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Állatvédők működtetik a gyepmesteri telepet

Láthatóan baráti szándékkal fut felénk Totó,
a drótszőrű tacskó, a félegyházi állatmenhely
„matuzsáleme”. Körbeszaglász minket, majd
ismét elfoglalja helyét „földszintes” bélelt foteljében, a bejárat melletti irodában.
– Nagyon öreg már Totó: 1997 óta van nálunk, és legalább két éves volt, amikor idekerült. Tavaly azt hittük, elveszítjük. Már alig tudott mozogni az ízületei miatt. Akkor vágtuk le
a kedvenc fotelje lábát, hogy könnyebben bele
tudjon mászni – magyarázza Marancsikné

Némedi Erzsébet, a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítvány titkára, a Herosz Kiskunfélegyházi
szervezetének elnöke, mielőtt sétára indulunk
a befogott, gazdátlan kutyák között.
A képviselő-testület döntése értelmében június 1-jétől a helyi kutyamenhely alapítója, a
Fido Bácsi Alapítvány működteti a gyepmesteri
telepet. A telep vezetője Huszka Tamás, aki
Erzsikével együtt kezdetektől elkötelezettségből, önkéntes munkában, tehát díjazás nélkül
dolgozott a gazdátlan ebekért.

– 1996 óta van menhely Kiskunfélegyházán,
2004-ben kezdeményeztük először a gyepmesteri telep átvételét – mondja a pedagógus pályát állatvédelemre cserélő Tamás, s
már sorolja is a terveket: – infrastrukturális
fejlesztéseket, kennel építést és kapacitásbővítést szeretnének. Erre nagy szükség van,
hiszen jelenleg is 38 kutya van a menhelyen,
28 a telepen, valamint több kölyök önkénteseknél van ideiglenesen elhelyezve.

Folytatás a 2. oldalon!

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

Folytatás az 1. oldalról!
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Állatvédők működtetik a gyepmesteri telepet

Van érdeklődés a lovassport iránt

Azzal, hogy egy irányítás alá került a menhely és a gyepmesteri
telep, hatékonyabb elosztás valósítható meg, általánosabbá válik
az állatvédő szemlélet, és a telep
munkájába is be tudjuk vonni az
önkénteseket.
Márpedig az önkéntes munka
az alapítvány legfőbb bázisa. Itt
van mindjárt Erzsike, aki kezdetben tanítás után jött ki naponta a
telephelyre, 2009 óta pedig nyugdíjasként tölti itt minden szabadidejét. Legyen tél vagy nyár, hétköznap vagy karácsony, ő itt van,
és bőven méri a kedves szót, a
simogatást az állatoknak. Baranyi-Réczicza Tímea a fajtamentőkkel és a külföldi állatvédelmi
szervezetekkel való kapcsolatot
ápolja. Dr. Medgyesi József, a telep állatorvosa és a kuratórium
elnöke a befogott kutyák gyógyításáért, ivartalanításáért tesz
komoly erőfeszítéseket. Nekik és
a többi önkéntesnek nagy szerepe
van abban, hogy a menhely lakói
közül sokan képessé válnak újra
bízni az emberben…
Égig ér a kutyaugatás, miközben kísérőink végigvezetnek a
kennelek között. Van itt mindenféle eb a fajtatisztától a keverékig, a
fiataltól az öregig, a kistestűtől a
méretesig.

A félegyházi lovassport szeretné birtokba venni véglegesen a volt
Vasas pályát. Ezt a vágyukat akkor is megfogalmazták, amikor
május 17-én a Homokhátsági Kupa versenyére 28 fogat érkezett
a térség településeiről, valamint Békéscsabáról és Budapestről
is. Az eseményre szépen rendbe tették a pályát és érdeklődők
is szép számmal látogattak ki, ami azt jelzi, van érdeklődés a
sportág iránt a városban.
Azt szeretnénk, ha minél több
lószerető ember látogathatna
ki rendszeresen erre a pályára – mondta el Tapodi József a
Félegyházi Lovas Klub Sportegyesület helyettes vezetője. Ebben az
évben még használhatjuk, de az
lenne az ideális, ha hosszabb távon
is birtokba vehetnénk, hiszen a
működtetéshez, a versenyek szervezéséhez erre lenne szükségünk.
Kihasználva lehetőségeinket, ebben az évben még szervezünk egy

– Évente mintegy 100 kutyát
adunk örökbe chipezve, beoltva.
A kanokat ivartalanítjuk, a szukák közül havonta egyet-kettőt. A
gyepmesteri telep feladatai közé
tartozik a kóbor ebek begyűjtése.
Ezeket az állatokat két hét karantén után gazdához lehet juttatni,
vagy el lehet altatni. Az állatmenhely azért alakult, hogy minél na-

gyobb legyen az örökbefogadás,
és minél kisebb az elaltatás aránya – emlékeztet Tamás.
Erzsikétől azt is megtudjuk,
hogy az alapítvány természetbeni
adományokból és az 1 százalékos
felajánlásokból tartja fenn magát.
– Sokan viselik szívükön a kóbor ebek sorsát. A Polyák Pékség
lejárt szavatosságú pékáruval, a

libavágó fejjel és farháttal segít.
Éves szinten 1,1-1,7 millió forint
gyűlik össze az egy százalékokból,
és sokszor kapunk tápot, pokrócokat, szőnyegeket, edényeket
magánszemélyektől is. A közös
irányítással mostantól ugyanez az
állatvédelmi szemlélet határozza
meg a gyepmesteri telepen folyó
munkát is. 
Tóth Timea

A város szennyvize többé nem
szennyezi a környezetet
Kiskunfélegyháza önkormányzata teljes körűen kiépítette az egyik
legfontosabb környezetvédelmi feladatának számító szennyvízcsatorna hálózatot – jelentette be Kapus Krisztián polgármester a május 28-i projektzáró sajtótájékoztatón. A háztartások június 2-ától
köthetnek rá a hálózatra. Tájékoztatójában Kapus Krisztián kifejtette: a beruházás hosszú távon Félegyháza minden lakosának javát
fogja szolgálni. A városban keletkező szennyvizet a csatornarendszer a szennyvíztisztító telepre vezeti, amely megfelelő kapacitással
rendelkezik ahhoz, hogy biztonságosan, az előírásoknak megfelelően megtisztítsa, és a keletkező szennyvíziszapot kezelje.
Kurdi Viktor, a Bácsvíz Zrt vezérigazgatója megerősítette, hogy
cégük felkészült a szennyvíz fogadására és kezelésére. Munkatársa,
Locskai Mátyás azt is elmondta,
hogy a szennyvíztelep legutóbbi

fejlesztéseinek köszönhetően oly
mértékben bővült a befogadó kapacitás, hogy az ipari parkba betelepülő vállalkozások szennyvizét
is gondtalanul tudják majd fogadni.

H. S.

nyílt napot, amelyen gyerekeket
és felnőtteket egyaránt szívesen
fogadunk, hogy bemutathassuk a
lovaglás, a fogatozás, a sportág
szépségeit. Emellett dolgozunk
egy díjugrató verseny megszervezésén is.
A hosszútávú tervek megvalósításához azonban szükség lenne
arra, hogy állandó helyszínben
tudjunk gondolkodni – tette hozzzá
Tapodi József.

H. S.

Felnőttkorban
a Kossuthvárosi Óvoda

Megalakulásának 40. évfordulóját
ünnepelte május 31-én a Kossuth
városi Óvoda. Az intézmény az
évek során sokat változott. Az olajfűtést felváltotta a központi fűtés,
szép parkot, udvart és játszóteret

A szeretet és küzdelem dalai
Dinnyés József daltulajdonos
„Dalaim 45 éve” címmel megtartott előadói estjével nyílt meg az
Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozata a városi könyvtárban május 29-én. Az előadóval a hetve-

nes évek elejétől találkozhatott
Kiskunfélegyháza
közönsége.
Ebből adódóan is sokan és szeretettel fogadták „A szeretet és
küzdelem dalai” alcímet viselő
előadását.

alakítottak ki. A nevelőmunka már
az induláskor is magas színvonalú
volt, és ezt a mai napig sikerült
megőrizni – mondták el beszédeikben a jubiláló intézményt köszöntők.

