor
Zoltán, Lajos Julianna – Pintér Tamás
Meghaltak: Pongrácz János - Kunadacs, Bársony Istvánné Bertus Mária
– Tiszaalpár, Benkóczi Lászlóné Németh Terézia – Soltszentimre, Seresné
Kis-Pál Ilona – Kiskunfélegyháza, Kádár Gáspár – Kiskunfélegyháza, Pallagi

Mihály – Bugac, Nagy András Istvánné
Nagy Ilona – Kiskunfélegyháza, Tóth Mihály – Kecskemét, Gigor István Mihály –
Lakitelek, Korpádi Józsefné Tasi Rozália
– Kiskunfélegyháza, Rácz Antalné Nagy
Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Pápay
Károlyné Mándy Magdolna – Kiskunfélegyháza, Kozma Péter Pálné Kása Terézia – Szentkirály, Kovács László Imre
- Kiskunfélegyháza, Drozdik Julianna
Franciska – Kiskunfélegyháza, Terjék
Balázs – Petőfiszállás, Farkas Jánosné
Katona Julianna – Kiskunfélegyháza,
Zsibrita Sándor – Kiskunfélegyháza

A kiskunfélegyházi Tejüzemben elkezdtük forgalmazni megszokott, jó minőségű tej és kakaós tejünket flakonos kiszerelésben.
A tej és technológia változatlan, de a hagyományos zacskós kiszerelés mellett most már praktikus, flakonos csomagolásban is megvásárolhatja termékeinket. A kakaós tej visszazárhatósága előnyt jelent
a gyerekek népes fogyasztó-táborában.
Könnyebb tárolni és élvezeti értékét is
jobban megőrzi. Ez a modernebb csomagolás több tej termelését, ezáltal
munkahelyünk stabil megtartását is
elősegíti.

Vásároljon mindennap
magyar tejtermékeket!
Fogyassza frissből is
a legfrissebbet,
a Félegyházi Tejet!

Hobbibox mindenkinek, felnőtt amatőr edzések: hétfő,
szerda, péntek, Honvéd Sporttelep, 19:00
KÁRPÁTIA, COOL HEAD CLAN koncert, Rocktár, 20:00

Április 4., péntek
Családi értékek a XXI. században konferencia, szervező:
Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete, Városi
Könyvtár, 14:00

Lovak és lovasok a képzőművészetben, Kiskun
Múzeum, megtekinthető április 5-ig nyitvatartási időben

Birkózó edzés kicsiknek és nagyoknak, hétfő, szerda,
péntek, Platán Ált. Isk., 17:00

Boxedzés gyermekeknek és fiataloknak, hétfőtől
péntekig naponta, Honvéd Sporttelep, 17:00

Időszakos kiállítás, tanfolyam, pályázat
„Az én Félegyházám, az én otthonom” KGME
rajzpályázat kiállítás, Holló László Képzőművész Kör,
Petőfi tér 2., megtekinthető április 12-ig nyitvatartási
időben

AFRODZAQUM, A LÁMA DALAI koncert, Rocktár, 21:00

Kulturális Szalon: A bomlás virágai. Budapest és Bécs
az Osztrák-Magyar Monarchiában, dr. Pallagi Mária
történész előadása, Városi Könyvtár, 17:00

Húsvéti Családi szombat délelőtt, Városi Könyvtár, 8:00

Heti oktatás, sport, terápiás és egyéb
foglalkozás
Kyokushin Karate edzés, hétfő, szerda, péntek, Göllesz
Viktor Ált. Isk., 17:00
Április 12.szombat
Tavaszi Virágünnep, Petőfi tér, Béke tér, 8:00

Április 3., csütörtök
90 éve született Fekete János helytörténész,
Kiskunfélegyháza díszpolgára, megemlékezés és
koszorúzás a templomkerti domborműnél, 16:00

Április 2., szerda
Óvodai nyílt nap, Búzavirág Waldorf Óvoda, 9:30

Április 1., kedd
Betűbölcsi, Vendég: Hartyániné Barta Judit agykontroll
oktató, Városi Könyvtár, 10:00

Félegyháza Anno klubtalálkozó, régi fényképek és
képeslapok a városról, Kiskun Múzeum, 17:00

Március 31., hétfő
Csöppecske ringató, Búzavirág Waldorf Óvoda, 16:30

ROCKIN’ ROCK CATS, FULLÁNK koncert, Rocktár, 20:00
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Computeres szemvizsgálat, kontaktlencse illesztés,
Jégh Csilla, Jégh Optika, Mártírok u. 2, kedd, péntek
9:00-17:00, szombat 9:00-12:00
Április 10-16.
14:00, 16:15 (12, 13-án 11:45-kor is!) Rio 2 3D,
animációs film
18:30, 21:00 A. kapitány - A tél katonája 3D, sci-fi

Szemészeti szakrendelés, glaukóma-gondozás,
cukorbetegek, hypertóniások szemészeti kontrollja, Dr.
Ónodi Judit, Klapka u. 4., hétfő, kedd, szerda, péntek
9:00-12:00, hétfő, csütörtök 14:00-18:00
Április 3-9.
16:30 (5, 6-án 14:00-kor is!) Mr. Peabody és Sherman
kalandjai 3D, animációs film
18:45 A Grand Budapest Hotel, vígjáték
20:45 300 - A birodalom hajnala, akciófilm

Szemészeti szakrendelés, Dr. Oláh Miklós, Jégh Optika,
Mártírok u. 2., szerda 13:30-17:00

Moziműsor - Petőfi Mozi, Szent János tér 2.
Március 28-tól április 3-áig
15:30 (29, 30-án 13:30- kor is!) Mr. Peabody és
Sherman kalandjai 3D, animációs film
17:30, 20:15 Noé 3D, akciófilm

Egészségügyi szakrendelések
Szent Apollónia fogorvosi rendelő, Dr. Ónodi Izabella,
Dankó P. u. 16., hétfő, szerda, csütörtök 15:00-19:00,
kedd, péntek 9:00-12:00

Március 29., szombat
KHTK I - BÁCSALMÁS PVSE megyei I. oszt. labdarúgó
bajnoki mérkőzés, Honvéd Sporttelep, 12:45

Április 11. péntek
Albert Flórián emlékkiállítás, Művelődési Központ, 16:30

Tanfolyamok a Süveges Autósiskolában szinte
minden kategóriában a motorkerékpártól a veszélyes
áruszállítóig. Klapka u. 8.

