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A félegyházi Drozdik Melinda nyerte meg
Düsseldorfban a Műköröm Világbajnokságot zselé kategóriában. A győzelemmel
járó óriási serleg ma már a Batthyány utcai üzletét díszíti. Itt beszélgettünk mi is
a sikerről, és az odáig vezető útról.
– Eredetileg könyvelőnek készültem, majd
informatikával kezdtem foglalkozni, végül
körmös lettem – mondja nevetve, és sietve
hozzáteszi: nem bánta meg. – Szeretem ezt a
munkát, mert magam osztom be az időmet, kiélhetem a „mérnöki vénámat”, és a kreativitá-

somat is. Miután hét évvel ezelőtt elvégeztem
Pécsen a műkörömépítő tanfolyamot, nagyon
gyorsan kialakult a vendégköröm. Ezért úgy
éreztem, hogy van helyem a szakmában.
– Hogyan jött a versenyzés?
– Miután megszereztem a hároméves szakmai gyakorlatot, elvégeztem Budapesten a
szakoktatói tanfolyamot. Az ottani oktatóm,
Kovács Gabriella biztatására kezdtem meg a
felkészülést, és indultam el az első versenyen
2011 decemberében. Akkor kilencedik lettem.
Azóta hétszer indultam és hétszer álltam do-

bogón. Miután tavaly decemberben megnyertem a magyar bajnokságot, ezzel kvalifikáltam
magam a düsseldorfi világbajnokságra.
– Milyen szempontok szerint történik a bírálat?
– Ez a verseny a technikáról, precizitásról
és mérnöki pontosságról szól. A versenykiírás szerint művészi kivitelű szalonkörmöt
kell készíteni, meghatározott kockaformában,
francia véggel, körömágy-hosszabbításos
technikával, majd az egyik kezet át kell lakkozni pirosra.

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

Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Kürti László

Világbajnok félegyházi műkörmös
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Választottunk
Bács-Kiskun megye 4. számú
választókerületében
(98,9
százalékos feldolgozottságnál) a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint az egyéni jelöltek sorrendje a következő:
1. Lezsák Sándor István
(FIDESZ-KDNP) –
53,63 százalék, 21.148 szavazat
2. Kollár László (JOBBIK) –
21,30 százalék, 8.400 szavazat
3. Dr. Garai István Levente
(MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) –
18,27 százalék, 7.205 szavazat
4. Kiss Kálmán Tibor (LMP) –
3,31 százalék, 1.307 szavazat
5. Dr. Réczi László (SMS) –
1,21 százalék, 477 szavazat
6. Somodi Milán (JESZ) –
0,51 százalék, 200 szavazat
7. Horváth Ferenc Antalné
(KTI) –
0,45 százalék, 177 szavazat
8. Dr. Patai Antal
(SZOCIÁLDEMOKRATÁK) –
0,44 százalék, 173 szavazat
9. Kutalik Tamás (ÖP) –
0,31 százalék, 124 szavazat
10. Rostás Sarolta
(EGYÜTT 2014) –
0,21 százalék, 81 szavazat
11. Szabó Bettina (ÚMP) –
0,15 százalék, 59 szavazat
12. Vályi Bettina (MDU) –
0,08 százalék, 32 szavazat
13. Ráska Ferenc János
(HATMAP) –
0,06 százalék, 23 szavazat
14. Bálint Gyula (REND,
SZABADSÁG, JÓLÉT PÁRT) –
0,05 százalék, 19 szavazat
15. Kolompár Attila
(MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT) –
0,02 százalék, 9 szavazat
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24 település törekvéseit
kell összehangolni
Duna–Tisza közi fejlesztési programokhoz, az pedig az ország és a
Kárpát-medence programjaihoz.

Erősödött a Jobbik

– Az első gondolat a köszönet
azoknak, akik megtiszteltek bizalmukkal, és azoknak akik segítették
a munkánkat – fogalmazta meg
Lezsák Sándor a 4-es számú választókerület országgyűlési képviselője, miután kiderült, hogy megnyerte
a választást. Hozzátette: „nemcsak
a választóim képviselője vagyok, hanem az egész térségé. Azok érdekeit
is képviselem, akik nem rám voksoltak, éppúgy, mint azokét, akik
távol maradtak a szavazástól.”
Lezsák Sándor elmondta, hogy
segítői több mint 23 ezer támogatói aláírást gyűjtöttek össze.
Fontosnak tartja ezt azért, mert
minden aláírás mögött életsorsok,
gyötrelmek, kudarcok és sikerek,
valamint vélemények rejlenek, javaslatok fogalmazódnak meg. Ezek
nem ismeretlenek előtte, mégis
lényegesek azért, mert hangsúlyt
tesznek egy-egy ügy mögé, legyen
az egy kerékpárút megépítése, egy
fontos beruházás, vagy éppen egy
földügy lerendezése. Kifejtette: a 24
település törekvéseit oly módon kell
összehangolni, hogy illeszkedjen a

Kollár László, a Jobbik országgyűlési képviselő-jelöltje a
megszerzett második helyezés
ellenére is elégedetlen volt az
urnazárást követően. Mindemellett elmondta: nincs lelkiismeret
furdalása, mert ami tőle, illetve
a kampánycsapaton múlott, azt
megtették a siker érdekében.
A Jobbik helyi elnöke kifejtette:
kitűzött céljaiknak csak töredékét
érték el. Igaz, erősödtek az előző
választásokhoz képest, de a befektetett munka eredményét nem tükrözik a választási mutatók. Nagyon
jó programot dolgoztak ki – olyat,
amilyet egyetlen politikai ellenfelük sem tudott felmutatni – ehhez
képest kevesebb szavazatot kaptak
a vártnál. Ennek okait elemezni
fogják az elkövetkező napokban.
A tanulságok tükrében fognak felkészülni az uniós, illetve a helyha-

tósági választásokra – tette hozzá
Kollár László.

Garai kész együttműködni

– Számomra ez az eredmény negatív, mert nem sikerült nyerni. De
azt szoktam mondani: a hazámért,
a betegekért, az adott település
érdekében hajlandó vagyok kompromisszumokat kötni, és együttműködni bárkivel – nyilatkozta dr. Garai István az MSZP országgyűlési
képviselő-jelöltje, a választási eredmények megismerését követően.
Garai István azt is elmondta,
hogy az őszi helyhatósági választásokon is megméretteti magát
polgármester-jelöltként. Úgy fogalmazott: a félegyházi kórházat már
egyszer megmentette, és szakemberként ezentúl is mindent megtesz annak fejlesztéséért, a szülészet helyreállításáért. Emellett
az őszi választásokig áttekintik a
várost érintő problémahalmazt, és
kidolgozzák annak megoldási lehetőségeit.
H. S.

Világbajnok félegyházi műkörmös
Folytatás az 1. oldalról!
Mivel a hosszabb köröm elkészítése technikailag nehezebb,
magasabb pontszámokat lehet
vele elérni. A végeredményt minden oldalról századmilliméter
pontossággal lemérik, értékelik a
kidolgozást, a munka tisztaságát,
a formát, a hajlítást, a köröm vastagságát és a művészi kivitelt. A
zsűrizés úgy történik, hogy a mo-

dell egy aprócska nyíláson keresztül benyújtja a kezét. Így a döntést
a kész munkán kívül semmi sem
befolyásolja.
– Milyen a jó modell?
– Mindenekelőtt türelmes. A verseny két és fél órája alatt, majd
egészen az eredményhirdetésig
gyakorlatilag nem használhatja a
kezét, mert a köröm azonnal sérülne. Emellett fontos az is, hogy
szép, hosszú, vékony, egyenes ujjai

legyenek, párhuzamos körömformával, minél keskenyebb és hoszszabb körömággyal, és szabályos
körömívvel.
– Mi a meghatározó a hétköznapi
körömdivatban?
– A formát mindenkinek az
egyéniségéhez és a körmeihez kell
megválasztani, de a mindennapokban a klasszikus kocka és mandula az, ami praktikus. Színekben
évente kétszer: ősszel és tavasszal

változik a trend, ami meghatározóan a milánói és a párizsi divatot
követi. Most a letisztult színek és
formák jellemzőek, jelenleg az orchidea lila, a korallpiros és a krémes karamell a legkedveltebb. Két
új effekt a tigrisszem – amikor egy
fénycsík fut végig a körmön – és
a krómhatás, díszítésekben pedig
elterjedt az akril és az úgynevezett
transzferfólia.
Tóth Timea
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Új helyen a
háziorvosi ügyelet

Április 1-jétől már az új helyén,
a kívül-belül megszépült, egykori
kommendáns hivatal épületében
fogadja a sürgősségi ellátásra szoruló betegeket a központi háziorvosi ügyelet. A mintegy 10 millió
forintos fejlesztéssel több mint
40 ezer ember – Kiskunfélegyháza
mellett Pálmonostora, Petőfiszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér és Kunszállás lakosainak – ellátása válik színvonalasabbá.
Mint azt az április 7-i átadási ünnepségen Kapus Krisztián
polgármester elmondta, az 1899ben, eklektikus stílusban épült
Molnár-féle ház 2012. július 10-én
került a város tulajdonába. Tavaly
pedig úgy döntöttek a fenntartó
önkormányzatok, hogy itt kap helyet a háziorvosi és a gyermekorvosi ügyelet.
A tavaly októberben elkezdett
munkálatok során felújították többek között a víz- és villamoshálózatot, orvosi szobákat, és várókat

alakítottak ki az épület földszintjén, és újjászületett az épület
homlokzatának egy része is. Mivel
azonban a képviselő-testület az
idei költségvetésben biztosította
a homlokzat rekonstrukciójának
befejezéséhez szükséges összeget, hamarosan teljes szépségét
mutatja majd a városképet valaha meghatározó, dúsan díszített,
látványos homlokzatú épület. A
másik szárnyba a tervek szerint a
mentőállomás költözik majd ideiglenesen.