Gyorsabban kaphatunk útlevelet
2012. január elseje óta lehetőség
van a magánútlevelek kiállításának
meggyorsítására. A gyorsított eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj összegét a kiállítási illetéken felül kell megfizetni.
Soron kívüli eljárás esetén az ügyintézési idő 7 nap, a pótdíj összege
19000,- Ft.
Sürgősségi eljárás esetén az ügy-

intézési idő 3 nap, a pótdíj összege
29000,- Ft.
Azonnali eljárás esetén az ügyintézési idő 24 óra, a pótdíj összege
39000,- Ft.
2014. május 15-től új szolgáltatás
került bevezetésre: a normál (20 napos) eljárás keretében benyújtott kérelmek utólag akár 3, akár 7 napos
gyorsított eljárásra is módosíthatóak

az ország valamennyi okmányirodai
illetve kormányablak ügyfélszolgálatán.
A normál eljárásban indított kérelmek utólagosan, 24 órás eljárásra
történő módosítására továbbra is
csak a Központi Okmányirodában
van lehetőség (Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 110-112.). További információkért és részletes tájé-

koztatásért a Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Kiskunfélegyházi
Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán lehet érdeklődni.
Elérhetőségek: Tel: 76/560-510
e-mail: okmany.kiskunfelegyhaza@bacsjaras.gov.hu
dr. Sipos Krisztina
Járási Hivatal vezetője
Kiskunfélegyháza
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Akik a legtöbbet tették a városért
Felállva és vastapssal köszöntötték Kerék Csaba testnevelőt a Városalapítók Napi ünnepi közgyűlésen, amikor átvette díszpolgári
kitüntetését. Ugyanezzel a tisztelettel üdvözölték azt is, amikor
Stuhl József posztomusz díszpolgári címét vette át dr. Stuhl Éva.
Az ünnepi testületi ülésen
Kapus Krisztián polgármester
köszöntötte a kitüntetetteket, a
város polgárait, és külföldi vendégeinket. Beszédében elmondta,
a Városalapítók Napján fejet hajtunk azok előtt, akik várost, hazát
teremtettek nekünk ezen a tájon.
Elérték, hogy 240 évvel ezelőtt
mezővárosi rangot kapott Kiskunfélegyháza. Hiszem, hogy őseink
emlékezete, példája ma is áthatja
mindennapjainkat – tette hozzá a
polgármester.
Kapus Krisztián köszöntője után
átadta a város kitűntető címeit
azoknak, akik az elmúlt időszakban legtöbbet tettek a város fejlődéséért, gazdaságának, kultúrájának, sportjának, egészségügyének
és közösségi életének erősítéséért.
„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” címet vehetettt át Kerék
Csaba testnevelő. Posztomusz
„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” címmel tüntették ki Stuhl
József testnevelőt.
„Kiskunfélegyházáért” kitüntető
címmel ismerték el Kapus Béláné
nyugalmazott iskolaigazgató munkásságát. „Petőfi Emlékérmet”
vett át Deli József nyugalmazott
honvéd ezredes és Mayer Lászlóné
nyugalmazott pedagógus.
„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” Dorogi Sándorné és Mészáros Sándorné pedagógusok, „Kiskunfélegyháza Város
Közművelődéséért” Miklya Luzsá-

dajkát, Kiskunfélegyháza Város
Közbiztonságáért” Marcényi Csaba
polgárőr egyesületi elnököt tüntették ki.
„Kiskunfélegyháza Város Kép-

bantartónak és Turcsányiné Kertész Ilona tanítónak ismerték el a
város érdekében végzett lekiismeretes munkáját.
Az ünnepség keretében vehették
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„Minden Félegyházához köt”
Deli József nyugalmazott honvédezredes Petőfi Emlékérem
kitüntetésben részesült.
– Sajátomnak tekintem a várost
– jelentette ki a díszegyenruhás,
nyugalmazott honvédezredes –, s
bár Békés megyéből származom,
minden Félegyházához köt. Megtiszteltetés számomra, hogy Petőfi
és Móra városától, a 240 éve mezőváros Kiskunfélegyházától kitüntetést kaptam. 1958 óta együtt élek
a várossal, ennél a hadosztálynál
dolgoztam, 1987. május elsejétől
számítok nyugdíjasnak. A 42 éves
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A Móra-család
nyomában

Petőfi Sándor Bajtársi Egyesületben titkárként, majd elnökként dolgoztam. Az elnöki tisztséget átadtam ugyan, de a munka folytatódik
azóta is. Dél-Alföldön 19 tagegyesület található, Békéscsabától Bajáig,
ezekhez több mint 2000 nyugalmazott katona, illetve hozzátartozó
találja meg a helyét, és értelmesen,
hasznosan tölti a szabadidejét. A
családomból majdnem mindenki
tagja volt az állománynak, élek-halok a katonaközösségért – mondta
el a kitüntetés átvételét követően
Deli József.

Kapus Béláné Félegyházáért kitüntetést vehetett át.
– A Móra Ferenc Általános Iskola
igazgatójaként mentem nyugdíjba –
mesélte Kapus Béláné, vagy ahogy
mindenki ismeri: Lenke, néhány
perccel az ünnepi testületi ülés
előtt –, de nem az intézmény neve
az egyetlen, ami Móra Ferenchez, illetve a Móra-családhoz köt. Tősgyökeres félegyháziként büszke vagyok
a város nagy szülöttjére, és aktív
nyugdíjas éveimben is foglalkoztat
mindaz, amit meg lehet tudni, fel

Tartozni kell egy közösséghez

nyi Mónika író, „Kiskunfélegyháza
Város Közszolgálatáért” Szlávikné
Kasza Margit, a polgármesteri
hivatal osztályvezető helyettese,
„Kiskunfélegyháza Város Szociális
Ellátásáért” Pintér Lászlóné vezető
gondozó, „Kiskunfélegyháza Város
Sportjáért” Fazekas Lajos maratoni futó és Korponai Zoltán asztaliteniszező vehette át a díjat.
„Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” Frigyesi
Tünde balettmestert és Gergely
Erzsébet ének pedagógust, „Kiskunfélegyháza Roma Közösségéért
Végzett Munkáért” Terbe Tiborné

viselő-testülete Elismerő Oklevelével” Bujdosó Imrénének a
Megbecsülés Klub vezetőjének,
Dongó Jakab vőfélynek, Fábián József pedagógusnak, Vitéz G. Nagy
János ny. honvéd őrnagynak, Dr.
Kurth Endre Csaba háziorvosnak,
Márton Györgyné óvodapedagógusnak, Nagy Zsolt pedagógusnak,
a PARAKLETOS Könyvesháznak,
a Plain-Rock Egyesületnek, Pototzky Antal István repüléskutató
mérnök-tábornoknak, Rácz Éva
Rózsa vállalkozónak, Riskó Eszter
óvodapedagógusnak, Sebők János
uszodamesternek, Tóth Pál kar-

át a Helyismereti Vetélkedő győztesei is az okleveleket. A tizedik alkalommal megrendezett versenyben
az 5-6. osztályos csapatok közül
a Doktor Emese, Kiss Noémi, Besze Boglárka alkotta Platán iskolai
közösség nyert. A 7-8. osztályos
korcsoportban is a Platán iskola
csapata diadalmaskodott Görög
Viviennek, László Klaudiának és
Fazekas Bencének köszönhetően.
A középiskolások legjobb helyezését a Móra gimnázium tanulói,
Gyöngyösi Ráhel, Sánta Enikő és
Keserű Fanni harcolták ki.

H. S.

Ünnepi szentmise a Városalapítók Napján
– Ez a vasárnap közel esik a Máriaünnephez, amely egyházi életünk kiemelt
eseménye. Ez az időszak fontos azért is,
mert ilyenkor emlékezünk Félegyháza
alapítóira – mondta el a Városalapítók
Napi szentmisén Talapka István, a Sarlós
Boldogasszony-templom apát-plébánosa. Miután köszöntötte a város vezetőit
és országgyűlési képviselőjét, arra kérte
a híveket, hogy közös imával emlékezzenek az első- és a második világháborúban elhunytakra, illetve a hazáért elesett
hősökre is.

Mayer Lászlóné nyugalmazott
pedagógus Petőfi Emlékérem
kitüntetésben részesült.
– Ön azok közé tartozik, akik dicséret, kitüntetés nélkül is nap mint
nap teszi a dolgát. Mi a motorja,
hajtóereje ennek az aktivitásnak?
– Én azt hiszem, hogy a családi
örökségem. Ilyen volt az édesapám
és mindkét ágon a nagyszüleim is.
Számukra mindig fontos volt, hogy
Félegyházáért tegyenek. Anyai
nagyapám Tisza-párti, apai nagyapám Holló Lajos-párti volt, de
mindketten igyekeztek erejükhöz
mérten a városért dolgozni. Amikor
szerény volt a jövedelmük, akkor
is adakoztak, hogy elkészülhessen
a Holló Lajos szobor. Amikor elsétálok az alkotás előtt, mindig erre
gondolok.
– Keresi a feladatot, a kihívást,
vagy jönnek azok maguktól?

– Az magától jön. Nyugdíjas koromtól már több erőm is volt, akkor
pedig csinálni kell.
– Van kedvenc elfoglaltsága, amit
a legfontosabbnak tart?

– Én azt gondolom, hogy azok a
helytörténeti előadások, amelyeket tartottam, megírtam, mind nagyon fontosak. Fontos számomra
nagyon Petőfi és Móra. Mórát már
gyerekkoromban nagyon szerettem, kedves tanáromnak, Mezősi
Károlynak köszönhetően pedig
Petőfi-rajongóvá is váltam.
– Ismerve a temperamentumát,
ez a rangos kitüntetés nemhogy
pontot tenne a munkásságára, hanem inkább erőt ad újabb tervek
megvalósítására.
– Ez így van. Igaz egészségi
állapotom miatt most egy kicsit
pihenni kell, de aztán jöhet újra
az egyesületi munka, mert ez számomra nagyon fontos. Tudja, ezt
nem lehet abbahagyni, és a családon kívül tartozni kell egy közösséghez is.

H. S.

Zene,
kultúra,
Rocktár
Kiskunfélegyháza Város Elismerő
Oklevelét vehette át a Városalapítók Napja alkalmából megrendezett ünnepi testületi ülésen a
Plain-Rock Egyesület. Az indoklás
szerint azt a munkát ismerte el ezzel a díjjal a város, amit a csapat
Kiskunfélegyháza zenei, kulturális,
közösségi életéért tesz.