Meridián torna, Szakmaközi Műv. Ház, hétfő, 17:00

Etka jóga, Szeriné Bíró Ágnes, Művelődési Központ,
kedd, 18:15

Április 10. csütörtök
A költészet napja: Kányádi Sándor, a Szavak
vándorköszörűse, verses irodalmi est. Bevezeti: Gajdics
Ottó, a Lánchíd Rádió főszerkesztője. Közreműködik:
Soós Andrea előadóművész, a Lánchíd Rádió szerkesztő
műsorvezetője. Városi Könyvtár, 17:00
„Az én Félegyházám, az én otthonom” KGME
rajzpályázat díjátadó és kiállítás megnyitó, Holló László
Képzőművész Kör, Petőfi tér 2., 17:00

90 éve született Tarjányi Ágoston, tanár, Kiskunfélegyháza díszpolgára, Szentmise, Ótemplom, 17:00

Angol-német nyelvtanfolyamok minden szinten,
Németh Nyelvstúdió, Szalay Gy. u. 2. (Áfész székház)

Baba-mama Etka jóga, Szeriné Bíró Ágnes, Művelődési
Központ, hétfő, 9:00

Wesel Hugo Fotókör, Művelődési Központ, csütörtök,
18:00

Április 9. szerda
Ágacska zenés mesejáték, Művelődési Központ, 10:00,
13:30, 14:45

Féken tartott lendület, közlekedésbiztonsági
fotópályázat értékes nyereményekkel. Beadási
határidő: 2014. május 31., Bács-Kiskun Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság, Kecskemét
Március 28., péntek
Megoldások végrehajtás és a banki önkény ellen, Dr.
Damm Andrea jogvédő, Innovációs Központ, 17:30

Földtörténeti barangolások, interaktív őslénytani és
földtani foglalkozás-sorozat diákoknak. Kiskun Múzeum,
szerda, 15:00
Egyenlőség - Rajzpályázat kiskunfélegyházi és
környékbeli diákok számára. Beadási határidő: április
15., Holló László Képzőművész Kör, Petőfi tér 2.
Mesekert, Búzavirág Waldorf Óvoda, 16:30

Nyílt játszónap az Izgő-Mozgó Kölyökklubban, József
Attila u. 13., kedd 10:00-11:00

Április 8. kedd
Könyvek Klubja Olvasókör, Csehov, A. P.: A tokba bújt
ember, vezeti Szabó Imre László filozófus, 16:45

Rádiók a múltból... kiállítás, Kiskun Múzeum,
megtekinthető április 30-áig nyitvatartási időben

Félegyházi Citerazenekar és Énekkar, Szakmaközi
Művelődési Ház, csütörtök, 14:00

Doboktatás kezdőknek és profiknak, Rocktár, szombat,
10:00-14:00

,,Szívdobbanás az Egészségért” Egyesület - fogadó óra,
Szakmaközi Művelődési Ház, szerdánként 16:00

Albert Flórián emlékkiállítás, Művelődési Központ,
megtekinthető április 24-ig nyitvatartási időben

Aktuális kiskunfélegyházi programajánlónk a
www.felegyhaziprogram.hu
internetes honlap alapján készült a lapzártáig
beérkezett
információkkal.
A
programok
valóságtartalmáért a szervezők felelnek. Bővebb
információk a honlapon és a rendezvény helyszíneken.
Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

Elmondták, hogy a termelőiskolában a jelentkezők 900 elméleti és
gyakorlati órában sajátítják el a tudnivalókat. Akik sikeresen teljesítik az elméleti és gyakorlati követelményeket, OKJ-s bizonyítványt és
„Aranykalászos Gazda” képesítést is szereznek. A képzésben részt-

Március 28-tól április 12-ig

2013 májusában indult el a Félegyházi Hangya 2010 Termelőiskola projektje, melynek megvalósítására a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár és a Művelődési Központ által vezetett konzorcium
közel 200 millió forintnyi támogatást nyert. A képzési feladatok
koordinálását a Mezőgazdasági Szakiskola vállalta fel. A képzés intenzív szakasza lezárult, eredményéről sajtótájékoztatón
számolt be a projektmenedzser, Juhász Miklós és az oktatást
szervező intézmény vezetője, Rózsa Pál.

Április 7. hétfő
Nyílt Napok a Művészeti Iskolában, Kiskunfélegyházi
Alapfokú Művészeti Iskola, 14:00

Lezárult az intenzív szakasz
a termelőiskolában

vevők a hajtatott szántóföldi zöldség- és gyümölcstermesztés, a baromfitenyésztés és tartás, valamint a zöldség-gyümölcs feldolgozás
és gyógynövénytermesztés fortélyaival ismerkednek meg. Az elméleti
ismereteket a Mezőgazdasági Szakiskola tanárai tanítják, a gyakorlati
foglalkozások egy része is az intézményben zajlik, de részt vállalnak
belőle termelő- és feldolgozó üzemek, vállalkozások is. A tanfolyamra
74-en jelentkeztek, olyanok, akiknek nincs munkahelyük. A kurzus ideje
alatt óránként 500 forintos megélhetési célú támogatásban és szükség
esetén utazási költségtérítésben részesültek. A képzést szervezők elmondták, hogy az intenzív szakaszban mindenki aktívan és jól teljesített. A tanulás mellett hasznos munkát is végeztek. A hallgatók arról
számoltak be, hogy szerzett ismereteiket máris jól hasznosítják a háztájiban. Vannak akik biokertészet beindítását tervezik a tanfolyam befejezését követően, mások abban bíznak, hogy megszerzett tudásukkal
munkahelyhez jutnak. A képzéssel valamennyien elégedettek voltak,
azt is elmondták, hogy fontos volt számukra a tanfolyam a kapcsolatteremtés miatt is. A képzés második szakaszát már az Mezőgazdasági
Szakiskola tanüzemében és a helyi vállalkozások telephelyein folytatják
a leendő kertészek és állattenyésztők.