Hirdetés
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Dombormű II. Rákóczi
Ferenc emlékére

II. Rákóczi Ferenc emléktábláját avatták fel március 27-én a
József Attila Általános Iskolában. A félegyházi születésű alkotó, Pálfy Gusztáv domborművét az Együtt az Összevont Iskola
Diákjaiért Alapítvány és a Rákóczi Szövetség támogatásának
köszönhetően leplezhették le az iskola bejárata melletti homlokzaton – mondta el avató beszédében Mester Ernő az intézmény vezetője.

Fekete Jánosra
emlékezett a város
Fekete Jánosra, a pedagógusra, a
közösségteremtő helytörténészre,
kutatóra, Kiskunfélegyháza díszpolgárára emlékeztek családtagjai
és tisztelői születésének 90. évfordulóján, április 3-án. Az Ótemplom
mögötti kertben felállított domborművénél Laczkóné dr. Szabó
Klára, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke idézte fel
a félegyháziak „János bácsijának”
életútját, munkásságát.
Fekete János több mint fél évszázadig volt meghatározó
alakja Félegyháza kulturális
életének. A település múltját
kutató munkássága és a helyi társadalmat formáló közéleti tevékenysége szorosan
összefügg a város önazonosság tudatának fejlődésével. 1988-ban a közművelődési egyesület alapító tagja
volt, később meghatározó
személyisége. Az egyesület
éppen ezért örökös, tiszteletbeli elnökké választotta
– mondta el megemlékezésében Laczkóné dr. Szabó
Klára. Fekete János munkásságából kiemelte tudományos, etnográfiai, nép-

rajzi, család- és kultúratörténeti
kutatásait, publikációit. Munkái
szaklapokban és kiadványokban
jelentek meg, a legrangosabb szakmai körökben is elismertek voltak.
Fekete János elnökségi tagja volt
az Országos Petőfi Sándor Társaságnak, dolgozott a Magyar Nyelvtudományi Társaságban éppúgy, mint
a Magyar Néprajzi Társaságban.
Kiskunfélegyháza városa 1995ben választotta díszpolgárává.
H. S.
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Kerékpárút épül a
mezőgazdasági boltig
2015 tavaszáig megépül a kerékpárút az E 5-ös út mellett, a Bercsényi utcától a mezőgazdasági boltig. A beruházáshoz közel 141
millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert az
önkormányzat, amely a teljes költséget fedezi – jelentette be április elsején megtartott sajtótájékoztatóján Kapus Krisztián polgármester.
A polgármester elmondta: az
új kerékpárút 1171 méter hosszú
lesz, szélességét 2 és 2,8 méter
között alakítják ki. Biztonságos
átjáró épül a vasúti kereszteződésben, a félegyházi vízfolyás fölött
pedig híd vezeti át a „bringasztrádát” a túloldalra.

A kivitelezés mielőbbi megkezdése érdekében előzetes közbeszerzést indítanak azért, hogy
jövő év tavaszán már használatba
lehessen venni a kerékpárutat.
Azonban az sem kizárt, hogy már
ebben az évben befejeződik az
építés.

Megújul Tavaszi nagytakarítás Haleszban
a járda
Májusban már nem kell bukdácsolni a Bankfalui óvoda Tegez
utca felőli járdáján a szülőknek és
a gyermekeknek. A hónap végére
megújul a megközelítőleg hatvan
méter hosszú és 1,2 méter széles
gyalogút. A szakemberek helyszíni felmérésen megállapították,
hogy sértetlenül felszedhetők
és újra rakhatók a 40x40 centiméteres járólapok. A munkát a
közmunka programban résztvevők végzik el, az anyagköltség –
mivel csak homokra és sóderre
van szükség – minimális. A járda rekonstrukciója elkezdődött,
ezen túl a Tegez utca kátyúzása is
megtörténik – mondta el Dongó
József, a körzet önkormányzati
képviselője.

Haleszban tizenkilenc esztendeje szervezi meg Ván Jenő önkormányzati képviselő a kora tavaszi nagytakarítást. A Haleszi
és a Nagyszőlő úti Gazdakörök, a
Róna Vadásztársasággal közösen
március 29-én tisztították meg a
szeméttől a környező utak szegélyeit, árkait és az erdős területeket.
Március 30-án a Selymesért Egyesület tagjai láttak munkához, hogy
megszépítsék környezetüket.
Ván Jenő elmondta, hogy a haleszi akcióhoz csaknem százan csatlakoztak ebben az évben is. Sok
az illegális szemétlerakóhely és a
szemét. Munkájukat mégsem tartja eredménytelennek, mert az évek
során 40 százalékkal csökkent a
térségben a felelőtlenül szétdobált
hulladék mennyisége.
H. S.

Tűzgyújtási tilalom
2014. március 22-től kezdődően tilos tüzet
gyújtani a Bács-Kiskun megye területén fekvő
erdőkben és fásításokon, valamint az erdőterületek, illetve fásítások határától számított
kétszáz méteren belüli területeken kijelölt
tűzrakó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag- és
gazégetést is!
A hirtelen nappali felmelegedés és a csapadékmentes, száraz időjárás miatt a megye erdőterületein és annak környezetében – különösen a parlag- és
legelő területekkel határos erdőkben, valamint a fe-

nyvesekben – fokozott tűzveszély alakult ki, ezért a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
Felhívjuk a közúton és vasúton utazókat, az erdőben kirándulókat, a mezőgazdasági területeken dolgozókat, hogy égő cigarettacsikket és dohányneműt ne
dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése súlyos kárral fenyegető helyzetet, illetve a tűz káros következményeinek megelőzését szolgálja.
Aki a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket megszegi, százezer forintig terjedő erdővédelmi
bírsággal sújtható.
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)
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Urológia: 40 beteg naponta
Egy éve fogadja a térség betegeit a városi
kórház urológiai szakrendelőjében dr. Oroszi Tamás. A szakember – Pécs, Hódmezővásárhely és Szeged mellett – hetente két
és fél napot rendel Kiskunfélegyházán.
– Milyen napokon kereshetik fel a szakrendelést panaszaikkal a betegek?
– Hétfőn és kedden 8-tól 16 óráig, pénteken
pedig 8-tól 12 óráig tart a rendelés, továbbá
szerda délelőttönként dr. Járomi Péter kollégám rendel. Előjegyzés alapján, beutaló nélkül
jöhetnek a betegek. Naponta 40-42 fő fordul
meg a szakrendelésen.
– Milyen diagnosztikai és terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre?
– Ma már gyakorlatilag minden elérhető Félegyházán amit ambuláns ellátásban el lehet végezni, a hólyagtükrözéses vizsgálatokig bezáróan. A fekvőbeteg-ellátásra szoruló betegeket a
kecskeméti kórház urológiai osztályára küldjük,
míg a speciális, centrumhoz kötött diagnosztikai vizsgálatra vagy beavatkozásra szorulókat a
szegedi egyetem urológiai klinikájára.
– Milyen tünetekkel keresik fel leggyakrabban
a szakrendelést?
– Gyakoriak a prosztata-megnagyobbodás
miatti időskori vizelési panaszok. Itt hívnám fel
a figyelmet a szűrővizsgálat fontosságára: 50
év felett minden férfinak évente egy alkalommal érdemes felkeresnie a rendelést, mert az
időben felfedezett prosztatarák kiválóan kezelhető. Érdemes odafigyelni a tipikus tünetekre,
mint a nehéz vizelés, a hirtelen gyakori vizelési
inger, a vizeletsugár gyengülése, a szakadozott,

akadozott, illetve a gyakori éjszakai vizelés.
Sokan fordulnak hozzánk húgyúti kövességgel,
felfázással, gyulladással is. A sürgősségi eseteket – görcsök, véres vizelet, vizeletelakadás,
akut heregyulladás – természetesen soron
kívül ellátjuk. Egyre több férfi keres fel bennünket szexuális jellegű problémával, például
merevedési zavarral vagy korai magömléssel, a
hölgyek pedig a vizeletcsepegés kellemetlen tüneteitől szeretnének megszabadulni. Számukra

Legyen virágosabb
városunk!
Negyedik alkalommal hirdeti meg a
helyi önkormányzat a Virágos Kiskunfélegyházáért mozgalom versenyét.
Április 12-én, szombaton 8 órától értékesítéssel egybekötött dísz-

növény, virágkertészeti és kézművestermék-bemutató lesz a Petőfi
téren és a Gorkij utcában, a művelődési központ, a városi önkormányzat és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület szervezésében.

is több lehetőség kínálkozik. Egyebek mellett a
rehabilitációs osztállyal közösen olyan speciális
medencefenéki izomtorna oktatását kezdtük el,
amivel bizonyos vizeletcsepegés fajtákat konzervatív módon lehet korrigálni.
– Mit érdemes tudnia az urológiai vizsgálatra
készülő betegnek?
– Jelenleg körülbelül egy hetes előjegyzési
időre kell számítani. Arra kérem a betegeket,
hogy ha az előjegyzett időpontot mégsem tudják igénybe venni, jelezzék azt telefonon! Ezzel
sokat tudnak egymásnak és nekünk is segíteni.
Időpontot kérni és lemondani a 76/801-675-ös
telefonszámon lehet. Ugyancsak fontos, hogy
lehetőleg tele hólyaggal érkezzenek, hiszen
a vizelet alapvizsgálatnak számít az urológián. Megragadom az alkalmat, hogy felhívjam
a betegek figyelmét arra, hogy ne higgyenek a
hólyagtükrözéses vizsgálatokról az interneten
terjedő rémtörténeteknek! Ez a vizsgálat maximum öt percet vesz igénybe, előkészítést nem
igényel, és inkább kellemetlen, mint fájdalmas.
Eddig még minden beteg azzal állt fel a vizsgálatot követően, hogy „kár volt ennyire félni”.
– Vannak-e további tervek a szakrendelés fejlesztésére?
– Szeretnénk tovább emelni a színvonalat például a hólyagtükrözéshez szükséges eszközeink
felújításával, valamint a vizeletáramlás mérésére alkalmas készülék vásárlásával. Az inkontinencia bizonyos fajtáinak gyógyítására szelektív
ingeráram-kezelést szeretnénk indítani. Abban
bízunk, hogy ezekhez a tervekhez támogatókat
is találunk.
T. T.