A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY OLVASÓI NEVÉBEN IS
GRATULÁLUNK VALAMENNYI KITÜNTETETTNEK!

lehet kutatni a már életében is a
legnagyobb írók közé sorolt Móra
Ferencről, a családjáról és környezetéről. Elkészült a családfája, s a
közelmúltban a Móra-emlékév kiemelkedő eseménye volt a Móra-leszármazottak találkozója.
– A Móra Ferenc Közművelődési
Egyesületben végzett munkán túl
akad-e még olyan fejezete az író,
újságíró, muzeológus életének, ami
még kutatásra vagy megismertetésre szorul?
– Jelenleg a Mórát tanító tanárok
története foglakoztat. Természetesen tovább gyarapítom a helytörténeti kiadványok sorát is, eddig hetet
írtam-szerkesztettem, és a városi
rendezvények egyik fő szervezője
vagyok. Mindezt társadalmi munkaként, és civil egyesületben végzem.
– Nem fogok csodálkozni, ha a
tervei között szerepel Móra Ferenc,
és valamilyen formában szerepet
kapnak Kiskunfélegyháza díszpolgárai.
– Igen, ez elhivatottság. Móra a
szívügyem, de meg kell említeni,
hogy igazi félegyháziként Petőfit is
ide kell sorolni. Helytörténet kapcsán a 2007-ben megjelent Kiskunfélegyháza díszpolgárai c. kiadvány folytatását tervezem, melynek
akkor a szerkesztője voltam, és a
következő kötet kiadását 2017-re
szeretném.
tli
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Értékőrzés, hungarikum, helyi értéktár
tavaszán erőt nem kímélő vállalkozásba kezdtek a Szeged-Budapest menti főútvonal postaállomásánál, a Duttyán vendéglő mellett,
hogy a települést újra felépítsék és
felvirágoztassák.
Ezt követően Lezsák Sándor
országgyűlési képviselő, a Hungarikum Bizottság tagja a hungarikumok jelentőségéről, gondozásuk
fontosságáról beszélt, Mészáros
Márta múzeumigazgató pedig a
helyi értéktár kialakításának részleteit ismertette.

Nemzeti- és helyi értékeink bemutatásával kezdődött szombaton
délelőtt a Városalapítók Napja
programsorozat a Kiskun Múzeumban. A rendezvény külföldi és
hazai közönségét Kapus Krisztián köszöntötte. A polgármester
emlékeztetett arra, hogy a legnagyobb hagyományőrző városi eseményen, az idén 15. alkalommal
megrendezett Városalapítók Napján a helyi közösség arra a jászságból és Pest megyéből érkezett
289 családra emlékezik, akik 1743

Dobozfestés

Könnyűzenei koncertek
is színesítették a Város
alapítók Napja programjait.

Kicsik és nagyok, profik és
amatőrök egyaránt ecsetet ragadtak a Holló László Képzőművész
Kör nyílt napján, ahol száz „kreatív
doboz” várta, hogy megszépítsék.
Lantos Szabolcs, az esemény
egyik szervezője elmondta: a Városalapítók Napjához kapcsolódó-

an évente megtartják a nyílt napot. Korábban vásznat használtak
a festéshez, rajzoláshoz, idén a
doboz mellett döntöttek. Az alkotásokból egy vándorkiállítást
állítanak össze, amelyet először a
múzeumok éjszakáján láthat a közönség.

Bárdos Lajosra emlékeztek a Zenebarátok
Hangulatos, szép zenei élményben
volt része annak, aki ellátogatott május 24-én a Kiskunfélegyházi Zenebarátok hangversenyére a Mezőgazdasági Szakiskolába. A Zenebarátok
és a hozzájuk kapcsolódó kórusok
Bárdos Lajos zeneszerző születésének 115. évfordulójára emlékeztek.
A sikeres hangversenyről Lukács Ferenc egyesületi elnök azt nyilatkozta: A Kiskunfélegyházi Zenebarátok
Egyesülete idén csatlakozott a nagy
múltú Bárdos Lajos Zenei Hetek
rendezvénysorozatához. Örömükre
szolgált, hogy a félegyházi kórusok
mellett a Kempelen Tünde vezette

Bárdos Lajos Kamarakórus, és a
Hunyadi Véndiák Kórus is vállata a
szereplést, Sebestyénné Farkas Ilona dirigálásával.
A kiskunfélegyházi kórusok közül
a Batthyány iskola Kicsinyek- és Nagyok kórusa, valamint a Palestrina
Kamarakórus is örömmel vállalta a
fellépést.
A műsorban csak Bárdos Lajos
művei csendülhettek fel. A ritkán
elhangzó, Móra Ferenc versére komponált „Hajdani dalt” és a Reviczki
Gyula versét megzenésítő „Szeresd
hazádat” műveket a Zenebarátok
adták elő.
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Piacvezető a 10 éves Megaprofil – A siker felelősség is
Tíz éves születésnapját ünnepelte a napokban a félegyházi székhelyű Megaprofil Kft. Az évforduló alkalmából rendezett ünnepséget a belga vezérkar és a cég hazai partnerei is megtisztelték
jelenlétükkel. Raymund Trost, a cégcsoport vezérigazgatója köszöntőjében kiemelte Csányi József ügyvezető érdemeit, akinek
vezetése alatt az elmúlt tíz évben – a gazdasági válság dacára
– piacvezető pozícióra tett szert a Megaprofil.
– Alig 30 évesen alapította a
céget. Milyen előzmények után?
– Édesapám a Kiskun Cipőgyárban volt beruházási osztályvezető,
majd a ZP Formular nyomdában
ügyvezető-helyettes. Gyerekkorom
számos élménye kötődik azokhoz a hétvégékhez, amikor magával vitt a munkahelyére. Amikor
pályaválasztásra került sor, én
állatorvos szerettem volna lenni, de apám azt mondta: „miután
elvégezted a PG-t, azt csinálsz,
amit akarsz…” Elvégeztem. Azután gépgyártás-technológus és
számítástechnikus végzettséget
szereztem, majd a GAMF-ra mentem. A gépészmérnöki diploma
mellett szükségét éreztem egy átfogó közgazdasági szemléletnek,
így – miközben óraadó informatika
tanárként tanítottam a Platán és a
Bankfalui általános iskolákban –
közgazdász diplomát szereztem a
Pénzügyi és Számviteli Főiskolán.
– Céltudatosan haladt előre,
vagy inkább a szerencse szárnyán?
– Ez is, az is. 12 éves voltam,
amikor eldöntöttem, hogy el szeretnék jutni Amerikába. Ez komoly
inspiráció volt számomra a nyelvtanulást illetően, így amikor 1997ben, főiskolásként nyertem egy
három hónapos ösztöndíjat Amerikába, már jól beszéltem angolul.
Ez minden későbbi munkahelyemen döntő volt, hiszen manapság
nehéz nyelvtudás nélkül érvényesülni. Először a MOL-nál kaptam
munkát, ahol a munkaidőm nagy

A Joris Ide csoport
A bevonatos acéltermékeket gyártó Joris Ide Részvénytársaság
1985-ben alakult Belgiumban.
Termékeiket ma Európa 8 országában, 18 gyáregységben, több
mint 1.000 alkalmazott gyártja,
és világszerte 25 országban vásárolják. Éves áruforgalmuk meghaladja a 450 millió EUR-t

nyűszerkezetes építőelemek tekintetében. Ma több tucat embernek
adunk munkát.
– Minek tulajdonítja a sikert?
– Nagy előnye a cégcsoportnak,
hogy csak mi gyártunk ezekből
a termékekből teljes palettát. A
mérnöki és a közgazdász szem-

Megaprofil Magyarország Kft.: A kiskunfélegyházi székhelyű Megaprofil Magyarország Kft. 2004 óta van jelen a piacon. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Ausztria piacait látja el, 2010 óta hazánk piacvezető cége a könnyűszerkezetes építőelemek (szerkezeti szelemenek és profilok, tető és falprofilok,
a kőzetgyapotos és habos szendvicspanelek, homlokzatborító kazettarendszerek, szegőelemek, cserepes lemezek és egyéb kiegészítők) tekintetében.