H. S.

ANNA and the BARBIES koncert, Rocktár, 21:00

HANGYA TERMELŐI ISKOLA

kivágható programmelléklet

Hirdetés

NBII-es bajnoki kézilabda mérkőzés, Városi
Sportcsarnok, 15:00

logatott volt, ő Szlovéniában képviselte Magyarországot hazánkat egy
atlétikai versenyen. Kosárlabdában
is rendszeres résztvevői voltunk a
megyei döntőnek. 1999. fordulópont
volt a félegyházi sport életében, amikor megalapítottuk a gimnázium női
labdarúgó csapatát. A siker nem is
váratott magára: 2000-ben és 2001ben is mi nyertük a diákolimpiát
női labdarúgásban, és mindkétszer
Rosta Eszter hozta el a legjobb játékosnak járó különdíjat. Ő és Zentai
Adrienn később a magyar ifjúsági
futsal válogatott tagjai lettek. 2010ig folyamatosan résztvevői voltunk
a diákolimpia országos döntőjének.
Az itt elindult munka nyomán a női
labdarúgás olyan szintre fejlődött a
városban, hogy a Félegyházi Astra
néven alakult csapat azóta már a magyar bajnoki címet és a magyar kupát
is megnyerte.

A gimnázium csapata ötször nyerte
meg a MOB és az minisztérium által
szervezett olimpiatörténeti versenyt,
így öt alkalommal tudtam az olimpiai
akadémia táborába elvinni a gyerekeket, ahol olimpiai bajnokokkal találkozhattak. Kemecsei Dóra a nemzetközi olimpiai akadémia ifjúsági
kongresszusán, Athénban képviselte
Magyarországot. De büszke vagyok
arra is, hogy 17 tanítványom szerzett
testnevelő tanári diplomát.
A női futballnak köszönhetjük a
gimnázium mostanra kiteljesedett
olasz kapcsolatát is. A Pepsi Sulifoci-bajnokságon nyertük azt a torinói
utat, amelynek során felmerült a gimnázium és Vellai Dynamo női labdarúgó csapat barátságos mérkőzésének a lehetősége. 2001 februárjában
meghívtunk az olasz focistákat, majd
még ugyanebben az évben viszontlátogatásra mentünk. Így indult el az a
kapcsolat, aminek többek között az
olasz nyelv tanításának bevezetése is
köszönhető a gimnáziumban.
Nagy Ferenc tele van tervekkel: Félegyháza sporttörténetén dolgozik,
de szeretné kiadványba rendezni a
félegyházi női labdarúgás múltját is.
Büszke a tanítványaira, hálás az iskolavezetésnek azért, hogy nyugodt
hátteret és légkört teremtenek a
munkához. De – így mondja – a legtöbb köszönettel a családjának tartozik. Feleségének, akivel 34 éve él kiegyensúlyozott, boldog házasságban,
és gyerekeiknek: Katinak, Ferinek és
Dórinak, akikre mindig, mindenben
számíthat.
T.T.

Április 5. szombat
Erima Országos Kézilabda Gyermekbajnokság, Városi
Sportcsarnok, 10:00

– A tanár feladata felismerni és
előhozni a tanulóban szunnyadó tehetséget. Én azt vallom, hogy a gyerekeket minél több sportággal kell
megismertetni, és minél több sikerélményhez segíteni. Nem baj, ha valaki
nem tud kosárlabdázni! Meglehet,
hogy kiváló lesz úszásban, kézilabdában vagy karatéban… Akiből sikerül
a legjobbat kihozni, az szeretni fogja
a mozgást, az élete részévé válik. A
gyereket mindenre rá lehet venni! Ha
valaki rendszeresen dolgozik velük,
annak nem marad el az eredménye.
Számomra ez a legszebb a pedagógus pályán!
És már sorolja is az eredményeket:
– A 33 év alatt 6 diákolimpia országos bajnoka címet, 12-szer országos
második helyezést szereztünk. Letkó
Bernadett – aki azóta már angol-magyar szakos kolléga a gimnáziumban
– távolugrásban magyar serdülővá-

Darts, Szakmaközi Műv. Ház, vasárnap, 17:00

Állami kitüntetés Nagy Ferencnek
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át a március
15-i ünnepségen Nagy Ferencnek, a félegyházi Móra Ferenc
Gimnázium testnevelő tanárának
a Magyar Arany Érdemkeresztet. A magas állami kitüntetést
példamutató szakmai munkája, diákjai kiemelkedő országos
eredményei, valamint Kiskunfélegyháza sportéletében vállalt
szerepe elismeréseként kapta
meg a pedagógus.
Nagy Ferenc 1969 és 1973 között
diákként, 1981 óta pedig tanárként
koptatja a Móra Gimnázium küszöbét. Mint mondja: az itteni kiváló tanároknak meghatározó szerepe volt
abban, hogy ő maga is a pedagógus
pályát választotta. „Soltész Dezső,
Garai Pista bácsi, és az osztályfőnököm, Juhász István tanár úr útravalója magánéletemet és pedagógusi
pályámat is végig kíséri” – fogalmaz
a kitüntetett tanár.
Nem könnyű egy újságcikknyi
felületen összefoglalni egy ember
több mint három évtizednyi pályafutását. Hallgatom Nagy Ferencet,
vissza-visszatérőn próbálok valamit
róla megtudni, de válaszaival mindig
visszakanyarodik a tanítványokhoz.
Nem erőltetem tovább az önvallomást, mert megértem: ő a diákok
eredményeiben teljesedik ki. Sikerük,
kudarcuk az övé is. Nagy Ferenc szavai, biztatása, tanári ars poeticája ott
van mindegyik éremben, díjban, serlegben, emberi példája tanítványai
jellemében.