A PG mindent vitt
A Szent Benedek
Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium tagintézményei között
történelem
versenyt szerveztek
március 21-én. A
budapesti vetélkedőn a Petőfi Sándor tagintézmény
(a helyieknek: PG) négyfős csapata
(felkészítő tanár Vincze Zsolt) első
helyezett lett.
A „töris” csapat később szurkolói pozíciót is vállalt, hiszen
ezen a napon tartották a focibajnokságot ugyanitt, ahol szintén képviseltette magát a PG 9
diákkal és Balázs László testnevelővel. A fiúk megnyerték a
bajnokságot, megelőzve Miskolc,

Budapest, és Balatonfüred csapatait.
A történelem verseny nyertesei:
Tóth Róbert (11b), Tóth Zsolt
(11b), Szombati Bence (10e), Dömötör András (10e)
Focicsapat: Makra Márk (13d),
Budai Bálint (12a), Hájas Krisztián
(12b), Nagy Norbert (11e), Csipak
Dániel (11b), Szabó Milán (11b),
Punyi Bence (12a)
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Pályázati felhívás sportszervezetek
pénzügyi támogatására
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületének Jogi Bizottsága
pályázatot hirdet a városban működő sportszervezetek pénzügyi támogatására.
A pályázat célja:
Kiskunfélegyháza területén működő sportegyesületek, sportszervezetek működésének támogatása.
Támogatottak köre:
Kiskunfélegyháza város területén működő és bejegyzett mindazon
sportszervezetek, amelyeket a Bíróság 2014. január 1. előtt nyilvántartásba vett.
Nem nyújthatnak be pályázatot:
pártok, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
biztosító egyesületek, egyházak,
tömegmozgalmak,
közalapítványok,
gazdasági társaságok,
valamint azok a civil szervezetek, amelyek az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti
közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületének Jogi Bizottsága
pályázatot hirdet a városban működő civil szervezetek pénzügyi
támogatására.
A pályázat célja:
A Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett kiskunfélegyházi
székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezet kiskunfélegyházi szervezettel is rendelkező civil szervezetei számára, azok helyi működéséhez és tevékenységéhez önkormányzati költségvetési támogatás
biztosítása.
Támogatottak köre:
Kiskunfélegyháza város területén működő és bejegyzett civil szervezetek, amelyeket a bíróság 2014. január 1. előtt nyilvántartásba vett.
Nem nyújthatnak be pályázatot:
– magánszemélyek, – pártok,
– munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
– biztosító egyesületek, – egyházak, – tömegmozgalmak,
– valamint azok a civil szervezetek, amelyek az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti
közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.
Nem részesülhet támogatásban:
– az a pályázó, amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
– az a pályázat, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
– az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban megjelölt támogatási célnak,
– az a pályázó, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van,
– az a pályázó, amely a korábbi szerződésben foglalt feltételeket
megszegte,
– az a pályázó, amely a korábban az Önkormányzattól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben
vagy egészben eltérően használta fel,

Nem részesülhet támogatásban a támogatottak körében:
az a pályázó, amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
az a pályázat, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplő
támogatási célok egyikének sem,
az a pályázat, amely nem felel meg a felhívásban és a pályázati útmutatóban előírt formai és tartalmi követelményeknek,
az a pályázó, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van,
az a pályázó, amely a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,
az a pályázó, amely a korábban az Önkormányzattól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben,
vagy egészben eltérően használta fel,
az a pályázó, amely 2013. évben az Önkormányzattól pénzügyi támogatást kapott és
az összeg felhasználásáról 2014. január 15-ig nem számolt el, vagy
azt nem a megjelölt célra használta fel,
az a pályázó, akinek a bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében a sporttevékenység nem szerepel.
Keretösszeg: 18.940.000 Ft
Pályázati díj: nincs
(A pályázati adatlap letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról)
dr. Réczi László
Kapus Krisztián
a Jogi Bizottság elnöke
polgármester

– az a pályázó, amely 2013. évben az Önkormányzattól pénzügyi támogatást kapott, és az összeg felhasználásáról a támogatási megállapodásban meghatározott ideig nem számolt el, vagy azt nem a megjelölt célra használta fel,
– az a pályázó, akinek a bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében az adott tevékenység nem szerepel.
Pályázati díj: nincs
A pályázatok benyújtása és elbírálása:
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.
A pályázatokat Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának címezve, papír alapon, zárt borítékban kell benyújtani.
Rendezvény esetén pályázat kizárólag a 2014. április 30. napja
után megvalósuló rendezvényekre nyújtható be.
A pályázatot a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően kell
benyújtani.
A pályázatokról a Jogi Bizottság dönt a benyújtási határidőt követő 8
napon belül. A döntés eredményéről a pályázó postai úton kap értesítést. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.
A pályázat benyújtására és elbírálására Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás
átvételéről és átadásról szóló 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.
Az elszámolás rendje:
az elszámolásokat papír alapon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályához. Az elszámolás határideje működési támogatás esetén a tárgyévet követő év január 15. napja, illetve rendezvény
vagy egyéb támogatás esetén a megvalósítást követő 60 napon belül.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás folyósítása:
a támogatást a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály, Pénzügyi és
Költségvetési Csoportja a pénzügyi helyzet ismeretében, a Támogatottal egyeztetett időpontban, ill. ütemezéssel folyósítja.
(A pályázati adatlap letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról)
dr. Réczi László
Kapus Krisztián
Jogi Bizottság elnöke
polgármester

Vállalkozást alapított és

könyvelőt keres?
Bővíti a tevékenységét,
vagy csak

könyvelőt
váltana?
18 éves szakmai
tapasztalattal
társaságok (bt., kft.)
teljes körű könyvelését,
bérszámfejtését vállalja a

LOG-MAN Bt.
Személyre szabott
szolgáltatások, reális ár.

Bővebb információ:

Csányiné Pap Andrea
30/683-55-44

MINŐSÉG,
SZAKÉRTELEM,
MEGBÍZHATÓSÁG.

Faragó és
Balla Bt.
NYITVA:
H-P: 6-18,
Sz-V: 7-12
Tel.: 06 20/980-5611

Bajcsy-Zs. utcai
üzletünkben kapható:
kávé, üdítő, energiaital, sör,
bor, szeszes italok
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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.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a lomhulladékot a konténerekbe szíveskedjen beletenni!
A tömbházas övezetek gyűjtőhelyeinek jegyzéke:
Petőfi lakótelep:
A lakótelepi gyógyszertárnál
(Dr. Holló Lajos út 71.) lehelyezett
konténer melletti füves terület, a
lakótelepi ABC-vel szemközti tízemeletessel (Darvas tér 2.) szembeni füves terület, Dr. Holló L. u. 43.
– Kőrösi u. közöti terület (a gázfogadó állomás mellett)
Városközpont:
Kossuth u. – Dankó P. u. sarok,
Lónyai u. – Kossuth u. sarok, Attila
u. 5-7. előtt, Kazinczy utcai tömbbelső, Móra tér 15. előtt, a Petőfi
téri és a Bajcsy Zs. utcai társasházak esetében a hulladékgyűjtő
edényzeteik helye
Majsai úti lakótelep: Majsai út
– Dohány u. sarkán
Móraváros: Szeder u. Honvéd
pálya felőli vége, Platán u. 11-15.
közötti tömbbelső
Környezetünk tisztasága érdekében tett segítségüket előre
is köszönjük!
Kiskunfélegyházi
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

2014. május 3-án újra nagyszabású Majális lesz

Kiskunfélegyházán a Parkerdőben.

EGÉSZ NAP VIDÁMPARK, JÁTÉKOK, VETÉLKEDŐK,
KULTURÁLIS ÉS ZENEI PROGRAMOK.

Sztár fellépő: Irigy Hónaljmirigy

Várjuk kiállítók, kereskedők, vendéglátósok, árusok jelentkezését!