részét Angliában töltöttem, majd
a Ganz-Röcknél, később a Masterfoodsnál dolgoztam. Ez utóbbi
munkahelyemen komoly beruházási tapasztalatot szereztem. 2004ben ismerkedtem meg és kötöttem barátságot Joris Ide-vel, aki
gyakorlatilag két találkozás után
ajánlotta fel, hogy alapítsuk meg
a cégcsoport új tagját Magyarországon. Azt hiszem, ezt méltán
nevezhetem szerencsének. Mégis
inkább sorsszerűségnek tekintem.
2004-ben megalapítottuk a céget,
a 2005-ös évet 170 millió forintos
árbevétellel zártuk. Nem sokkal
később zöldmezős beruházásként – egy kukoricamező helyén,
másfél millió euro ráfordítással
– megépült a gyár, és 2006-ban
megkezdtük a termelést. Abban az
évben 760 millió, 2007-ben másfél
milliárd, 2008-ban pedig 2 milliárd
forint felett volt a cég árbevétele.
2010-re a Megaprofil piacvezető
cég lett Magyarországon a kön�-

léletmód mellett a korábbi munkahelyeken szerzett tapasztalatok
adták az alapot, amire feleségem
aktív közreműködésével fel tudtuk
építeni a céget. Ő könyvelőként
a pénzügyi kérdésekben segített
nagyon sokat. A cég fejlődésével
együtt én is folyamatosan változtam. Értek sikerek és kudarcok
egyaránt, de hiszem, hogy ami
nem öl meg, az megerősít. Az elmúlt évtizedben tudatosan alakítottam, formáltam, fejlesztettem
magam a feladatokhoz.
– Milyen vezetői erényeket
tart fontosnak?
– Mindenekelőtt meg kellett tanulnom kiengedni a kezemből bizonyos feladatokat. A 10 évből 7 telt
el egy olyan csapat felépítésével,
amely ma már önálló döntéseket
tud hozni. Minden emberi kapcsolatban, így a munkában is nagyon
fontosnak tartom az őszinteséget.
Az egyenes beszéd nálam a kommunikáció alapja. De minden kö-

rülmények között tartom magam
édesapám tanításához is – legyen
szó családi kötelékről, barátságról, vagy éppen munkakapcsolatról
– miszerint emberekkel bánni csak
úgy érdemes, ha közben mindenki meg tudja őrizni a méltóságát.
Szerencsés ember vagyok, mert
szüleimtől szigorú értékrendet
kaptam útravalóul, családommal
és baráti körömmel pedig folyamatosan arra ösztönözzük egymást, hogy még jobban tegyük a
dolgunkat, még többet hozzunk ki
a képességeinkből. Ezt várom el a
két lányomtól is.
– Hogy telik egy átlagos napja?
– 4 körül kelek, bekapcsolom a
laptopomat és előkészítem a napot. 7 óra körül bejövök dolgozni,
vagy elindulok tárgyalni. Ha itthon
vagyok, a feleségemmel ebédelek.
Nagyszerű asszony. Miközben több
vállalkozásban helytáll, az ő érdeme annak a stabil családi háttérnek a megteremtése, ami minden
körülmények között biztonságot
és inspirációt nyújt számomra.
Hetente háromszor futok, szabadidőmben teniszezek, vadászok,
de semmi sem pihentet úgy, mint
ha egy könyvvel a kezemben élvezhetem a napfényt a kertben ülve.
– Mi motiválta, hogy megalapítsa a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesületet?
– Barátaim szerint javíthatatlan
idealista vagyok: folyton annak a
lehetőségét keresem, mit tehetnék azért, hogy egy kicsit még
jobbá váljon a szűkebb és tágabb
környezetem. Hiszem, hogy felelősséggel tartozunk egymásért mi,
akik egy országban, egy városban
élünk, dolgozunk. Mindannyiunk
életében eljön a pillanat, amikor
fel kell vállalni ezt a felelősséget,
amikor a minket körülvevő tágabb
közösség felé kell fordulni. Az én
életemben ennek a folyamatnak az
egyik fontos állomása volt a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő
és Munkahelyteremtő Egyesület
megalakulása, amely kereteket
teremt ahhoz, hogy sok, hasonló
értékrend mentén dolgozó vállalkozóval, félegyházi civillel gondolkodjunk együtt Kiskunfélegyháza
és térsége felvirágoztatásáért.
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Derékba tört fák a városközpontban

A fejfájástól az epilepsziáig

A Városalapítók Napja után a könyvtár melletti park egyik szép
facsemetéje kettétörve hevert a füvön. Később kiderült, hogy
nem ez az egyetlen áldozat. Meizl Ferenc, a Madárbarát Klub
vezetője, a park megálmodója, kialakításának főszervezője, felháborodottan kereste fel szerkesztőségünket.

Dr. Szaszkó Mária neurológus főorvos 1995 óta vezeti Kiskunfélegyházán a neurológiai szakrendelést, ahol a központi és
környéki idegrendszer betegségeinek kivizsgálása, kezelése
történik. Évente átlagosan mintegy 4 ezer beteg fordul itt meg
különböző neurológiai kórképekkel, amelyek egy része egész
életen át tartó gondozást igényel. Ezek közé tartozik például az
epilepszia, a Parkinson betegség, a stroke, vagy a demencia.

– A stroke a magas halálozási
arány és a túlélők életminőségét
befolyásoló
maradványtünetek
miatt Európa-szerte rettegett
kórkép. Milyen lehetőségei vannak a megelőzésnek és a kezelésnek?

– A lakosság milyen arányát
érinti az epilepszia?
– A lakosság 0,5-1 százalékáról
van szó, így Magyarországon legalább 60 ezer beteggel kell számolni. Noha a korszerű gyógyszerekkel
általában jól kezelhető a betegség,
a betegek 30 százaléka gyógyszer
rezisztens. Esetükben akár műtéti
megoldás is szóba jön, de ezt az
idegsebészethez kapcsolt epilepszia centrumban történő kivizsgálásnak kell megelőznie. Szokványos, jól kezelhető esetekben EEG
és koponya MR vizsgálat történik.
– Milyen lehetőségek vannak a
Parkinson kór kezelésére?
– Meg kell különböztetni a Parkinson kórt és a syndromát. Előbbi esetben önálló, utóbbinál más
kórképhez társuló tünetegyüttesről beszélünk. Figyelmeztető jel
lehet a szaglás képességének jelentős csökkenése, és féloldali fájdalmas izomgörcsök jelentkezése.
Mivel azonban e panaszok mögött
sokszor mozgásszervi okot feltételeznek, nem feltétlenül kerül
a beteg a neurológia látóterébe.

– A stroke az agy vérellátási zavarát jelenti vérrögképződés, vagy
vérzés miatt. Ha a beteg időben
fekvőbeteg osztályra kerül, és nem
vérzéses kórképről van szó, akkor
szóba jöhet a trombolízis, azaz
vérrögoldás. A betegség egyik rizikófaktora egyébként a hypertonia
(a kezeletlen magas vérnyomás
megnégyszerezi a stroke veszélyét), egyéb hajlamosító tényezők
például a diabetes és a dohányzás.
A stroke-t követő akut kezelés után

– Három éve a Petőfi Sándor Városi Könyvtár mellett a Madárbarát Klub önerőből hat vérszilvafát
ültetett. Március 8-án a Herman
Ottó centenárium tiszteletére további három gömbjuhar és három
rózsalonc került a Madárbarát kert
információs táblája mellé. A városgazdálkodási szervezet dolgozóinak gondos munkájával, mindannyiunk örömére, ígéretesen
szép környezet jött létre. Az idei
Városalapítók Napján azonban a
vidámpark rátelepült három fiatal
facsemetére. Szomorú látvány volt
a rendezvény után a derékba tört
fák pusztulását látni. Ki ezért a felelős? Hogyan tudjuk a jövőben az
ehhez hasonló, súlyos természetkárosításokat elkerülni? Helyes-e
a továbbiakban a városközpontba
telepíteni a „vidámparkot”? A parkoló mentén – legalább öt éve – a
hirdetőtáblák tartóoszlopai széttöredezve „ékeskednek”. Jelenleg ez
a városközpont nem méltó Kiskunfélegyháza városához - mondta el
Meizl Ferenc.
A Madárbarát Klub vezetője által
felvetett problémával, illetve kérdésekkel kapcsolatosan megkeres-

tük Balla László alpolgármestert
is, akit éppen a helyszínen értünk
el. Elmondta: értesültek a rongálásról, azért tekintik át a terepet,
hogy megtalálják a rendbetétel
módját, illetve azokat a lehetőségeket, amelyek megakadályozhatják a további rombolásokat.
– Pillanatnyilag nem tudjuk, hogy
ki, vagy kik okozták a kárt. Egy
biztos, hogy ez tűrhetetlen. Ezért
halaszthatatlan, hogy átgondoljuk,
hogy mit kell tenni. Mindenesetre az
biztos, hogy a kitört, vagy pusztulásra ítélt fákat rövid időn belül pótoljuk, de semmi garancia nincs arra,
hogy újból nem történik hasonló
eset. A vasrácsok mellett nem lehet
minden fa mellé egy polgárőrt, vagy
rendőrt állítani. Mindenesetre az is
sokat ártott, hogy a Városalapítók
Napján ide szorult be a szórakoztató rendezvény. Nem tudjuk, és nem
is akarjuk gyanúsítani a mutatványosokat, bérlőket azzal, hogy ők
pusztítottak. Azt viszont biztos, javasolni fogom a képviselő-testületnek, hogy a továbbiakban az ilyen
típusú rendezvényeket helyezzük
át olyan helyekre, ahol nincs lehetőség ekkora károkozásra. Erre jó

helyszín lehetne a volt Vasas pálya,
vagy a sportcsarnok melletti parkoló is. Mindkettő könnyen megközelíthető gyalogosan éppúgy, mint
kerékpárral.
A romos hirdetési állványokkal
kapcsolatban Balla László vélemé-

nye az, hogy ebben az állapotukban
azokat meg kell szüntetni. Felújítva
lehet, hogy néhányat vissza lehet
állítani, annak függvényében, hogy
van-e rá igény. A többit pedig rendbe téve, a város más pontjain lehetne elhelyezni.
H. S.