PROGRAM l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2014. március 28.

Gitároktatás kezdőknek és profiknak, Rocktár, szerda,
péntek, 10:00-20:00

2014. március 28.

KHTK I - KISKUNHALAS FC megyei I. osztályú
labdarúgó bajnoki mérkőzés, Honvéd Sporttelep, 14:15
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Lovaglás, ló- és lovas kiképzés a Fekete Lovas Tanyán
(Alpári út), Tel: 06/30-561-2143
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„Kellett neked kultúra?”

Lantos Szabolcs szabad bádogos és profi amatőr

„Ha nem tudok, nem táncolok.” – vallja magáról Lantos Szabolcs
barátom, amatőr fafaragó és kiállítás rendező, a kiskunfélegyházi civil kulturális élet egyik fontos mozgatórugója. Ezzel természetesen még az elején tisztázni akarja, hogy nincs elájulva
portré ötletemtől, melynek elszenvedője lesz. Saját elmondása
szerint most éppen nem akar üzenni semmit, mégis rengeteg
mondanivalója van beszélgetésünk közben. Önmagát amatőrnek
tartja, mégis profi módjára érinti meg munkáival a szemlélőt. A
művészetről is így gondolkodik. Az alkotáshoz magány kell, befelé
fordulás, a mondanivaló sikeres közvetítéséhez viszont közvetlenség és emberismeret.
Szabolcs komoly játéknak fogja
fel az egészet, legyen szó akár bensőséges szakrális kiállításról vagy
bohém művészfesztiválról. Nem
csak az anyagot szereti megmunkálni, hanem a teret, és ez által a
közönséget is. Tematikus kiállításait otthonosan rendezi be, mintha
egy mentális lakásról lenne szó.
Nála általában mindenki jól érzi
magát attól függetlenül, hogy valójában a Művelődési Központ óriási
pincéjében, a templomtoronyban
vagy a tér közepére álmodja meg
jól átgondolt installációit. Ilyenkor
mindannyian kicsit a vendégei vagyunk belső világában. Neki az alkotás az utazás, nekünk a végeredmény. Ö felénk utazik, miközben
farag vagy rendez, mi felé utazunk,
miközben egyes műveit vagy kiál-

lításait szemléljük. Ez az interakció, a közeledés lehet a művész és
közönsége közötti kommunikáció
lényege. Az egymás felé megtett
út néha fontosabb és érdekesebb,
mint maga a cél.
„Egymás megismeréséhez kommunikálni kell, a kommunikációhoz
pedig tolerálni és értékelni a partnert”. Ezt, a vágtázó világban már
nemes gesztussá vált kooperációt,
az egymásra szánt időt szomjazzák sokan ma is. Szabolcs bádogosként, nehéz munkával tanult
meg sok mindent önmagáról és
az emberek értékeléséről. Az építőiparban elvesztegetettnek tűnő
idő valójában állandó mentális
pulzálást jelentett számára a fent
és a lent között. A napi fizikai munka megélése segítette hozzá, hogy

Vén vagyok,
de a hangom a régi!

Szita Mihály magángyűjteményéből nyílt kiállítás „Rádiók a múltból”
címmel március 14-én a Kiskun
Múzeumban. A bemutató felvonultatja az egykori kristálydetektoros
készüléktől az „elektroncsöves
csúcstechnológiáig” terjedő eszközparkot, amelyek a maguk korában
hírforrásként, vagy zenés szórakoztató lehetőségként, családösszetar-

tó, közösségteremtő szereppel is
bírtak.
A tárlatot Bakos Lajos a Sirius
Rádió ügyvezetője nyitotta meg, aki
elmondta: Magyarországon 1925ben indult el a rádiózás, de a felgyorsult technikai fejlődés miatt az
első készülékekkel
gyermekeink
már nem találkoznak a mindennapokban. Ezért is érdemes felidézni
a múltat.
A kiállításon látható értékes
technikatörténeti gyűjtemény szinte minden darabja működőképes.
Tulajdonosuk, Szita Mihály, valamennyi rádiót és hangrögzítő készüléket a Kiskun Múzeumnak ajándékozta.
H. S

megpróbáljon alkotóként is feltörni
és a művészettel kommunikálni.
„Az előkészületek, a ráhangolódás
és a munka végének felismerése
ugyan olyan fontos az alkotásban
is, mint az építkezésen.”
Szabolcs ízig-vérig félegyházi.
Látja, hogy a város méretéhez képest bővelkedik alkotókkal, a sikeres egyéni kibontakozáshoz viszont
elengedhetetlen a segítő háttér. Így
lett ő az erős művész közösség
egyik meghatározó személyisége
a „nem vagyok kedves, de őszinte” attitűdjével együtt. A személye

köré csoportosult csapatmunka
előnyeit az országos hírű „Miénk
itt a tér” szabadtéri kiállítás és
fesztivál főszervezőjeként tíz hos�szú éven át kamatoztatta. Többek
között ez a csapatmunka juttatta
el a félegyházi alkotókat és a város
hírét még Kapolcsra is, az ország
legjelentősebb művészeti fesztiváljára. Lantos Szabolcs szeret részesévé válni annak, amit megálmodott. Biztosak lehetünk benne,
hogy hamarosan ismét alkotni fog
valamit a városban fent vagy lent,
kint vagy bent.
Ónodi Árpád