Jelentkezési határidő: 2014. április 15.
Érdeklődni: 70/947-3780, kkaudio@kkaudio.hu

KÖZLEMÉNY
ÁLTALÁNOS ISKOLAI
BEIRATKOZÁSRÓL

ÓVODAI
BEIRATKOZÁSRÓL

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a
Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános
Iskolája az alábbi időpontokban tartja a
2014/2015-ös tanévben tanköteles korú,
nagycsoportos gyermekek általános iskolai beírását:

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a
Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Katolikus Napközi Otthonos Óvodája az alábbi időpontokban tartja a
2014/2015-ös tanévben az óvodás korú
gyermekek beírását:
2014. április 23-24-én 8-16 óráig.
A beiratkozáson kérjük, hogy
gyermekükkel együtt jelenjenek meg.
A felvétel vagy elutasítás tényéről, illetve az esetleges jogorvoslati lehetőségről
legkésőbb 2014. május 15-ig értesítést
kapnak a Kedves Szülők levélben.
A beíratás helyszíne:
Constantinum Nevelési-Oktatási
Intézmény Katolikus Óvodája
Kiskunfélegyháza, Arany János u. 10.
Az intézmény telefonszáma:
76/431-786

2014. április 28-29-30-án 8-18 óráig.
A beíratás helyszíne:
Constantinum Nevelési-Oktatási
Intézmény
Móra Ferenc Katolikus Általános Iskolája
Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 2.
Az intézmény telefonszáma:
76/431-786
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A lomtalanítás alkalmával olyan
alkalmilag képződött vagy fehalmozódott települési szilárdhulladék
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
(pl.: AUTÓGUMI, TV, MONITOR,
NYOMTATÓPATRON, HŰTŐSZEKRÉNY, EGYÉB ELEKTRONIKAI
HULLADÉKOK, OLAJOS, FESTÉKES, NÖVÉNYVÉDŐSZERES DOBOZOK, PALACKOK, STB.)
Az előző bekezdésben felsorolt
tiltott hulladék gyűjtőhelyre
történő kihelyezése vagy az emgedélyezett, lom fogalma alá
tartozó tárgyak nem a kijelölt
gyűjtőhelyekre 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 legkésőbb
a lomtalanítási napon 10 óráig szíveskedjenek kihelyezni a
megadott gyűjtőhelyekre, mert
a lomtárgyak begyűjtését a közszolgáltató mindkét napon 10
órától megkezdi. A gyűjtőjárművek minden utcán és gyűjtőhelyen csak egyszer végzik el a
begyűjtést.

Majális a parkerdőben

MÉZES KOV

Értesítjük városunk lakosságát, hogy 2014. április 12-én
(szombaton) az 5-ös főúttól Keletre eső városrészekben,
2014. április 13-án (vasárnap) az 5-ös főúttól Nyugatra
eső városrészekben a Polgármesteri Hivatal, az FBHNP Közszolgáltató Kft. és a VSZKSZ lebonyolításában
lomtalanítási akciót szervez Kiskunfélegyháza város
belterületén és a Molnártelepen.

A XIX. századi betyárvilág nosztalgiája ihlette új kenyerünket, a
Betyár cipót. Különleges módszerekkel, kiváló alapanyagokból
készül. 7 féle liszt és gabonaszármazék, kétféle kovász és méz
teszi igazi kuriózummá, semmihez sem hasonlíthatóvá. Pékjeink
szaktudása és szakmai alázata nyomán válik kellemes ízűvé,
ropogóssá, selymessé a Betyár cipó.
Helyi mintaboltjainkból kerülhet
az Ön asztalára:
Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 27.,
Petőfi tér 2., Kossuth u. 16/B.
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Házi segítségnyújtás – gondoskodás
szép szóval, törődéssel

– Naponta 170-180 főt étkeztetünk és 30-an járnak rendszeresen
az idősek klubjába. Emellett 107 főt részesítünk házi segítségnyújtásban, és 80 készülékkel nyújtunk jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Külterületen közel 4000 ember él. Tanyagondnoki
szolgálat 2009 óta működik két körzetben – mondta el Pintér
Lászlóné Ibolya, a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény vezető gondozója, miközben végigjárjuk a Tóth Kálmán
utcai idősek klubját.
Szokásos hétköznap délelőtt:
néhányan az udvaron élvezik a
kora tavaszi napsugarakat, mások
kártyáznak, teáznak, vagy éppen
az imaszoba kanapéin pihengetnek. Az egyik közösségi teremben
éppen irodalmi előadásra készülnek. Kikészítve a Braille-könyv,
amiből az egyik klubtag olvas majd
fel. Számára a vakok intézetéből
hozatják rendszeresen az olvasnivalót.
– A demens betegtől az aktív,
tevékeny idősig széles az ellátottak palettája. A mentális gondozás – a beszélgetés, a törődés, az
odafigyelés – azonban mindanynyiuk számára legalább olyan fontos, mint az, hogy meleg étel kerül
a tányérjukba, mosatunk rájuk,
szükség esetén a tisztálkodásban
is segítünk – mondja Ibolya.
Megnézzük még az udvart, a csi-

nos kertet, ahová hamarosan gondozók és ellátottak közösen ültetik
el a virágokat.
– A jó idő beköszöntével használatba vehető a filagória, a fedett
kerti pihenő. Az idősek által összegyűjtött papírhulladék leadásának
árából kerül majd hús a bográcsba.
Igyekszünk minél több élményhez
segíteni azokat, akiknek reggeltől
délutánig a klub jelenti a programot, az életteret – mondja Ibolya,
miközben autóba ülünk. Olyan idős
emberekhez indulunk, akiknek –
házi segítségnyújtás keretében –
rendszeresen ellátást nyújtanak a
szolgálat gondozói.
Franciska nénihez és Laci bácsihoz szinte egyszerre érkezünk
Erzsikével, a gondozónővel. A ma
is gyönyörű, mosolygós Franciska néni tanítónő volt, 11 éve, egy
súlyos agyi infarktus óta szorul

gondoskodásra. Ő és Laci bácsi –
aki évtizedekig volt esztergályos
szakoktató – 55 éve házasok. Sok
mindent megoldanak kettesben, de
azért jól jön a napi segítség. Erzsike négy éve minden reggel menetrendszerűen megérkezik, mosdatja, felöltözteti Franciskát, ha kell,
kisebb ruhajavításokra is kerítenek
időt. Ahogy Laci bácsi fogalmaz:
„Erzsike, ha nem volna, ki kellene
találni.”
A tolókocsiban ülő asszony és
több műtéten átesett férje világos,
tiszta otthonát a derű járja át. A
gondozónő szerint a leghatékonyabb gyógyulási módszert alkalmazzák: a nevetést. Két lányuk és
négy unokájuk vidéken él. S bár
rendszeresen látogatják őket, a
napi teendőkben nem tudnak részt
venni. Ebben segít nap közben az
alapellátás. A nap többi részében
a jelzőkészülék nyújtja a biztonság
érzését a házaspárnak.
– Nyolc szakképzett gondozónő
és egy takarítónő dolgozik az alapellátásban. Bevásárolnak, etetnek,
mosdatnak, gyógyszert íratnak
fel... Sokszor éveken át vannak
napi kapcsolatban az ellátottakkal,
és ez idő alatt mély emberi ragasz-

kodás alakul ki közöttük. Mindezt
kísérőmtől már útban a Móra-város felé tudom meg.
Megérkezünk közben Karcsi bácsi és Marika néni otthonába, ahol
már az előtérben megismerem a
fotókról az egész családot: „Karcsi fiamat”, aki minden második
héten eljön, hogy feltakarítson, és
„Zoli fiamat”, aki a tanyát tartja
rendben. Mire belépünk a szobába, szó esik menyekről, unokákról, és az 50. házassági évfordulóról is. Figyelmem az ágy szélén
ülő Karcsi bácsi felé fordul. A 81
éves férfi egy ideig beszélni sem
tudott súlyos betegsége miatt. Ma
cseveg, elektromos székkel boltba
jár – még a tanyájára is kimegy –
vet, gazol, szőlőt és gyümölcsfát
metsz… – A nappalok rövidek –
mondja. – Csak az éjszakák ne volnának olyan hosszúak!
Gondozónőjük, Rózsa másnaponta jön hozzájuk, megfürdeti
Karcsi bácsit, segít, amiben csak
kell. Ma ugyan nem kellett volna
jönnie, de elhozta a Hypót, amit
Marika néni kért tőle. Most sem
maradtak el a gondozónő kedves,
biztató szavai.
A 92 esztendős Klárika nénihez
ebédidőben érkezünk. Marika, a
gondozója enged be minket a közös udvarba nyíló ház kapuján. Az
aprócska asszony parányi konyhájában az ételes fölé hajolva eszegeti az ebédjét. Nyakában ott függ
a segítségkérő jelzőkészülék, ami
mindig vele van.
– Másfél éve gondozzuk Klárika
nénit, azóta komplex szolgáltatásban részesül, ami ebédet, házi
segítségnyújtást, takarítást és a
jelzőrendszert is magában foglalja
– tudom meg Marikától.
Klárika néni közben végez az
ebéddel, besétál a szobába, és a
fotelban ülve mesél magáról. Mosolygós arcán még a ráncok is huncutul futnak.
– Ennél jobb segítséget nem is
kívánhatnék! – néz hálásan gondozójára, az meg hamar egy puszit
nyom az arcára: – Tündéri néni!
– mondja. – Ilyen szeretnék én is
lenni 92 évesen!
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– Ebéd után pihenek kicsit, sétálok egyet az udvaron, aztán megnézem a Maricruzt. Azelőtt Baján
éltem, de amikor a fiam Félegyházára nősült, én is ideköltöztem. Ott
érzem jól magam, ahol a gyerekek
vannak – mondja Klári néni.
– Volt-e már szükség a jelzőkészülékre? – kérdezem.
– Egyszer nagyon rosszul lettem,
akkor nyomtam meg. Jött a nővér,
megmérte a vérnyomásomat, kiderült, hogy nagyon alacsony. Kivette
a párnákat a fejem alól, felpóckolta
a lábamat, és rendbe is jöttem –
meséli.
Elbúcsúzunk Klárika nénitől,
hogy megkezdhesse ebéd utáni sziesztáját. Meg aztán Marikának is
indulnia kell a hat éve fekvőbeteg
Lucika nénihez.
Egyszerre megrázó és megindító az a pillanat, amikor az egye-

dül élő, ágyban fekvő, mozogni
és kommunikálni is képtelen idős
asszony meglátja az ismerős arcot. Marika éppen csak ledobja
a táskáját, már fut is az ágyhoz.
Gondoskodva törölgeti a magatehetetlen beteg arcát, megitatja,
és közben olyan szeretettel beszél
hozzá, hogy valósággal megelevenedik az ingerszegény környezet.
Naponta háromszor látogatja és
látja el Lucika nénit. Rajta kívül a
lánya látogatásai jelentik az élet
összes eseményét a 91 éves betegnek.
A rám települő szomorúságot
Ibolya sokévnyi tapasztalattal
megérlelt bölcs szavai oldják:
– A segítségnyújtás éltető eleme
a gondozónőnek. Tudniuk kell minden helyzetet megfelelően kezelni,
fogadni és megoldani. Szakmai,
gyakorlati tapasztalatuk legtöbb-

ször átsegíti őket az érzelmileg
megterhelő élethelyzetek feldolgozásában és a továbblépésben.
Mindig azt kell keresni, hogy miben

tudok segíteni, jót tenni, és nem
azt, amit nem áll módunkban befolyásolni…
Tóth Timea