Madártani vetélkedő Pálosszentkúton
A Sorsocskák alapítvány első, játékos madártani vetélkedője remek
hangulatban zajlott május 23-án
Pálosszentkúton. A kegyhely árnyas, madárcsicsergésben gazdag
fái oltalmazták a résztvevő gyermekek örömét, akik a tankerület
vidéki általános iskoláiból verbuválódtak. A tehetséges kisdiákok
többek között madárhangokat
ismertek fel, kiskunsági madárfajokat mutattak be, otthon készített
madáretetőkkel és plakátokkal
kápráztatták el a zsűrit, valamint
bemutatták Herman Ottó életművét
centenáriumi emlékéve alkalmából.
A rendezvény végén a Sorsocskák
alapítvány a résztvevőkkel közösen
állította fel a Fazekas Zsolt asztalos

felajánlásával készült emléktáblát a
kertben és nyújtotta át Meizl Ferenc

fővédnök saját madáretetőjét Csaba Atyának.

A vetélkedőről minden csapatot
élményekkel, ajándékokkal és jövőbeni szervezett kirándulásokkal
gazdagítva engedte útjára dr. Ónodi Izabella kuratóriumi elnök. A
verseny győztesének a petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola
bizonyult, a bugaci Rigó József Általános Iskola szerezte meg a második helyezést, a harmadik helyet
pedig a pálmonostorai Gárdonyi
Géza Általános Iskola foglalhatta
el. A gyermekek bőséges és egészséges jutalomcsomagjait a Félegyházi Tejüzem, a Félegyházi Kenyérgyár, Gyöngyösi Sándor biotermelő
és a Pázmány utcai Vitaminpatika
zöldség-gyümölcs kereskedés támogatása biztosította.

Kiállítás
A XV. Kiskunfélegyházi Városalapítók Napján nyílt meg Virág László,

Előrehaladott formában remegés,
mozgáslassúbbodás, mozgás lefagyás, a védekező mozgások szabályozásának zavara miatt szédülés nélküli elesések jellemzőek. A
gyógyszeres kezelés az első néhány évben jó eredményű. Amikor
már nem javít lényegesen, műtéti
megoldásként mély agyi stimuláció jöhet szóba. A gyógytorna, a
ritmusos gyakorlatok végzése fontos szerepet tölt be a mozgáskoordináció javításában.

mezőtúri festőművész kiállítása a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.
A június 22-éig látogatható tárlatot
Rosta Ferenc művésztanár ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
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rehabilitáció, majd tartós, éveken
át történő gondozás szükséges az
ismétlődés megelőzése érdekében.
– Milyen lehetőségei vannak a
neurológiának az időskori szellemi
hanyatlás kórképeinek kezelésében?
– A jóindulatú korfüggő feledékenységtől és az enyhébb memóriadeficitet okozó enyhe kognitív
zavartól tesztvizsgálatokkal, képalkotó vizsgálatokkal lehet elkülöníteni a demenciát, aminek 60
százalékáért az Alzheimer kór a
felelős. Ilyen esetben sajnos csak
tüneti kezelés létezik, a betegség
előrehaladását nem tudjuk megakadályozni. Erre a betegségre
utalhat, ha például a beteg beszédkészsége megváltozik, tárgyakat
nem tud megnevezni, saját lakásában eltéved… Az Alzheimer kóron
kívül agyi érbetegségek is okozhatnak szellemi hanyatlást.
Mindezeken kívül még számos
más betegség – például a fejfájások – kezelése és kivizsgálása is a
neurológiai szakrendelés feladatai
közé tartozik. Az új betegeket rendelési időben (hétfő, szerda 7.3014.30, kedd 7.30-13, csütörtök
12-16, péntek 7.30-14), időpont
egyeztetés után, háziorvosi, vagy
szakorvosi beutalóval várják, a
gondozott betegeknek nem kell beutaló.
T.T.

Horváth Tamás az MSZP
polgármesterjelöltje
Az MSZP Bács-Kiskun megyei Területi Szövetség
Kiskunfélegyháza Helyi
szervezete 2014. május
21-i összevont taggyűlésén döntött arról, hogy
az őszi önkormányzati választáson, Kiskunfélegyházán Horváth Tamást
indítja
polgármesterjelöltként – tájékoztatta
sajtóközleményében
a
Félegyházi Közlönyt az
MSZP Sajtószolgálata.

A talajviszonyoknak megfelelő fajta kiválasztása és a
gondos növényvédelem nagyban növelheti a terméshozamot. Ennek megvalósításában kívánnak segíteni évről
évre Kiskunfélegyházán a
gazdálkodóknak megtartott
fajtabemutatóval és szaktanácsadással. Május 30-án a
Gátéri út melletti táblákban
a repce- és búzafajták tulajdonságaival, kezelésük fortélyaival ismerkedhettek meg
az érdeklődők.
Seres Tamás főszervező, a
SAATEN UNION területi képviselője elmondta: ötödik éve
tartják meg a bemutatót, ahol a
termelők már a jövő repce- és
búzafajtáit ismerhetik meg. Ezeken az alkalmakon a gazdálkodók
megismerik, hogy melyik fajta
milyen talajon termeszthető eredményesen. Hogyan kell elvégezni
a talajelőkészítést, megoldani a
vetést, és milyen növényvédelem
szükséges a jó termés érdekében. A bemutató és tájékoztató
Zsanett (17) – Egész nyáron dolgozni szeretnék, de nem könnyű
megbízható helyet találni. Ahogy
máskor is, anyukám segítségével
sikerül, egy savanyítóban csomagolni fogok. Hétvégenként pedig,
kikapcsolódásként, buli a barátokkal, esetleg néhány napot eltöltünk
a Balatonnál.

Fajtabemutató és szaktanácsadás a gazdálkodóknak

előadások mellett olyan korszerű
munkagépeket is bemutatnak az
érdeklődőknek, amelyek a kis- és
közepes gazdaságok munkáját
tudják hatékonyan segíteni.
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
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

Hirdetés

Hozzászólna? Véleménye van?
Várjuk Önt a Félegyházi Közlöny
Szent János tér 2. szám alatti
szerkesztőségében,
munkanapokon 8 és 10 óra között.
Hirdetni szeretne?
Vagy információit megosztani
másokkal?
Ügyeletes munkatársunk
a következő 2 héten:
Tóth László Imre

Moziműsor - Petőfi Mozi, Szent János tér 5.
Június 6.
15:30 3DDemóna, fantasy
18:00 3DDemóna,fantasy
20:30 3DA holnap határa, sci-fi
Június 7-9.
13:30 3D A mogyoró-meló, animációs

Kolostorok Kincsei kiállítás a Kiskun Múzeumban,
megtekinthető június 30-áig nyitvatartési időben.

Időszakos kiállítás, tanfolyam, pályázat
Könyvbörze – könyvtári állományból kivont könyvek,
folyóiratok kedvezményes vására. Megvásárolhatók
nyitvatartási időben a könyvtár udvarán. Városi
Könyvtár, május 29., 12:00, június 6., 17:00

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
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Június 12. csütörtök
Mórás Zenekarok Versenye, Rocktár, 17:00

Könyvek Klubja Olvasókör, Boccaccio: Dekameron
részletek, Vezeti: Szabó Imre László filozófus, Városi
Könyvtár, 16:45

Június 20. péntek
Rocktábor I. turnus Gálakoncert, Rocktár, 19:00

Június 18. szerda
Hattyúkerti zenés esték, a Művészeti Iskola Vonós
Kamaraegyütteseinek és Vonószenekarának koncertje,
Városi Könyvtár, 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
Sakktábor június 16-20, Honvéd sporttelep, 08:00
Rocktábor I. turnus, június 16-20, Rocktár, 09:00

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

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

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

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

Hobbibox mindenkinek, felnőtt amatőr edzések: hétfő,
szerda, péntek, Honvéd Sporttelep, 19:00

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

Június 16. hétfő
Zöldjárat, zöldhulladék gyűjtés a városban, 07:00

„Boldog békeidők-boldogtalan háború” kiállítás Varga
Zoltán magángyűjtő és a Kiskun Múzeum anyagából,
Kiskun Múzeum, 20:00

Múzeumok Éjszakája, Kiskun Múzeum, 18:45

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

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)

„Boldog békeidők-boldogtalan háború”
I. világháború kirobbanásának 100. évfordulójára
rendezett időszaki kiállítás, Kiskun Múzeum,
megtekinthető szeptember 15-éig

Hangos színek, színes hangok címmel grafika szakos
diákok kiállítása, Művelődési Központ, megtekinthető
július 5-éig

2014. június 6.

Június 10. kedd
Betűbölcsi, Baba-Mama Klub, vendég dr. Szabóné Csikai
Ágneszenepedagógus, Városi Könyvtár, 10:00

Pünkösdi Táncház, aprók tánca, pünkösdi
királyválasztás, ügyességi verseny, erőpróba, kézműves
foglalkozás, pünkösdi faállítás és sok érdekes program,
Rocktár, 17:00

Ritmo Gitárdélután, Rózsakert Vendéglő, 12:00

Június 8. vasárnap
Országos állat- és kirakodóvásár, Vásártér, 05:00

Feszültség megoldása a kapcsolatokban előadás,
Szakmaközi Művelődési Ház, 18:00

Június 6. péntek
Nyárcsalogató grillnapok, Rózsakert Vendéglő, 17:00

Selb Pincészet Borkóstoló, Petőfi Sándor emlékház,
18:00

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

Toborzómenet katonadalokkal, indulókkal - vonulás a
Petőfi térről a Kiskun Múzeumba a Kiskunfélegyházi
Koncertfúvós Zenekarral, 18:30

„Hangszer a nemzeti értéktárból – a tárogató”, Gregus
Tárogató Kvartett koncertje, Városi Könyvtár, 17:30

Aktuális kiskunfélegyházi programajánlónk a
www.felegyhaziprogram.hu

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT.