Láss, láss, ne csak nézz...
A Szem (Oko) címmel nyílt tárlata
a Weswl Hugó Fotókörnek március
14-én a művelődési központ földszinti galériájában. A megnyitón
Fekete Beatrix, az intézmény vezetője ismertette a 2007-ben megalakult kör munkáját. Kifejtette, hogy a
húszfős alkotói közösség
célul tűzte ki,
hogy fiatalos
lendülettel
népszerűsíti
a fotóművészetet és a
vizuális kultúrát Kiskunfélegyházán
és
környékén. Emel-

lett számos hazai és nemzetközi
pályázaton is elindulnak. Az évek
során sok elismerés, díj tulajdonosaivá váltak. A kiállítást, amely
március 31-éig látogatható, Hájas
Sándor újságíró ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
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A félegyházi „Madaras bácsi”
Meizl Ferenc 40 évig dolgozott pedagógusként. A Batthyány iskolában kezdte pályafutását, a Platán iskola alapító-igazgatója
volt. Ambíciója, lelkesedése és tenni akarása nyugdíjasként is
teret követelt magának. Így lett a madárvédelem helyi „követe”,
akit a térség iskoláiban csak „madaras bácsiként” emlegetnek a
gyerekek.
Meizl Ferenc jó példája annak,
mennyit gazdagodhatnak tudásban,
szemléletben a helyi közösségek
azzal, ha egy emblematikus személyiség felvállal, képvisel egy nemes
ügyet. Tevékenysége nyomán március elején Kiskunfélegyházán, a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban
tartotta közgyűlését a megalakulásának 40. évfordulóját ünneplő Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megyei szervezete. A
tanácskozást megelőzően a könyvtár előtt kialakított „madárbarát
parkban” felavatták azt az információs táblát, amely védett madarainkat mutatja be.
A 73 éves Meizl Ferenc vallja:
pedagógusi „küldetése” nem ért
véget az aktív évekkel.
– Amikor nyugdíjba mentem, a
lányom és a fiam is éppen építkezett. Én összegyűjtöttem az ácsmunkák során lehullott sok szép
faanyagot, elővettem az asztalos
nagyapámtól örökölt szerszámokat, és odúkat készítettem. Tudásom, ismeretem nem volt, csak
a jószándékom. Amikor viszont
kezembe akadtak az első szakkönyvek, rájöttem, hogy ez kevés.
Elkezdtem hát információkat gyűjteni, utánajártam a dolgoknak, így
készültek el az első, szakszerű
darabok.
A „Madaras bácsi” először a Pla-

tán iskola pihenőkertjében szervezett odú és etető bemutatókat,
egyre növekvő érdeklődés mellett.
Lelkesedését és a jó ügyet látva
hamarosan támogató is akadt: az
NT Kft. évről évre elegendő fekete
napraforgót bocsát a madárvédők
rendelkezésére, majd – immár a
Magyar Madártani Egyesület tagjaként – az etetők készítéséhez
szükséges faanyagra is sikerült támogatást szerezni.
– Tavaly két gólyát mentettünk
meg összefogással, és 198 odút
helyeztünk ki a Natura-Hungarica
Alapítvány együttműködésével, a
félegyházi térségben egymás után
alakulnak a madárbarát intézmények. A Petőfi Sándor Városi
Könyvtár madárbarát könyvtár,
mellette madárbarát kertet hoztunk létre, ahol a természet minden teremtménye otthonra talál,
három éve működik a madárbarát
klub, rendszeresen meghívnak a
környék iskoláiba, ahol a madárvédelemről beszélek a gyerekeknek. Nagy boldogság azt látni, hogy
tevékenységem nyomán ilyen dinamikus fejlődés indult el Félegyházán és térségében. A madarak
is otthonra leltek Félegyházán: a
szökőkút remek itató, nagypiac
után pedig valóságos fesztivál zajlik a lehullott ételmaradékok körül.
Nem kell egycsapásra megváltani

In Memoriam Kishegyi Simon
Elhunyt Kishegyi Simon nyugdíjas címzetes iskolaigazgató,
Nemesnádudvar
díszpolgára.
Csaknem két évtizede, hogy
Kiskunfélegyházán is megismerhettük őt: a pedagógusi hitvallásáról híres, nagy tudású tanárt,
igazgatót. A város, a félegyháziak befogadták.
Mint nyugdíjas pedagógus a civil
szervezetekhez kötődött. Tagja volt
a Móra Ferenc Közművelődési Egyesületnek, a Kiskun Múzeum Baráti

Körének és a Pedagógus Nyugdíjas
Klubnak. Előadásokat, megemlékezéseket tartott, ahol lenyűgözte a
hallgatóságot történelmi tájékozottságával, kiváló ismereteivel. Ötleteivel, tanácsaival, jó pedagógiai érzékenységével mindig gazdagította e
szervezetek munkáját.
A Pedagógus Nyugdíjas Klub vezetőségi tagjaként formálta szemléletünket, segítette rendezvények
sikerességét. Fontos volt számára
a magyarok és a nemzetiségek sor-

a világot, apróságokkal is lehet
tenni a természet egyensúlyáért.
A neves ornitológus, polihisztor
Herman Ottó 1906-ban azzal a
kéréssel kereste fel gróf Apponyi
Albertet, hogy Magyarország min-

den iskolájában szenteljenek egy
napot május elején a madaraknak
és a fáknak. Ha követjük ezt a hagyományt, és nem hagyjuk elhalni,
már sokat teszünk a természetért.

T. T.

sának alakítása, ápolása. Bemutatta a Bács-Kiskun megyében élő,
hagyományaikat ápoló települések,
nemzetiségek értékeit, ahová felejthetetlen kirándulásokat szervezett
(Baja, Kalocsa, Nemesnádudvar, Hajós, stb.).
Szűkebb és tágabb környezetében
sokat tett és dolgozott a magyarság
és a nemzetiségek jó kapcsolata
érdekében. Nyugdíjas korában is
tartalmas és aktív életet élt. Munkássága, emberi kapcsolatai példaértékűek. Hiányát már betegsége
idején is éreztük. Egy nagyszerű embert, társat, barátot veszítettünk el.