Miért választottuk a Waldorf iskolát?
Harmadik éve már, hogy állami és egyházi fenntartású iskolák mellett a Waldorf Iskolát is választhatják városunkban azok a szülők,
akik ebben, az Európában komoly múltra visszatekintő alternatív iskolatípusban szeretnék felcseperedni látni gyermeküket. Kiskunfélegyházán is – ahogy a legtöbb városban – szülők és pedagógusok
közös összefogásaként jött létre ez az iskola. Az ide járó gyerekek
szüleit kérdeztük arról, ők miért választották ezt az intézményt.
„Itt minden gyermek fontos és
értékes valamiért, és oly sok mindent kapnak; két idegen nyelvet
első osztálytól, képzőművészetet,
zenét, a sok mozgást … itt a gyerekek igazán gyerekek lehetnek.”
(Hompot Anikó, óvónő)
„Mert itt olyan tudást kap a
gyermekünk, amit a tapasztalás
útján szív magába, és közben élvezi a tanulást. Emellett sok-sok ünnepet a kisgyermekkel együtt élhet
meg az egész család, így tényleg
részt vehetünk az iskolai életében
is.” (Árvainé Volentér Éva, középiskolai tanár)
„A művészetek, a figyelem, az
egyéni képességek figyelembe vétele és az általános intelligencia
fejlesztése mellett az érzelmi intelligencia fejlődését, a kitartást
és a kreativitást is segíti a Waldorf
Iskola. Így gyerekeink felnőttként
nagyobb eséllyel lesznek magabiztos, saját véleménnyel rendelkező,
igazi csapatjátékosok.” (Szabó
Miklós, építészmérnök)
„Itt segítenek szülőnek lenni, családként élni.” (Köhler Helga, fodrász)

„Fontos számomra az a tudatosság, amivel a gyerekek felé fordulnak a pedagógusok. Tudják, hogy
mit és miért úgy tesznek.” (Tóth
Melinda, könyvelő)
„Szerintem egy gyerek életében az a lehető legjobb dolog,
ha Waldorf iskolába járhat.”

9

(Kocsisné Szilágyi Anikó, gyári
munkás)
„Béke, harmónia, szeretet, elfogadás, tisztelet – számomra ez a Waldorf
Iskola.” (Tóth Árpádné Angéla, tanár)
(Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kiskunfélegyháza)

10

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY  HELYI HÍREK

2014. április 11.

„Az én Félegyházám, az én otthonom”
Baricza Réka 8. osztályos tanuló pályamunkája

Még a szervezőket is meglepte,
hogy csaknem 300 alkotás érkezett „Az én Félegyházám, az
én otthonom” című rajzpályázatra, amelyet a Kiskunfélegyházi
Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület hirdetett
meg. A legjobb pályamunkából
március 28-án nyílt kiállítás a
Holló László Képzőművész Kör
Petőfi téri galériájában. A díjakat Csányi József egyesületi
elnök és Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke adta át.
A legkiemelkedőbbnek Kertész
János (Dózsa György Általános Iskola 5/A) rajzát ítélte a zsűri. (Felkészítő tanára Szunyiné Kis Anita).
A második helyezettnek járó díjat
Farkas Nikolett (Platán iskola 6/A)
vehette át. Harmadik helyezett
lett Tóth Violetta (Darvas iskola
6/B). Őket tablettel, illetve digitális
fényképezőgépekkel jutalmazták
a szervezők és támogatók. Csoportos mozijegyet nyert a Darvas
iskola 2/B osztálya, a Félegyházi
Kenyérgyár pedig Rácz Nikolettnek (Móra Ferenc Gimnázium 8/E)
adta át különdíját.
A kiállítás április 14-éig
látogatható.

Magyar értékeink

A kiskunfélegyházi Dózsa György
Általános Iskola Hunyadi katonái
csapata hozta el az első helyezést
arról a versenyről, amelyen hét
település (Ágasegyháza, Bugac,
Kiskunfélegyháza, Lakitelek, Nyárlőrinc, Petőfiszállás, Tiszaalpár)
iskoláinak 19 csapata indult. A
településük értékeiről készítettek
blogot a diákok, majd két hónapnyi
munka után jutottak a háromfős

csapatok a márciusi
döntőbe.
Tizennégy csapat
kapott meghívást a
lakiteleki Népfőiskolára. A kétnapos esemény végén az alábbi
eredmény született:
1. helyezett: Dózsa György Általános Iskola Hunyadi
katonái csapata Kiskunfélegyházáról, 2.
helyezett: Rigó József Általános
Iskola Gigabyte csapata Bugacról 3. helyezett: Batthyány Lajos
Általános Csipetcsapat csapata
Kiskunfélegyházáról, 4. helyezett:
Móra Ferenc Gimnázium Jövő reménységei csapata Kiskunfélegyházáról, 5. Buzás János Általános Iskola Gamekapcsok csapata
Nyárlőrincről.

Móra-mesék
Rajzpályázatra invitálta a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
az ovisokat a Móra-emlékév apropóján. Az apróságokat arra kérték,
hogy Félegyháza nagy mesemondójának egy-egy írásához készítsenek
illusztrációt. A pályázati felhívásra
140 alkotás érkezett, amelyekből
április 2-án nyílt kiállítás a könyv-

tárban. Nem csak kiskunfélegyházi óvodákból, de Szentesről és
Budapestről is szép képek érkeztek, derült ki a tárlatmegnyitón. A
pályázatra benevezett valamennyi
óvodát oklevéllel és rajzcsomaggal
jutalmazták.
A kiállítást április 25-éig látogathatják az érdeklődők a könyvtár
nyitvatartási ideje alatt.

Sakk Nemzeti Csapatbajnokság, Városháza, 10:00

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

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

Április 24. csütörtök
„A férfi elbájolható…” címmel találkozó Schäffer
Erzsébet íróval, újságíróval, Városi Könyvtár, 17:00

Fórum a Batthány iskola képzési rendszeréről, Batthány
Ált. Isk, 17:00

Április 23. szerda
Iskolaérettséget vizsgáló játékos délutáni
foglalkozás, bejelentkezés alapján a 70/335-2166-os
telefonszámon, Waldorf iskola

KHTK I - KISKUNMAJSA megyei I. osztályú labdarúgó
bajnoki mérkőzés, 14:45

Április 19. szombat
Tavaszi madárles a Madárbarát klub szervezésében,
Városi Könyvtár, 09:00

Április 18. péntek
Húsvéti kézműves foglalkozás, Művelődési Központ,
10:00

Április 17. csütörtök
Baba-mama csoport, Szakmaközi Műv.ház, 10:00

Április 16. szerda
Helytörténeti vetélkedő 7-8. évfolyamosoknak,
Művelődési Központ, 14:00

„Áldozat és áldás” – Feczák László, görög katolikus
szervezőlelkész és Dr. Domján Mihály előadása,
Batthány Lajos Ált. Isk., 18:00

Helytörténeti vetélkedő 5-6. évfolyamosoknak,
Művelődési Központ, 14:00

Április 15. kedd
Betűbölcsi, vendég a Búzavirág Szabad Waldorf Óvoda,
Városi Könyvtár, 10:00

Április 14. hétfő
Helytörténeti vetélkedő középiskolásoknak, Művelődési
Központ, 14:00

Hobbibox mindenkinek, felnőtt amatőr edzések: hétfő,
szerda, péntek, Honvéd Sporttelep, 19:00
Darts, Szakmaközi Műv. Ház, vasárnap, 17:00

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

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

Heti oktatás, sport, terápiás és egyéb
foglalkozás
Kyokushin Karate edzés, hétfő, szerda, péntek, Göllesz
Viktor Ált. Isk., 17:00

Április 24-30.
Április 26-27. 14:45 Rio 2 3D, animációs film
17:00, 19:00 Csajok bosszúja, vígjáték
21:00 Veszélyzóna, akciófilm

Április 17-23.
11:30, 13:45, 16:00 Rio 2 3D, animációs film
18:15 Transzcendens, sci-fi
20:30 Amerika kapitány – A tél katonája 3D, sci-fi
akciófilm

Moziműsor - Petőfi Mozi, Szent János tér 2.
Április 10-16.
14:00, 16:15 (12-13-án 11:45-kor is!) Rio 2 3D,
animációs film
18:30, 21:00 Amerika kapitány – A tél katonája 3D,
sci-fi akciófilm

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

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

Balogh Tibor festőművész kiállítása, Városi Könyvtár,
Megtekinthető április 23-áig nyitvatartási időben.