Nyitott képzőművészeti műhely, korongozás,
dobozfestét, tárlatjárás, Petőfi Sándor Emlékház, 17:00

Dominika (18) – Érdekelne diákmunka, ott tartok vele, hogy
keresem a helyet egy-két hónap
időtartamra. Augusztus pedig a
bulik hónapja, irány Csongrád,
Szeged. Tervezek ezeken túl még
néhány napot a baráti körrel is
eltölteni, talán a Mátrában, vagy
a Balatonon.
tli

Kisteleki Képzőművészkör kiállítás megnyitó, Art-turka,
16:30

Márk (16): – Úgy terveztem, hogy
mindenképpen vállalok diákmunkát, konkrétan szilvaszedést. Előtte
még a családommal Gyulán töltünk
el 2 hetet rokonoknál, és 1 hetet a
Balaton partján. A munka mellett
belefér még a nyárba sok itthoni olvasás és buli, strandolás is.

Kézműves foglalkozás és interaktív Móra-játék, Móra
Ferenc Emlékház, 15:00

Regina (17) – Egy gyárban szeretnék dolgozni a nyáron, s remélem,
összejön. Diákszervezet és ismerős is kell hozzá, így nincs olyan
veszély, hogy a végén nem fizetnek.
Otthon is dolgozom, de ez inkább
kikapcsolódásnak számít: lovaglás,
lóápolás. Családunk fürdőzést tervez, rokonlátogatást, és szeretnék
1 hetet a barátaimmal tölteni a
Balatonon.

Kerámia Tanszak indul, Alapfokú Művészeti Iskola,
Batthyány utca 12-16., beíratkozás június 13-áig

Haverok, buli… diákmunka

Június 6-tól június 20-áig

Dorina (19) – Egyelőre nézegetem
a lehetőségeket, nem sok van belőlük. Legszívesebben egy fagyizóban vállalnék diákmunkát, de
nem 1-2 hétre, hanem akár egész
nyárra. Ha ez összejönne, akkor
nem sok idő marad, de talán jut
idő a családommal egy-két kirándulásra, a barátokkal mozira, bulira. Szeretnék megnézni néhány

2014. június 6.

Június 14. szombat
Horgászverseny, Félegyházi Horgásztó, 06:30

fesztivált is a környéken, ha ezt a
munkabeosztásom megengedi.

15:30 3DDemóna, fantasy
18:00 3DDemóna,fantasy
20:30 3DA holnap határa, sci-fi
Június 10-11.
15:30 3DDemóna, fantasy
18:00 3DDemóna, fantasy
20:30 3DA holnap határa, sci-fi
Június 12-18.
II. FélegyháziFilmfesztivál
Június 12.
16:30 3D Mr. Peabody és Sherman kalandjai, animációs
18:15 Százkarátos szerelem, vígjáték
20:30 Rossz szomszédság, vígjáték
Június 13.
16:15 3D A Szörny mentőakció, animációs
18:00 A csajok bosszúja, vígjáték
20:15 Transzcendens, sci-fi akció
Június 14.
14:00 Violetta - A koncert, koncertfilm
16:00 3D Rio 2, animációs
18:00 3D Need for Speed, akció
20:30 Százkarátos szerelem, vígjáték
Június 15.
14:00 Violetta - A koncert, koncertfilm
16:00 3D A mogyoró-meló, animációs
18:00 A csajok bosszúja, vígjáték
20:15 3D X-Men - Az eljövendő múlt napjai 3D, sci-fi
akció
Június 16.
16:15 Rossz szomszédság, vígjáték
18:00 3D Godzilla, akció
20:30 3D Need for Speed, akció
Június 17.
16:00 3D Rio 2, animációs
18:00 Rossz szomszédság, vígjáték
20:00 Százkarátos szerelem, vígjáték
Június 18.
16:15 3D A mogyoró-meló, animációs
18:00 A csajok bosszúja, vígjáték
20:15 3 nap a halálig, akció
Június 19-20.
13:30 3DDemóna, fantasy
16:00 3D Így neveld a sárkányodat 2., animációs
18:15 3D Így neveld a sárkányodat 2., animációs
20:15 Hogyan rohanj a veszTEDbe, vígjáték

Szeretnél-e dolgozni a vakáció
alatt? Körkérdésünkre a tinik
igennel válaszoltak, de tudják,
hogy nem elég a szándék. Azzal is tisztában vannak, hogy
egy adatlap kitöltése még nem
munkaszerződés, és sok negatív tapasztalatról hallottak már
a korábbi évek diákmunkásaitól.

Ami a bulvárhírekből kimaradt. Etiópia geográfus
szemmel. dr. Szilassi Péter egyetemi docens előadása és
könyvbemutatója, Városi Könyvtár, 18:00
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Kitüntették a nyelvőrző pedagógust

Tudjon meg mindent a csatornázásról!

A pedagógusoknak adományozható egyik legmagasabb kitüntetést, a Németh László-díjat vehette át dr. Borbélyné Szabó Katalin
május 30-án, a Budapesten megtartott pedagógusnapi rendezvényen. A Móra Ferenc Gimnázium nyugalmazott tanárának az oktatásban, nevelésben, harmonikus személyiségformálásban tartósan kiemelkedő munkáját elismerő díjat Balogh Zoltán miniszter
és Hoffman Rózsa államtitkár adta át az ELTE Egyetemi Kongres�szusi Központjában megrendezett ünnepségen.

Interjú Kiss Kálmán Tiborral, a
Kiskunfélegyházi Vízközmű Társulat elnökével:
– Május 15-ével elindult a rákötéshez szükséges igazolások
kiadása. Milyen papírokat, dokumentumokat kell behozni a társulati
tagoknak az ügyintézéshez?
– A tulajdonos, illetve a szerződő
neve, lakcíme, a szennyvízcsatorna
beruházással érintett ingatlan címe
és helyrajzi száma a legfontosabb.
A belépési nyilatkozat, LTP szerződés másolata és a befizetett csekkek megléte ajánlott.
– Melyek az igazolás kiadásának
egyéb feltételei?
– Az igazolást nem azonnal, hanem a számítógépes és papíralapú ellenőrzést és adategyeztetést
követő néhány napon belül adjuk
ki. Nyilvántartott tagsági viszony,
megkötött LTP szerződés vagy
egyéni tagi megállapodás megléte
szükséges. Fontos, hogy az ügyfél
számláján ne mutatkozzon hátralék, a lehívott állami támogatás
rendben legyen.

A tanárnő 1973-ban kezdte munkáját a Móra Ferenc Gimnáziumban. Magyartanárként az anyanyelv
ápolását mindig fontosnak tartotta.
Ezért a gimnáziumban 1986-ban
megalapította az első „Beszélni nehéz” diákkört. Közössége 1987-ben
már a legjobbaknak odaítélt Kazinczy-jutalomban részesült. A Szókratész-program keretében diákjaival többször külföldi tanulmányútra
utazhattak. E program keretében
egy kiadványt is készítettek, amel�lyel Kiskunfélegyházát népszerűsítették európai diáktársaik körében.
Borbélyné Katikával a kitüntetés apropóján beszélgetve kiderült,
hogy kisgyermekkora óta pedagógus
akart lenni. Kedvenc babáival játszva
is mindig a tanítónő szerepét vette
magára. Törekvését a későbbiekben
megerősítette, hogy alsó tagozatosként volt egy gimnáziumi német
szakos tanár, Kürti János, aki akkor még nem tanította, de iskolába
menet nagyon sokszor találkoztak.
Sétáikon beszélgettek, fecsegtek
mindenről. Ezek a diskurzusok már
konkrétabbá tették elképzeléseit.
Megfogalmazta: némettanár leszek.
Így is történt. Igaz a német mellett

felvette a magyar szakot is, amely
szintén sikereket hozott pedagógusi
pályafutása során.
– A kitüntetés bizonyítja, hogy a
gyermekkori álom megvalósítása
sikerült. De a tervek megvalósításához szükség van a pedagógus
közösségre, és ami még ennél is
fontosabb, a gyermekek megnyerésére. Mennyire volt ez könnyű a
kezdetekben, és miként alakul napjainkban?
– Az egyik szülő azt monta: ő
mindig azt látta bennem, hogy
gyermekeiknek nemcsak oktatója,
hanem barátja, barátnője is vagyok. És tényleg. Végiggondolva

A tánc az élete
Aranyéremmel tért haza a Kiskunhalasi Néptánc Együttes szólótáncosoknak meghirdetett versenyéről Keserű Benedek. A Padkaporos
Táncegyüttes fiatal reménysége
nagyecsedi magyar verbunkjával
nyerte el a közönség és a zsűri elismerését.
Benedeknek kiváló a hozzáállása
a néptánchoz. Átérzi, tiszta szívből
adja elő a számokat. Egyéni a stílusa, előadásmódja. Amikor megjelenik a színpadon, kihúzza magát, a zene még meg sem szólal,
már mindenki érzi, hogy egy kiváló
táncost láthat. És nem okoz csaló-

dást. Oda teszi magát, pontosan
kitáncolja a lépéseket, a hangsúlyokra nagyon odafigyel – összegzi
az „aranyos” táncos erényeit Kátai
Tibor, a Padkaporos Táncegyüttes
művészeti vezetője. Nagyon gyorsan és pontosan tanul – teszi hozzá mestere, Kószó Borisz.
Az aranyérmes táncos szerényen
annyit árul el magáról, hogy három
éves kora óta táncol. A néptánc az
életévé vált. A próbákon, fellépéseken kívül sokat és szívesen jár
táncházba. Továbbtanulását is úgy
tervezi, hogy kapcsolatban tudjon
maradni ezzel a művészeti ággal.