Emlékét megőrizzük. Nyugodjon
békében. Kishegyi Simontól április
5-én, Nemesnádudvaron vesznek
végső búcsút.
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Endoszkópia – ami az emberi szem elől rejtve van
1975 óta dolgozik a kiskunfélegyházi városi kórházban dr. Letoha
Viktória. A belgyógyász és gasztroenterológus szakvizsgával rendelkező főorvos asszonnyal a krónikus belgyógyászat osztályvezetőjeként, valamint a gasztroenterológiai és a belgyógyászati
szakrendelésen találkozhatnak a betegek. A szakembert ezúttal
a Félegyházán rendelkezésre álló endoszkópos lehetőségekről
kérdeztük.
– Tóth Sándor kollégámmal több
évig harcoltunk az első műszerekért. 1978 táján érkezett meg az
úgynevezett fiberszálas hajlékony
műszer, ami akkor csúcstechnológiának számított, viszont még
csak a gyomor vizsgálatára volt
alkalmas. A végbelet ekkoriban
merev műszerrel vizsgáltuk. Az
úgynevezett előretekintő optikájú
gép teljes panorámaképet adott a
nyelőcsőről, a gyomorról, a nyombélről. Néhány év elteltével sikerült olyan műszert szerezni, ami
ugyanebben a minőségben már a
vastagbél vizsgálatát is lehetővé
tette. A következő fontos lépés az
volt, amikor már az epeutak és a
hasnyálmirigy vezetékeit is vizsgálni tudtuk – sorolja a fejlődés állomásait a főorvosnő.
– Félegyházán a „fénykort” az

úgynevezett videoendoszkóp alkalmazása hozta el, aminek köszönhetően monitorra kivetített
nagy képen vizsgálhattuk a gyomor, a hasnyálmirigy, az epe és a
vastagbél belső felszínét. Az aktív
kórház működése idején úgynevezett operatív endoszkópiát is végeztünk: polipokat távolítottunk el,
vérzést csillapítottunk, a sárgaság
megszüntetésére csövet vezettünk
az epevezetékbe... Ezt sebészeti
háttér híján ma már nem végezzük, viszont a gasztroenterológiai
szakrendelésen továbbra is folyik a gyomor- és végbéltükrözés,
szükség esetén szövettan vétellel
kiegészítve.
A vizsgálatokat dr. Parczen
Dénes kollégámmal végezzük,
munkánkat egy asszisztens segíti. Tavaly a gasztroenterológiai

volt amikor Félegyházán önállóan
emelhette magasba a vitorlást,
és a leoldás után hangtalanul suhant a város fölött, szemlélve az
utcákat, tereket, a városházát és
a templomokat. Örömében dalra
fakadt. Ugyanez a boldogság fogta
el első szuperszonikus útján is, és
a gép fülkéjében ismét felhangzott
a dal.

Kiütéses győzelmével tartja a
lépést a Kiskunfélegyházi HTK
Soltvadkerten vendégszerepelt március 23-án, a megyei első
osztályú bajnokság 19. fordulójában a Kiskunfélegyházi HTK. Az
esélyesebb és a bajnoki címért harcban álló félegyháziak nem
bízták a véletlenre a mérkőzés megnyerését. Hét gólt szerezve
kiütötték ellenfelüket és továbbra is üldözik az első helyen álló
Híd SC csapatát.

szakrendelésen mintegy 3 ezer
fő jelent meg, 450 műszeres gyomor, és 620 vastagbél vizsgálatot
végeztünk el. Míg Kecskeméten
például három hónap a várakozási
idő, addig nálunk 10 nap. A vizsgálatok iránti igény folyamatosan nő,
és mivel a vastagbél rosszindulatú
megbetegedései jelenleg a harmadik helyet foglalják el a halálozási statisztikákban a tüdő- és az
emlődaganatok után, várhatóan a
vastagbél szűrés szerepe is méginkább felértékelődik.
Az endoszkópia nagyon fontos diagnosztikus eljárás, ami-

nek óriási szerepe van a korai
felismerésben. Szinte naponta
találkozunk olyan, sokszor fiatal
betegekkel, akiknek a túlélés, a
gyógyulás esélyét jelenti az, hogy
– az endoszkópos vizsgálatnak
köszönhetően – időben elkezdhető az érdemi terápia. 40 éve végzem a műszeres vizsgálatokat,
de sokszor még ma is rácsodálkozom az endoszkópia nyújtotta
lehetőségekre. Ezért is reménykedem abban, hogy lesz olyan fiatal szakember, akinek átadhatom
majd a stafétát.

Tóth Timea

A repülés szerelmese, Magyari Béla
Magyari Béla, Kiskunfélegyháza díszpolgára volt az „Akikre
büszkék lehetünk” beszélgetés-sorozat vendége március 19-én. A kiképzett űrhajós
Kapus Krisztián polgármester
közreműködésével idézte fel
pályafutását. Szeretettel szólt
arról az időszakról, amikor
Kiskunfélegyházán 15 évesen
megismerkedett a repüléssel.
Beleszeretett a műfajba, és
a Góbéval történt szárnyalás
örömei után életcéljává vált,
hogy minél magasabb szinten
sajátítsa el a repülés fortélyait.
A kiskunfélegyházi vitorlázók
után a szolnoki főiskolán már
sugárhajtású tanulógépet vezethetett. Ezt követően, 23 éves korában került ki a Szovjetunióba,
ahol már a korszerű MIG 21-es
szuperszonikus gépekkel szelte a
levegőt. Beszámolójában elmondta, hogy felejthetetlen élmény
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A Szovjetunióból Pápára került, ahol harci kiképzést kapott,
majd 28 évesen, első osztályú
pilótaként, jelentkezett az űrhajósok válogatójára. Kecskeméten
legfiatalabbként minden orvosi
feltételnek megfelelt, éppúgy mint
később a Szovjetunióban, Csillagvárosban, az űrkiképző központban. Itt Farkas Bertalannal ketten

maradtak versenyben, végül társa
szállhatott be az űrkabinba. Mindenesetre az, hogy elérte a lehetőséget az űrutazására, büszkévé
tette, és az idáig vezető út tapasztalatait a későbbiekben is hasznosította.
Kiskunfélegyházához mindig hű
maradt, hiszen itt él édesanyja
és a család néhány tagja. Amikor
munkája engedte, engedi, mindig
hazajön. Hihetetlenül meghatódott azon, amikor teljesítményét
értékelve 28 évesen díszpolgári
címmel tüntették ki. Megfogalmazhatatlan élmény volt Petőfivel
és Mórával egy névsorba kerülni –
fogalmazta meg.
A beszélgetés végén Kapus
Krisztián bejelentette, hogy a Helyi Érték Bizottság legutóbbi ülésén elfogadták azt a javaslatot,
hogy Magyari Béla munkássága
kerüljön be a helyi értéktárba.
H. S.