Féken tartott lendület, közlekedésbiztonsági
fotópályázat értékes nyereményekkel. Beadási
határidő: 2014. május 31., Bács-Kiskun Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság, Kecskemét

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

Egyenlőség - Rajzpályázat kiskunfélegyházi és
környékbeli diákok számára. Beadási határidő: április
15., Holló László Képzőművész Kör, Petőfi tér 2.

Computeres szemvizsgálat, kontaktlencse illesztés,
Jégh Csilla, Jégh Optika, Mártírok u. 2, kedd, péntek
9:00-17:00, szombat 9:00-12:00

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

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

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

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

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

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

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

Földtörténeti barangolások, interaktív őslénytani és
földtani foglalkozás-sorozat diákoknak. Kiskun Múzeum,
szerda, 15:00

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

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

Lovaglás, ló- és lovas kiképzés a Fekete Lovas Tanyán
(Alpári út), Tel: 06/30-561-2143

Rádiók a múltból... kiállítás, Kiskun Múzeum,
megtekinthető április 30-áig nyitvatartási időben
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Vagyonőri ráképzés, Vállalkozók Ipartestülete, 08:00

Országos állat- és kirakodóvásár, Vásártér, 05:00

Április 13. vasárnap
Lomtalanítás az 5-ös főúttól Keletre eső
városrészekben, 05:00

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

KHTK II - Kiskunhalasi Spartacus megyei III. osztályú
bajnoki labdarúgó mérkőzés, Honvéd Sporttelep, 16:30

Húsvéti Családi szombat, Városi Könyvtár, 08:00

Tavaszi Virágünnep, Petőfi tér, Béke tér, 08:00

Április 12. szombat
Lomtalanítás az 5-ös főúttól Keletre eső
városrészekben, 05:00

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

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

Április 11-24 -éig

kivágható programmelléklet

2014. április 11.
11

kivágható programmelléklet
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Civil ház a helyi kezdeményezésekért
A Szakmaközi Művelődési Ház Szent János téren álló épülete a
19. század elején épült, klasszicista stílusban. Az ingatlant 1952ben államosították és 1968. május 31-e óta működik művelődési házként. A patinás épületet az évtizedek során többen is
üzemeltették. Az ingatlan tulajdonosa ma a Területi Művelődési
Intézmények Egyesülete (TEMI), és a Szakmaközi Művelődési Ház
Közhasznú Egyesület működteti az intézményt – magyarázza Rókus Tibor igazgató. Tőle tudom meg, hogy a civil házban talált
otthonra a legtöbb félegyházi nyugdíjas klub, de itt tartják egyesületi összejöveteleiket a nagycsaládosok, mozgáskorlátozottak
és a természetjárók is.
– Az első pillanattól arra törekszem, hogy minden korosztály
megtalálja itt az ízlésének, igényének megfelelő programot. A kínálat rendkívül gazdag: a véradástól
a spirituális, meditációs imakörön
át a diákok részvételével zajló iro-

rendezvényeken is részt vesznek
– ilyen volt például a Holló László
Képzőművész Kör 50 éves születésnapja – igyekeznek a Szakmaközi Művelődési Házban hiánypótló rendezvényeknek otthont adni.
Ennek jegyében hirdettek meg

dalmi délutánokig. Nálunk tartja
próbáit a Félegyházi Citerazenekar, itt alakult meg a Mozgáskorlátozottak Félegyházi Szervezetének Ifjúsági Tagozata. Vannak
visszatérő rendezvényeink is, mint
például a gyereknap, a költészet
napja, március 15., a madarak és
fák napja, vagy az esélyegyenlőség
napja, amit a szociális otthonok,
a hajléktalanszálló és a családsegítő bevonásával rendezünk meg.
Minden évben gyűjtünk például a
nagycsaládosoknak és az adományokat ünnepség keretében adjuk
át. Megfordulnak nálunk a legkülönbözőbb szervezetek, amikor
alkalmanként vagy rendszeresen
termet bérelnek.
Az igazgató hangsúlyozza: figyelmet fordítanak arra, hogy az
olyan nagymúltú intézmények mellett mint a könyvtár, a művelődési
központ vagy a múzeum, tovább
színesítsék a város színvonalas
kulturális életét. Ezért rendszeresen egyeztetnek, s miközben közös

tavaly például komolyzenei hangversenyeket, és voltak történelmi
előadások is többek között a doni
áttörésre emlékezve. Idén az első
világháború 100 éves évfordulója
apropóján terveznek hasonlót.
– Az egyesület pályázatokból,
bérleti és tagdíjakból, továbbá
szponzorok, támogatók adományaiból tartja fenn magát. Minden
évben pályázunk állami támogatást a működési költségekre, de
ez a bér- és járulékköltségeket
sem fedezi. Két főállású alkalmazott van: én, és a mellettem négy
órában
rendezvényszervezési,
művelődésszervezési, titkári feladatokat ellátó munkatársam, aki
egyébként a félegyházi mozgáskorlátozottak vezetője. A Nemzeti
Együttműködési Alapból működésre és szakmai célokra is pályázunk, és korábban a várostól
is kaptunk támogatást. 2010-ben
pályázati forrásból sikerült megoldani a fűtéskorszerűsítést, tavaly a
nyílászárókat szigeteltük le. Ezzel

sikerült jelentősen csökkenteni a
fenntartási költségeket. Minden
lehetőséget megragadunk: a múlt
évben 33 önkéntes és 10 közalkalmazott segítette a munkánkat,
továbbá április végéig – ugyancsak
egy pályázatnak köszönhetően –
két kulturális közfoglalkoztatott
végez irodai és rendezvényszervezői tevékenységet.
A félegyházi Szakmaközi Művelődési Ház egyike annak a 61
intézménynek, amelyek szerte az
országban a kiemelten közhasznú
Területi Művelődési Intézmények
Egyesülete tagjaként a székhely te-

ELŐ-SZER

lepülés művelődési kínálatát színesítik, teret engedve és helyet adva
a közösségi élet, a közéleti aktivitás helyi kezdeményezéseinek.
– Tavasszal is várjuk a kikapcsolódni, feltöltődni vágyó embereket
a város szívében található, patinás
Szakmaközi Művelődési Házban!
Az udvarban ingyenes parkolási
lehetőséget kínálunk, tereink és
termeink pedig alkalmasak kül- és
beltéri rendezvények megszervezésére a kerti partitól a bográcsozáson át a szakmai, baráti, családi
összejövetelekig – hangsúlyozza az
igazgató.
Hirdetés

ELŐ-SZER KFT

6100 Kiskunfélegyháza, Kert u. 10.
Felvételt hirdet előkészítő illetve
termelésirányító feladatok elvégzésére az
alábbi végzettségekkel:
építésztechnikus vagy építészmérnök
építőmérnök
épületgépész technikus vagy
épületgépész mérnök
 lakatosipari gyártástechnológus





Termelésirányítói gyakorlattal rendelkezők
előnyben!
Jelentkezési határidő: 2014. április 14.
Az önéletrajzokat a munkaugy@eloszer.hu
e-mail címre kérjük elküldeni.
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Ön járt-e már az új moziban?
Mielőtt a félegyháziak végleg lemondtak volna róla, mégis újraindult. Nem reprezentatív körkérdésünkkel a város egyetlen mozijának fogadtatására voltunk kíváncsiak.

Edina (36) vállalkozó:
– Az újbóli megnyitás napjaiban
próbálkoztunk, 10 éves lányommal
szerettük volna megnézni a Jégvarázs című sikerfilmet. Sajnos nem
kaptunk már jegyet. Azóta figyelemmel kísérjük a moziműsort a
Félegyházi Közlönyben, hogy le ne
maradjunk valamiről, családi programnak tervezzük.

István (18) tanuló:
– Osztálytársaktól hallottam
róla, szórólapokon is láttam, de
nem jártam még a moziban. Úgy
gondoltam, hogy először egy akciófilmet fogok megnézni a haverokkal, aztán majd meglátjuk
a műsorkínálatot. Legalább ezután nem kell átjárnunk havonta
egyszer-kétszer Kecskemétre.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Szabó
Krisztina – Pintér István
Meghaltak: Biró László – Kiskunfélegyháza, Dér Antalné Horváth
Gizella Jolán – Pusztavacs, Csányi
Miklósné Hajagos –Tóth Irén –
Kiskunfélegyháza, Szanka Ferenc

Tibor (51) szociális munkás:
– Hajdanában rendszeres látogatónak számítottam. Az átalakított
moziban még nem jártam, de nagyon kíváncsi vagyok rá. Örülök,
hogy mi, félegyháziak, helyben is
megismerkedhetünk a 21. század
látvány- és hangzásvilágával.

Anita (37) tanácsadó: – Nem
voltam még, de a család többi tagja igen. Férjem, 7 éves lányom és 6
éves fiam megnézték a Jégvarázst.
El voltak ámulva. Természetesen
én is várom, hogy Félegyházán is
láthassak egy 3D-s filmet, ne csak
más városban. Meghatározó élmény. Szerintem bátor vállalkozás
volt újra megnyitni a mozit, köszönet érte, és mindenképpen el fogok
látogatni családostól, vagy akár
egyedül is.
József – Kiskunfélegyháza, Szabó
Lajos – Kiskunfélegyháza, Fojt Ilona – Kiskunfélegyháza, Fehér Jenőné Szabó Ilona – Városföld, Kurgyis
Lajosné Seres Julianna – Kiskunfélegyháza, Nyikos Sándorné Fehér
Julianna – Nagykőrös, Eszik Balázs
– Kiskunfélegyháza, Vizi Vilmos –
Kiskunfélegyháza, Babicz György
– Nagykőrös

Nikoletta (27) GYES: – Mindennap többször itt megyek el a mozi
épülete előtt, de bent nem jártam
még. Jó hír, hogy ismét van mozija a városnak, és talán lassacskán
beindul minden. Párommal tervezzük, hogy megnézünk néha egy-egy
jó filmet.