én mindig köztük voltam, mint egy
tyúkanyó, jöttek hozzám, meséltek
nekem. Amikor pedig elkezdődött
ez a diákköri dolog, az nagyon sok
pluszt adott. Szinte családként
működünk. Amikor versenyre készülünk, akkor nem úgy van, hogy
hetente kétszer találkozunk a gimnáziumban, hanem felkeresnek a

lakásomon is. Itt készülünk fel, ha
úgy adódik, akkor akár este kilenckor is. De bármikor bizalommal keresnek magánéleti, szerelmi gondjaikkal is. Ez már több mint egy
átlagos tanár-diák kapcsolat.
– Naponta megfogalmazódik,
hogy szegényesedik a nyelvhasználat, szűkül a szókincs, terjed a
trágárság. Szinte hihetetlen, hogy
az anyanyelv ápolására, a versenyekre mégis szívesen jelentkeznek
a tanulók.
– Pedig igen! Nagyon is. Amit mi
beszélünk diákkörön, hogy hogyan
kell szépen beszélni, miként kell
mondatot alkotni, hogyan kell hang-

súlyozni, azok visszaköszönnek a
mindennapokban is. Amikor meghallgatnak egy hírt, tudósítást a
rádióban, vagy televízióban, azonnal elemzik. Helyes-e a fogalmazás,
jó helyen voltak a hangsúlyok? De
(talán éppen ezért), szívesen vállalkoznak előadásokra, színpadi
produkciók bemutatására is. Az is
érdekes volt, hogy egy diáknyelvi
szótár elkészítésébe is belekezdhettünk. A diákok feladata az volt,
hogy mindenki gyűjtsön össze tíz
olyan szót, amit a diákság használ
az iskolai élettel kapcsolatosan.
Nem tízzel, több százzal jelentkeztek néhány nap múlva! Ebben volt
érdekes és pajzán egyaránt. Ekkor
jelent meg az Édes Anyanyelvünk c.
lapban a „Hogyan beszél az ifjúság”
című pályázat. Erre, a gyerekekkel
közösen, megírtuk Kiskunfélegyháza 150 oldalas diákszótárát, amel�lyel az országos második helyet érdemeltük ki, ráadásul egy könyvben
is megjelent a munkánk.
– Ebben a felgyorsult internetes,
sms-es világban, amikor a szavak
megrövidülnek, átalakulnak, jelképessé válnak, hogyan kell kezelni a
nyelvhelyesség megőrzését?
– Ezt úgy lehet kezelni, hogy van
ennek az sms szóvilágnak is szókincse, szépsége, csak vigyázni kell,
hogy mikor, melyiket használjuk.
Nem szabad a kettőt összetéveszteni. A tanítványainknak tudniuk
kell, hogy amikor meg kell nyilatkozniuk, akkor azt az igazi, szép
magyar nyelven kell tenniük. H. S.

– Mi történik akkor, ha az ügyfél
még nem intézett eddig semmit?
A tulajdonos személyes irataival,
adókártyájával, az érintett ingatlan
helyrajzi számát igazoló dokumentummal személyesen meg kell jelenni a társulat Szent János tér 2.
szám alatti irodájában az alábbi
ügyfélfogadási időben: hétfőn és
szerdán 8-12 óra között, vagy csütörtökön 13-16 óra között. A tagsági viszony rendezése és az aktuális
fizetési kötelezettség teljesítése
után állítható ki igazolás.
– Mi van abban az esetben, ha
egy helyrajzi számon több család is
lakik?

Új aszfaltburkolatot
kaphat néhány utca
A Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat legutóbbi közgyűlése a
pénzügyi-, illetve intézőbizottsági beszámoló elfogadása után
megfogalmazta azt is, hogy a csatornázás befejezését követően
mely utcák kaphatnak teljes felújítást.
A társulat ülésén kiderült, hogy egy
sikeres önkormányzati pályázatnak
köszönhetően, a beruházáshoz igényelt közel 400 millió forint víziközmű társulati hitel nagyobb részének
felvételére nem lesz szükség. Ugyanakkor az is megfogalmazódott, hogy
lakossági igény mutatkozik arra,
hogy az EU-s pályázat által csak sávos helyreállításban részesült utcák
egy része teljes aszfaltburkolatot
kapjon. Ezért a társulat elnöke és az
önkormányzat szakembere előzetes
tervezői költségbecslést kért a leginkább károsodott, legrosszabb állapotban lévő útfelületek felújítására.
A tervezet a Kossuth városban a
Perczel Mór, a Dessewffy, a Bessenyei és a Bajza utca, a Móravárosban a Nefelejcs és a Szilfa utca, a

Bikahegyben a Pázsit utca, a Kertvárosban a Városkert utca, a Bankfaluban a Kiskun utca, a Molnártelepen
a Nagyszőlő út, a Zöldmező lakótelepen a Mészöly Gyula utca, az Aranyhegyi lakótelepen pedig a Bárány
utca aszfaltozásával számol.
Ez a beruházás közel 334 millió
forintból valósulhat meg. A társulat küldöttgyűlése olyan egyhangú
határozatot hozott, hogy elviekben
egyetért a megnevezett utcákban az
útfelújítási munkálatok elvégzésével. A további előkészítő munkákkal
megbízta Kiss Kálmánt, a társulat
elnökét, hogy az önkormányzattal,
a pénzintézettel és szakértőkkel
egyeztetve készítsen végleges előterjesztést a küldöttgyűlés részére.

H. S.

– Minden önálló vízórával (főmérővel vagy almérővel rendelkező) vízfogyasztó háztartás, tehát
aki vízdíjat fizet, az önálló egységnek minősül az önerő megfizetése
szempontjából. Az igazolást tehát
minden érintett tagnak külön-külön ki kell adnunk. A belső, házi
vezeték kiépítését viszont a közös, vagy egymást érintő udvarokban összehangoltan célszerű
elvégezni.
– Mi az eljárás akkor, ha az ingatlan tulajdonosa megváltozott?
Az érintett ingatlanon az érdekeltségi hozzájárulás összege, -–
amely a III. ütem esetében 265 ezer
Hirdetés

forint – tehernek minősül, amelyről
az adásvételkor vagy a hagyatéki
végzésben rendelkezni kell. Megoldási lehetőség az adásvétel előtti
tehermentesítés vagy a vevő nyilatkozata a szerződésben az átvállalásról. Tudni kell viszont, hogy a korábban megkötött LTP szerződés fő
szabály szerint nem ruházható át,
illetve ahhoz a társulat és a pénzintézet előzetes hozzájárulása szükséges, a közjegyzői hagyatéki eljárásban pedig csak egy természetes
személy nevezhető meg örökösnek.
Minden átruházás előtt ezért célszerű a társulat megkeresése.
– Csak személyes ügyintézés lehetséges?
– Az igazolást nem küldjük ki
postán, de a tulajdonos nevében
megbízott személy is eljárhat. Ehhez nálunk nem szükséges formális, írásos meghatalmazás, de a
képviselt tulajdonosok pontos személyes és lakcím adatai, valamint a
helyrajzi szám szükségesek. Telefonon (76/430-690) csak tájékoztató
jellegű információkat tudunk adni.
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Kecelen lehet bajnok a Kiskunfélegyházi HTK
Megszakadt a Kiskunfélegyházi HTK győzelmi sorozata a
megyei I. osztályú bajnokság
utolsó előtti fordulójában. A
bajnoki éllovas félegyháziak a
Kalocsával szemben veszítettek pontokat, amivel nyílttá
tették a bajnoki hajrát, előnyük ugyanis egy pontra olvadt
a második helyezett Híd SC-vel
szemben.
Amennyiben a KHTK győz a
keceli záró fordulóban, abban az
esetben a bajnokság élén zár.
Bács-Kiskun Megyei I. 29. ford.
Kiskunfélegyházi HTK- Kalocsai
FC (0-1) 1-1, gólszerzők: 39. p. Kohány Balázs, 54. p. Szabó Tamás
Híd SC- Kiskőrös LC 4-1
30. ford. /záró/ 06.07. 17. ó.
Kecel FC- Kiskunfélegyházi HTK
Kunszállás SE- Híd SC

Országos bajnoki címet Nagyot birkóztak
a Kiskun Kupáért
szerzett Papp Laura
aquatlonban

Új helyszínen, a városi sportcsarnokban rendezte meg május 24-én
a Kiskunfélegyházi Vasas TK a Kiskun Kupát, id. Besze László Birkózó nemzetközi szabadfogású emlékversenyt. A tornára összesen 29
csapat nevezett, akiknek 199 versenyzője lépett szőnyegre.
A legnépesebb tábort ezúttal is a
Kiskunfélegyházi Vasas TK alkotta,
akik 38 fiatalt indítottak el. Mellettük a hagyományokhoz híven a
testvértelepülések csapatai a képviseltették magukat.
A versenyen a kezdő, még
amatőrnek számító fiatalok mellett
diákolimpiai és magyar bajnokok is
részt vettek.
Eredmények: A Besze család
vándorserlegét egy évig Szécsényi
Ádám őrizheti. Legtechnikásabb
versenyző: Gyöngyösi Gergő. Dr.
Réczi László különdíját Czibolya
Máté érdemelte ki.