A KHTK a 34. percben szerezte
meg a vezetést. Katona Balázs góljával a szünetben 0-1 volt az állást.
Ekkor még kevés jel mutatott
arra, hogy fölényes vendég siker
születik, de a második játékrész-

ben nagyobb fokozatra kapcsolt a
Honvéd.
Sorrendben Balog Marcell, Katona Balázs, Palásti Sándor és Némedi Norbert is betalált, majd az
utolsó negyedórában Balog Mar-

cell újabb két gólig jutott. Marcell
klasszikus mesterhármast szerezve oroszlánrészt vállalt a KHTK sikerében. A félegyháziak riválisa a
Híd SC eközben a Kiskunhalas FC-t
verte meg 5-1-re, így továbbra is
őrzi hárompontos előnyét a KHTKval szemben.
SOLTVADKERTI TEKIS KUNFÉLEGYHÁZI HTK
0-7
2014.03.29, Szombat, 15:00
KISKUNFÉLEGYHÁZI
HTK-BÁCSALMÁS

Hatvanan ültek asztalhoz a
László Jenő Sakk Emlékversenyen
Kilencedik alkalommal rendezték meg március 22én a László Jenő Sakk Emlékversenyt. A tornának
ezúttal is a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény
és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája adott otthont. László Jenő (1933-2005), az intézmény egykori pedagógusa, a Fáklya Sakk Egyesület korábbi
vezetőjeként a félegyházi sakkélet legjelentősebb
szervezője, oktatója volt.
A versenyen idén 34 felnőtt és 26 gyermek indult el.
A korábbi győztesek közül a kétszeres bajnok Varga
Klára, valamint Szekeres Sebestyén, Kemény Csaba
és Karsai István is harcba szállt a vándorkupáért.

Kiválóan szerepeltek a
Kiskunfélegyházi Íjász
Egyesület versenyzői
Az egyesület két versenyzője is kiválóan szerepelt WA
Terem Országos Bajnokságon Kecskemétem 2014.
március 22-én. Kovács Kevin a gyermek longbow kategóriában új országos csúccsal 1. és Országos Bajnok lett, míg Kovács Kristóf kiváló eredménnyel 2. lett
a gyermekek tradicionális kategóriájában.

Egyéni hibák vezettek
a Vasutas vereségéhez
Továbbra sem szerepel jól a Bács-Kiskun megyei labdarúgó bajnokság északi csoportjában a Kiskunfélegyházi Vasutas. A félegyháziak ezúttal március 22én a Lakitelek TE-től kaptak ki 3-0-ra. A mérkőzésen
a lyukas Vasutas-védelem több elkerülhető gólt is ös�szehozott ellenfele számára.
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Őrzi második
helyét a
kézilabdacsapat
A Makói KC csapatát látta vendégül március 22-én a félegyházi sportcsarnokban a P&P
Félegyháza kézilabdacsapata. A
mérkőzés esélyesének a tabella
második helyén álló félegyháziak
számítottak, annak ellenére, hogy
a vendégeknél a 43 éves Vladan
Matic, korábbi világválogatott játékos, a szerb válogatott szövetségi kapitánya is bemutatkozott
a csapatban. A fölényben játszó
félegyháziak végül 37-33-as győzelmet arattak, így megtartották
a második helyüket a bajnokságban.
P&P Félegyháza - Makói KC 37
– 33 (19-16)
2014. március 29., 17. forduló,
18:00
Kunszentmárton - P&P
Félegyháza

Tovább robog
a bajnoki cím felé
az Astra
A felnőtteknél az első helyet végül Varga Klára szerezte meg. Az ifjúságiak között Virág Tamás győzött.
2014.03.22.
KISKUNFÉLEGYHÁZI VASUTAS
– LAKITELEK TE (0-1) 0- 3
2014.03.29. PÁLMONOSTORA SE - K I S K U N F É LEGYHÁZI VASUTAS

A finiséhez érkezett
a sakkcsapat-bajnokság
Mindössze két és fél pontot szerzett, így továbbra
is az utolsó helyen áll az NB II-es sakkcsapat-bajnokság Tóth László csoportjában a Félegyházi-Csongrád. A bajnokságból már csak két forduló van hátra,
így hatalmas bravúrra lenne szüksége a félegyházi
csapatnak ahhoz, hogy ledolgozza tízpontos hátrányát és elmozduljon az utolsó helyről.
A bajnokság 9. fordulójában a Félegyházi-Csongrád a Tóth László SE II. számú csapatával szemben
maradt alul 9 és fél – 2 és fél pont arányban. Az
együttesből senki sem tudta megnyerni a partiját.
Kemény Csaba, Kelemen Sándor, Pilisi Lukács, Bor
Ferenc és Varga Béla egyaránt döntetlent ért el.