Zoltán (18) tanuló: – Szüleim
már voltak a megújult moziban,
az első napokban valami mesét
néztek meg, mert úgy gondolták,
hogy mindenképpen ki kell próbálni. Mondták, hogy mégsem kicsi a
vászon. Tervezem, hogy elmegyünk
mi is a barátnőmmel, mert nekünk
is ki kell próbálni, és mert a város
mozija részben az én mozim is.
tli

A körkérdés
támogatója a
PROFINAILS
COSMETICS ZRT.
KIADJA A FÉLEGYHÁZI
KÖZLÖNY NONPROFIT KFT

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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Erdélyben
ünnepeltek
A Szent Benedek Szakképző Iskola 37 diákja és 7 tanára Erdélyben ünnepelte március 15-ét.
Testvériskolájuk, a Mircea Eliade
Líceum meghívására utazott Segesvárra a csoport. Útjuk során
meglátogatták azokat a magyar
vonatkozású történelmi helyeket,
amelyeket a történelemórákon
már megismerhettek. Élmény
volt számukra őseink lábnyomában lépkedni, és látni azokat az
értékeket, amit nemzetünk nagyjai hoztak létre.

Kikindán járt a
Darvas küldöttség
2014. március 21-én a Darvas
József Általános Iskola 19 fős küldöttsége Kikindán járt. A Fejős Klára Általános Iskola már több éve
a Darvas iskola testvériskolája. A
kikindai iskola most ünnepelte
fennállásának 202. évfordulóját.
Ebből az alkalomból a Darvas iskola 3. a osztályából 11, a felső
tagozatosok közül pedig 5 tanuló
képviselte az iskolát.

Testvérkapcsolat
Az elmúlt héten a Mórás diákok
számára folytatódott az elmúlt
évek során megszokott testvériskolai találkozók sora. Az idegen
nyelvi tanulmányok fejlesztése
mellett egymás kultúrájának
megismerése a kapcsolat célja.
Március 16-ától 21-éig 35 tanuló
utazott el Kiskunfélegyháza testvérvárosába, Feltrébe, a diákcsereprogram keretében.

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
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Idegenben nyert
az Astra
3-1-re nyert, így továbbra is magabiztosan vezeti női futsal NB
I. felsőházi rájátszását az Astra
Kiskunfélegyházi Bulls. A félegyháziak április 5-én a Debreceni
EAC otthonában győztek és közel
kerültek a bajnoki címük megvédéséhez.
A mérkőzésre mindössze hat
játékost nevezett az Astra, de a
tartalékos összeállítás ellenére Halászi Kinga a 11. percben
előnyhöz jutatta a csapatot (0-1).
Alig telt el két perc, máris kettőre nőtt a különbség. Sebestyén
Györgyi szerzett újabb gólt (0-2).
A szünetig nem változott az állás, az Astra megnyugtató előnyben várhatta a második játékrészt.
A debreceniek élve az egyik
lehetőségükkel, a második félidő
közepén Radics Ágnes Mariann
találatával felzárkóztak egy gólra,
azonban hat perccel a vége előtt
érkezett Halászi Kinga, aki eldöntötte az összecsapást (1-3).
Az Astra ezzel a győzelemmel
a 60. pontját is megszerezte a
bajnokságban, és hat fordulóval a
vége előtt továbbra is 13 ponttal
vezet a Rába ETO előtt.
DEAC – Astra Kiskunfélegyházi
Bulls 1-3
2014. 04. 12.: Astra Kiskunfélegyházi Bulls – DVTK-Vénusz.

2014. április 11.

Csökkentette hátrányát
az NB II-es kézilabdacsapat
Magabiztos játékkal, 38-25-ös győzelmet ért el a Hajdúszoboszlói KSKE ellen az NB II Dél-keleti bajnokságában szereplő P&P Félegyháza kézilabdacsapata. A félegyháziak végig
uralták a találkozót, és a győzelemmel két pontra megközelítették a Törökszentmiklóson botló, bajnoki éllovas Algyő
csapatát.
A félegyháziak már az első percekben nyomatékosították fölényüket. A hatékony védekezésük
mellé eredményes támadójáték
párosult, így a szünetre megnyugtató, hétgólos előnyre tettek szert
(20-13).
A fordulás után tovább nőtt a
félegyháziak előnye. A vendég hajdúszoboszlóiak ezen a napon sem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Csapat
FKSE-Algyő
P&P Félegyháza
Kunszentmárton KSK
Törökszentmiklósi Székács
Martfűi KKKE
Makói KC
Orosházi FKSE II
Hajdúszoboszlói KSKE
Újkígyósi KC
Békéscsabai BDSK
Püspökladányi KE
Törökszentmiklósi KE II

védekezésben, sem pedig támadásban nem nyújtottak maradandót.
A félegyházi csapatból minden
nevezett játékos gólt szerzett. A legeredményesebben a nyolc gólig jutó
Savanya Zsolt szerepelt. Ignácz Vilmos és Berta Róbert 7-7 gólig jutott.
NB II férfi felnőtt – Dél-Kelet
alapszakasz, 2014. április 5. 18.
forduló:
J.
18
18
18
18
19
18
17
18
18
18
18
18

Gy.
14
14
12
11
9
8
7
7
6
6
5
2

D.
3
1
2
2
1
2
0
0
1
1
0
1

V.
1
3
4
5
9
8
10
11
11
11
13
15

P&P Félegyháza – Hajdúszoboszlói KSKE 38-25
Miksi István (vezetőedző, P&P
Félegyháza):
Kértem a fiúkat, hogy ne becsüljék le az ellenfelet. Kemény
védekezéssel szereztünk előnyt,
viszonylag nagy fölénnyel győztünk. A második helyet szeretnénk
bebiztosítani. A két idegenbeli találkozó fontos lesz számunkra.
2014. április 12., 22. forduló
18:00 Újkígyósi KC – P&P Félegyháza
2014. április 19., 19. forduló
16:00 Orosházi FKSE II – P&P
Félegyháza
Dob.
558
578
546
542
521
544
462
501
506
460
484
425

Kap.
460
481
512
524
532
528
474
526
518
477
577
518

P.
31
29
26
24
19
18
14
14
13
13
10
5

A SPORTOLDALT SZERKESZTI ÉS ÍRJA GUBU ZOLTÁN

7-0-ás győzelemmel tartja jó formáját a Kiskunfélegyházi HTK
Zsinórban a hatodik idei tétmérkőzésén is győzött a megyei I. osztályban szereplő
Kiskunfélegyházi HTK. A félegyháziak a bajnokság 21.
fordulójában április 5-én a
Kiskunhalas együttesét múlták felül. A mérkőzést szoros
első félidő után fölényesen
nyerte meg a KHTK.
A félegyháziak számára a találkozó tétje a bajnoki reményeik
életben tartása is volt. Ehhez mindenképpen győzniük kellett.
A vendégként pályára lépő halasiak a találkozó első felében
szervezett védekezéssel és gyors

használva kisebb gólparádét rendeztek. Palásti Sándor és Katona
Balázs újabb találata után a hajrában Balog Marcell háromszor is
bevette az ellenfél kapuját (7-0).
A felszabadultan játszó félegyháziak a vártnál nagyobb és megérdemelt győzelmet arattak.

ellentámadással jelentősen megnehezítették a KHTK dolgát.
A 26. percben Katona Balázs
góljával végül megszerezték a
vezetést a félegyháziak, majd a
szünetet követően az 53. percben emberelőnybe is kerültek. A

megítélt büntetőt Balog Marcell
váltotta gólra, ezzel pedig lényegében el is döntötte a mérkőzést
(2-0).
A teljesen széteső vendégcsapat percekig nem tudta rendezni a
sorait. A Honvéd játékosai ezt ki-

2014. április 5:
HÍD SC-KISKUNMAJSA FC 5-1
KISKUNFÉLEGYHÁZI HTKKISKUNHALAS FC 7-0
2014. április 13.
Vasárnap 16:30
AKASZTÓ FC-KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK
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Erősebb ellenfelekkel szemben is
helytálltak a Jövő Bajnokai
Sikeresen zárult a kiskunfélegyházi Jövő Bajnokai DSE által
szervezett négycsapatos nemzetközi kosárlabdatorna a Constantinum Sportcentrumában. A serdülő korcsoportnak rendezett megmérettetésen a házigazda Jövő Bajnokai DSE mellett
a székesfehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia, a jászberényi JKSE Kosársuli, valamint Kiskunfélegyháza szerbiai
testvérvárosa, a nagykikindai KK Velika Kikinda vett részt. A
félegyháziak szoros csatában végül a harmadik helyet szerezték meg.
Simon Zoltán, szakosztályvezető-edző, Jövő Bajnokai
DSE – Kiskunfélegyháza:
– Mind a két mérkőzés izgalmas volt. Azt tudni kell, hogy a
tornára olyan csapatokat hívtunk meg, akik erősebbek nálunk.
Kis szerencse is kellett ahhoz, hogy a végén nyerjünk, de én
azt gondolom, hogy kijárt a szerencse a végére.
Eredmények:
Elődöntő 1. : Jövő Bajnokai DSE – JKSE Kosársuli 61-74
Elődöntő 2. : Dávid Kornél KA – KK Velika Kikinda 130-52
3.helyért : Jövő Bajnokai DSE – KK Velika Kikinda 62-59
Döntő : Dávid Kornél KA – JKSE Kosársuli 90-49

Dunaszekcsőn szerepeltek
a Turul Koppányok
A vándorzászló legutóbbi győztesei, a mohácsi Nimród íjászok rendeztek április 5-én Dunaszekcsőn fordulót, melyen 12 csapat 130
versenyzője állt rajthoz. A Turul Koppány íjászok közül Steitz Adelina,
Szeibert Nóra, Vas Bianka, ifjú Lovas Ferenc, Vas Tibor, Papp Zoltán,
Szeibert Imre, Dinnyés Gyula vett részt a megmérettetésen. A vándorzászlót végül a Szegedi Szittyák szerezték meg, ami egyben azt
is jelenti, hogy a következő versenyt Szegeden rendezik meg.

Eredmények:
Ifjúsági leány: 1. Szeibert Nóra, 4. Vas Bianka
Gyerek nő: 1. Steitz Adelina
Ifjúsági: 7. ifj. Lovas Ferenc
Felnőttek: 16. Szeibert Imre, 24. Papp Zoltán, 35. Vas Tibor
Szeniorok: 3. Dinnyés Gyula

Öt gólt lőttek
a Vasutas kapujába
Nem sikerült megszakítania a negatív szériáját, a megyei II.
osztály északi csoportjában szereplő Kiskunfélegyházi Vasutasnak. A félegyháziak április 6-án a Nyárlőrinc otthonában
szenvedtek 5-0-ás vereséget és öt mérkőzésre nyújtották vereség-sorozatukat.
2014. április 6. NYÁRLŐRINC LSC- KISKUNFÉLEGYHÁZI VASUTAS 5-0
2014. április 12., szombat16.30:
KISKUNFÉLEGYHÁZI VASUTAS – BALLÓSZÖG

Nemzetközi úszósikerek
A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc
Gimnázium már több éve gyümölcsöző kapcsolatot ápol az itáliai
testvérváros Feltre Giorgio dal
Paz gimnáziumával. A legutóbbi
találkozás során a Móra gimnázium legjobb úszói meghívást kaptak
egy olasz megyei úszóversenyre. A
megyeszékhelyen – Belluno – megrendezett versenyen nem most
álltak először rajthoz félegyházi
diákok, mert néhány évvel ezelőtt
szintén szép sikereket értek el a
mórás úszók.
A három úszónk (Vörös Réka,
Mészáros Armand és Görög Vil-

mos) a vendéglátók szívességéből
három-három számban indulhatott el.
Vörös Réka 9/E: I. hely, 50 m
mell, II. hely 50 m gyors, III. hely
50 m pillangó.
Mészáros Armand 12/E: II. hely
50 m gyors, 50 m pillangó, III. hely
50 m hát
Görög Vilmos 9/B: VI. hely 50 m
hát.
A félegyházi gimnazista úszók
támogatásához hozzájárult Csányi
József a KGME elnöke, akinek ezúton köszönjük meg segítségét.
R.F.
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Két őstermelő összefogott, és
hajnalonként 25 műanyagvödörnyi árut pakolnak ki a hoszszú pultra. Varga Lajosné és
Mihályi Zoltán Pálmonostoráról
hordja a félegyházi piacra a
sokféle savanyúságot.
– Több mint 12 éve foglalkozunk
a készítésükkel és árusításukkal.
Először Kecskeméten próbálkoztunk, majd lassan négy éve a félegyházi piacot választottuk.
– Van-e különbség a két piac vásárlói között?
– Az itteniek közvetlenebbek,
barátkozóbbak, megköszönik a
savanyítást, a minőséget, sok ismerősünk lett. Tudjuk már a törzsvevők szokásait, és a többi termelővel is nagyon jó a kapcsolatunk
– mesélte a fehérbe öltözött árusok hölgytagja, Ica. – Sokan tudják
rólunk, hogy magunk termeljük azt
az alapanyagot, amelyből a savanyúságokat készítjük.
– Melyek a legnépszerűbbek?
– Legtöbbet az uborkákból, töltött termékekből és csalamádékból vásárolnak, de változnak az
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Arcok a piacról

arányok. Akik a vasárnapi ebéd
mellé viszik, többféléből válogatják
össze, mások vitaminbombának
használják a káposztát, vagy sok
lével kérik a kovászos uborkát.
Csalamádéból sokan az édeskést
kérik, mások a csípősre esküsznek. Mindenki másképp szereti, és
figyel a család többi tagjának ízlésére is.

– A hagyományos savanyúságok
mellett melyik az újdonság?
– Legkülönlegesebb termékünk
a cukkini. Nem nagyon ismerik
még a vevőink, de aki kipróbálta
már, az visszajön, és megint ebből
vásárol.
– Meg szokták kérdezni valamelyik savanyúság elkészítési módját?
Engem a töltöttek érdekelnének.

Nem hagynák veszni Kemencét
A Börzsöny lábánál, a hegység és az Ipoly-völgye között fekszik egy
hangulatos, csendes falu, Kemence. Valamikor a 80-as években –
egészen a 90-es évek közepéig – gyerekzsivajtól volt hangos nyaranta a Nagyvölgy. Leginkább félegyházi gyerekek népesítették be
a környéket.
A strand felett, az erdő szélén, egy
tisztáson épült fel a kiskunfélegyházaiak tábora, amely a város tulajdonában van. Ha háttal állunk a Jancsi-hegynek, szemben a gyerekek
által csak „Majompofának” hívott
Malomkő és a Barát-sziklák vigyázzák a tájat. Kemence közel ezerfős
település, innen pár kilométer csak
a Felvidék. A falu kedvelt úticélja
azoknak, akik kirándulni akarnak,
közben megnézhetik a Tájházat is.
Régi falai közt bárki visszatekinthet
a múltba, bepillantást nyerhet, hogy
milyen is volt az élet a 19. század
elején. Nem messze a római katolikus templom, vele átellenben pedig
a Vármegyeháza épülete áll. Valaha
fontos település, Hont vármegye
központja volt Kemence.
Kint a völgyben az üdülők, a kempingek, a különböző táborok a nyugalom szigetei. A csendet néha veri
fel a kisvasút mozdonyának füty-

työgése. Fent a tisztáson, városunk
táborában, ahogy a helyiek hívják,
a „Százasban” a faházakkal együtt
valamikor 100 gyerek is táborozott
egyszerre.
Nagyon kevés félegyházi felnőtt
van, aki nem hallott vagy nem járt
Kemencén, akár felnőttként, akár
diákként. Középkorú apák és anyák
érzékenyülnek el a puszta név hallatán, ami tábortüzek, éberen töltött
kalandos éjszakák, elmélyülő barátságok és bimbózó szerelmek emlékét idézi fel bennük, és azt kívánják:
bárcsak gyermekeik is átélhetnének
hasonló élményeket!
Az egykor szebb napokat látott
tábor azonban már csak árnyéka
önmagának: többször feltörték, az
épület beázott… A látvány siralmas.
Bense Zoltán önkormányzati képviselő pedagógus társaival – közöttük Jankovszki Ferenc zenetanárral
– több ezer félegyházi fiatalt tábo-

roztatott Kemencén az
elmúlt évtizedekben.
Természetjáróként
és a Börzsöny szerelmeseként már
évekkel
ezelőtt
m e g ko n d í t o t t a
a vészharangot,
többször, több fórumon kért segítséget
a tábor megmentéséhez,
sajnos sikertelenül.
A Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő
Egyesület a Munkára Félegyháza!
programja keretében többek között a
város oktatását is górcső
alá vette. Ennek kapcsán ismét felszínre
került a kemencei
tábor
kérdése.
A Csányi József
által felkért szakértői csoport – dr.
Kása
Zsuzsanna
iskolaigazgató veze-

– Szívesen elmondjuk mindenkinek, aki érdeklődik. Sok türelemre és gondoskodásra van szükség
amellett, hogy figyelni kell a megfelelő arányokra. A töltött savanyúságok elkészítése a leginkább
időigényes. Kifúrva tároljuk el az
uborkát és a paprikát, de a töltelék
már frissen kerül bele.
– Egyenként?
– Ezt másképp nem lehet. Legyaluljuk a káposztát, ízesítjük, és
télen tévénézés közben töltögetjük.
– Megfigyelhető-e a forgalom
hullámzása? Van-e uborkaszezon?
– A termékek közül télen savanyúkáposztából és céklából fogy
több, nyáron a kovászos uborka a legkelendőbb. A heti 4 piaci
nap sem egyforma, a péntek és
a vasárnap erősebb, több a vevő,
azonban nehezen tervezhető, hogy
mennyit fogunk eladni – válaszolta Ica, miközben oda-odanézett
Zoltánra, hogy kell-e neki segíteni
a kiszolgálásban.
Egy átlagosnak tekinthető piaci
nap volt.
tli

tésével – olyan koncepción dolgozik,
amely nem csak a kemencei tábor
megmentésére kínál lehetőséget,
de a város iskoláinak szakmai
és közösségi életébe is új
színt visz.
A kemencei tábor a
tervek szerint erdei
iskolaként a tanév
ideje alatt is fogadná a
félegyházi gyerekeket,
nyaranta pedig szervezett diáktáboroztatásnak
adna helyet. Így jó esély van
arra, hogy gyermekeink
is magukkal vihessék
a felnőttkorba a tábortüzek, az éjszakai
zászlóőrzések, a közös túrák emlékét.
Mi az az erdei iskola?
„Az erdei iskola az a
többnapos, szorgalmi időben
megvalósuló nevelési-tanulási egység, amelynek
színhelye az iskolától
távol van, és a képességek fejlesztése, a
tananyag elsajátítása
a diákok aktív együttműködő-beavatkozó tevékenységére épül.” T.T.