A Dunakeszi Kinizsi legyőzése
sem okozott gondot a futsal NBIes bajnokság listavezetőjének, az
Astra Kiskunfélegyházi Bullsnak.
A felsőházi rájátszás március
23-i mérkőzésén végig a tartalékosan felálló Astra irányított
és fölényesen, 5-0-ára megverte
ellenfelét. A félegyháziak előnye
továbbra is 13 pont a bajnokságban és jó formában várhatják a
március 29-ei Tolna-Mözs elleni
Magyar Kupa döntőt.
Astra Kiskunfélegyházi BullsDunakeszi Kinizsi Futsal (2-0) 5-0
6` SZABÓ BOGLÁRKA, 9`
PINCZE GABRIELLA CSILLA, 21`
PINCZE GABRIELLA CSILLA, 29`
SZABÓ NÓRA, 34` SZABÓ BOGLÁRKA,
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2014. március 28.

Arcok a piacról
Herczeg Sándorné őstermelő
hét év óta minden héten négy
alkalommal kirakja a mézszínű
termékeket a félegyházi piacon, és naponta többször megválaszolja mindazt, amit a vásárlók még nem tudnak erről a
különleges táplálékról.
– Férjemmel nyolcféle mézet
árulunk, a vegyes-, a selyemfű-,
és az akácméz a legkeresettebb,
ebben a sorrendben. Visszatérő
vásárlóink mellett mindig vannak
újak is, a különféle növényfajtákról származó mézet legtöbben
tudatosan választják ki ízük, vagy
gyógyhatásuk alapján. Például a
selyemfűméz jellegzetes, fűszeres
ízű, illatos, nyers ételek különleges
ízesítője, az akácméz pedig köhögés ellen ajánlott.
– Mire jó még a méz?
– Amellett, hogy kitűnő édesítőszer, könnyen és gyorsan fel-

szívódik, és számtalan hasznos
anyagot tartalmaz. Ismertek az
élettani és gyógyhatásai, a méz
nyugtat, segíti az elalvást, védi a
belső szerveinket. Már őseink is
használták fertőtlenítésre, külső
sérülések ellátására, és belsőleg,
torokgyulladásra, vagy vashiány
következtében fellépő vérszegénység gyógyítására.
– Árulnak virágport is, és látok legalább 25 féle gyertyát.
Ezek milyen célra használhatók?
– A virágpor a növények hímivarsejtjei. Nyomelemeket, ásványi
anyagokat, esszenciális aminosavat és vitaminokat tartalmaz. A
méhviasz-gyertyák csak formájukban különböznek, tisztítják a levegőt és könnyítik a légzést.
– Mi az, amit nekünk, egyszerű vásárlóknak még tudunk kellene a mézről?
– Hosszasan lehetne sorolni a

Filmfesztivál
a megújult moziban
Jó kép- és hangminőség, kulturált
környezet, kényelmes székek. Ez
jellemzi a megújult mozit Kiskunfélegyházán, amelyet március 21én adtak át a nagyközönségnek. Az
avatóünnepségen Kapus Krisztián
polgármester és Reményi Richárd,
a filmszínház üzemeltetője, a nemzeti színű szalag helyett egy régi
filmszalag átvágásával jelezték,
hogy új korszak kezdődött a helyi
mozizásban. Mostantól 3D-ben
kell gondolkodni Félegyházán a
filmrajongóknak.

Mint elhangzott, az elkövetkező
időszakban a félegyháziak premier bemutatókat láthatnak. Március 22-én kezdődik az I. Félegyházi
filmfesztivál, amely március 26áig tart. Ez idő alatt a jegyárak is
kedvezményesek lesznek, hiszen
szeretnék kárpótolni a filmek
kedvelőit az elmúlt időszak nélkülözéséért, és persze szeretnék
elérni azt is, hogy minél többen
megismerjék és látogassák a
megújult mozit.

H. S.

piacnapokon felvetődő kérdéseket. A legmeglepőbb talán, és ezt
az előnyét kevesen ismerik, hogy a
méz nem okoz fogszuvasodást. El
szoktuk mondani a vásárlóinknak
azt is, hogy a méz idővel besűrűsödhet, de ettől nem kell megijedniük, hiszen ez az állapot nem
befolyásolja az értékeit. Ha valakit
mégis zavar ez a természetes folyamat, 40 fokig melegített vízfürdőben újra folyékonnyá teheti.

– Az idén merrefelé szorgoskodnak a Herczeg család méhei?
– Ahogy a korábbi években is,
most is természetvédelmi területen gyűjtenek, ez is hozzájárul
a kiváló minőséghez. Férjemmel
minden szezon előtt bízunk benne,
hogy jó termés várható, és továbbra is hozhatjuk a piacra a mézkészítményeket, hetente négyszer:
kedden, pénteken, szombaton és
vasárnap.tli

Pótolták a kerékpárút
elpusztult fáit
Közel 90 fát telepítettek újra a selymesi kerékpárút mentén a
Selymesért Egyesület tagjai március 22-én Ván Jenő önkormányzati képviselő vezényletével. A pótlást minden évben megteszik,
de az időjárásnak és a kártevőknek sok fa nem tud ellenállni. Főleg a vízállásos, szikes területeken volt nagy a veszteség tavaly.
Éppen ezért most minden eddiginél nagyobb gondot fordítottak a
csemeték kiválasztására.
Korábban
nemesített
fákat telepítettek
a
kerékpárút
mentén. Az
évek során
azonban kiderült, hogy
ezek
nem
igazán tudnak alkalm a z ko d n i
az itteni időjárási viszonyokhoz,
a talajszerkezethez. Ezért most
úgy döntöttek, hogy a kritikus
szakaszokra olyan fákat ültetnek,
amelyek bizonyították, hogy életképesek ezen a vidéken. Az alacsonyabb fekvésű részre a városi
parkerdőből hoztak amerikai kőris

csemetéket
– mondta el
Ván Jenő, a
munka szünetében. A
Selymesért
E g ye s ü l e t
tagjai az új
telepítés
mellet,
a
régi fák koronáját is
alakították,
formázták. Vállalták azt is, hogy a
frissen telepített fákat gondozzák,
locsolják addig, ameddig gyökeret
nem eresztenek, megerősödnek.
Ezenkívül a vékonyabb csemeték
fejlődését karózással is megerősítik.

H. S.