A Margit-szigeten rendezték meg május 31-én a Sport XXI.
program Aquatlon Országos versenyét. A megmérettetésen a
félegyházi Jogging Plus Szuperinfó Futóklub Triatlon szakosztályának tagja, Papp Laura újabb országos bajnoki címet szerzett. Laura május 25-én a Triatlon Magyar Nagydíj Országos
Versenyét is megnyerte Tiszaújvárosban.

A sportoldalt szerkeszti és írja:
Gubu Zoltán

Kitűnő birkózásukért különdíjat kaptak még: Csernus Kitti és
Bánszki Krisztián
Csapatverseny: 1. Kiskunfélegyházi Vasas TK. 2. Korond 3. Szentes 4. Dunaharaszti 5. Orosháza 6.
Zenta.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Lőrincz Tamás háromszoros
Európa bajnok, olimpiai ezüstérmes,
valamint Szabó Emese EB ezüstérmes, főiskolás világbajnoki bronzérmes, akit Por László, a Bács-Kiskun
megyei Birkózó Szövetség főtitkára
ajándékozott meg sportpályafutása
befejezése alkalmából.
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Egy kosáron múlt
az országos döntő
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Pezsgővel
locsolták meg
a Honvéd
pályát
Győzelemmel és veretlenül fejezte be a megyei III. osztályú
bajnokságot a Kiskunfélegyházi HTK II. Az együttes már korábban bebiztosította a bajnoki
címét és az utolsó fordulóban a
Bócsa legyőzése sem jelentett
számukra akadályt. A mérkőzést követően a Kiskunfélegyházi HTK II. tagjai Losonczy
Lászlótól, a megyei szövetség
elnökétől vehették át az aranyérmeket és a bajnoki trófeát.
A Kiskunfélegyházi HTK II. 22
győzelemmel és 4 döntetlennel
zárta az idényt.
Bács-Kiskun Megyei
III. Kelet 26. ford.
Kiskunfélegyházi HTK II.–
Bócsai BLSE (1-0)
4-1

Békésen rendezték meg május 29én a III. korcsoportos fiú kosarasok
országos elődöntőjét. Az elődöntőbe három megye bajnoka, a békési Szegedi Kis István Református
Gimnázium és Általános Iskola, a
miskolci Jókai Mór Református Általános Iskola, a debreceni Refor-

mátus Kollégium Általános Iskolája, valamint Bács-Kiskun megye
ezüstérmese, a kiskunfélegyházi
József Attila Általános Iskola csapata jutott be. A tornát végül a
házigazda békésiek nyerték meg,
a félegyháziak a harmadik helyen
zártak.

Elődöntő:
Szegedi Kis István ( Békés ) –
József Attila ( Kiskunfélegyháza )
49 – 47
III. helyért:
József Attila ( Kiskunfélegyháza )
– Jókai Mór ( Miskolc ) 45 – 26

Tavaszi bajnok lett a teniszcsapat
Minden mérkőzését megnyerte idén
az Országos Csapatbajnokság másodosztályában szereplő Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub. A félegyháziak
május 25-én Gyulán győztek 6-3-ra,
május 31-én pedig az Orosházát múlták felül hazai pályán 6-3-ra.
Hirdetés

7 évesek lettünk! Ez alkalomból nyereményakciót hirdetünk, melynek főnyereménye egy 7”-os Tablet! 2014. június 10-ig aki 5 ezer forint felett
vásárol az üzletünkben, részt vesz a sorsoláson! Továbbá kisorsolunk egy
vezeték nélküli egeret és egy 4GB-os pendrivot! Sorsolás: 2014. június
11. 15 óra

Befejezték
a bajnokságot a megyei
kézilabda
csapatok
Május végén fejeződött be a
megyei kézilabda bajnokság.
A Félegyházi Kézilabda Sport
Club női és férfi csapatai egyaránt a Constantinum Sportcentrumában vívták meg az utolsó
mérkőzésüket. A nők tizedikként, még a férfiak nyolcadikként zárták a szezont.
Bács-Kiskun Megyei Női Felnőtt
22. ford. Félegyházi KSC –
Nemesnádudvari NKSZSE
15-22
Bács-Kiskun Megyei Férfi
Felnőtt
22. ford. Félegyházi KSC –
Kecel KC
32-23
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Arcok a piacról
A piac közepén, ahonnan látszik a templom órája, ott árulja
a hagyományos zöldségeket.
Nem csoda, ha mindenki ismeri, hiszen 35 éve várja a vásárlókat.
– Édesanyámmal, aki már 50.
éve piacozik, mindketten jól ismerjük a vevőket és a félegyházi piacot – meséli Csókási Sándor (52)
kisteleki őstermelő. – Sokat változott időközben a világ. A bekerített
piactér nem volt szép, az árusok
feletti szedett-vedett tetőkkel, de a
hársfák hangulata emlékezetes. A
mostani piac meleg, nyáron 10 óra
után már emberpróbáló a hőség,
szerintem ha egylégterű csarnokká
alakították volna, az praktikusabb
lenne.
– A vásárlók mennyit változtak?
– Hozzászoktak a hipermarketekhez, ahol eladót sem nagyon
látni, és itt meg csodálkoznak, ha

segíteni akarunk nekik a válogatásban. Pedig azért állunk itt ketten,
hogy a szép és friss termékekből is
a legszebbeket adjuk el. Régi, szinte muzeális jellegű, de hitelesített
mérleggel dolgozunk, és szeretjük
a hagyományos kiszolgálást. Eléggé értelmetlen szabály, de kiírjuk
az árakat, viszont így is lehet alkudni, és ha valaki nagyobb men�nyiséget vesz, természetes, hogy
megegyezünk.
– Mekkora munkát jelent a
krumpli termesztése?
– Termesztés, kezelés, hűtés-fűtés, válogatás… 2 tanyaépületben
végezzük. Piaci napokon hajnali 2-kor kell ahhoz felkelni, hogy
időben ideérjünk, és még parkolóhelyet is kapjunk. Régebben
természetes volt, hogy ideállnak
a piacosok, behordják a ládáikat,
aztán másfelé parkolnak, de ma
már ez nehezebb, mert ha elállok

Miért hisztizik
a gyermekem?

Az önmegvalósítás lehetőségeiről, a gyermekgondozási
segély alatt töltött idő problémáinak megoldásáról szólt ma
a könyvtárban a „Betűbölcsi”
foglalkozása. A hagyományoktól eltérően ezúttal nem előadást hallhattak a várandós- és
kisgyermekes anyukák, hanem
személyes, vagy kiscsoportos
beszélgetés keretében kaphattak személyre szabott választ

kérdéseikre Tóth Ibolya mentáltrénertől.
Mint a szakember elmondta, a
foglalkozásokon gyakran felmerülő kérdés az, hogy mikor kell
elkezdeni a gyermeknevelést.
Erre – véleménye szerint – a legmegfelelőbb válasz az, hogy az
apróság megszületése előtt 25
évvel. Hozzátette: soha nem késő
a felkészülés, a tanulás, a közös
beszélgetés a nevelésről.

innen, akkor utána nem tudok vis�szajönni.
– Hányféle burgonyát árulnak?
– Minimum 6-8 félét kínálunk
egyszerre, ez tenyészidőtől függő,
mindig cserélődik. Összesen olyan
180 fajta létezik, de a teljes válasz-

tékot lehetetlen volna termeszteni.
Most éppen a balatoni rózsakrumpli és a Red Scale a sláger.
Emellett a hagyományos zöldségek
is megfordulnak nálunk, ahogy teremnek, folyamatosan.

tli

Íjazás, mini-kalandpark
Félegyháza és Bugac között egy
szakaszon csak lépesben haladhattak a vasárnap délutáni autósok,
mert két fogat folyamatosan úton
volt egy-egy kocsirakománynyi gyerekkel. Az út melletti réten lovagolni lehetett, a bátrabbak még az
ügetést is kipróbálhatták. A Gazdakör évszázados – nemrég felújított
– épülete körül meglepően sokan
álltak sorba a különféle játékoknál,
vagy éppen az ingyenes étel- és italpultnál.
– Erős a kötődés ehhez a helyhez – mesélte Varga Melinda, aki
néhány átmeneti év után újra helyi
lakos lett –, nagyapám részt vett
az építésben, szüleim idejártak iskolába, és nekem is emlékezetesek
azok az évek, egészen az összes
évfolyam összevonásáig, amíg itt

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Vizhányó Erzsébet – Palkó Ferenc, Tóth Henrietta
– Szatmári Attila, Kovács Gabriella –
Bánfi Attila.
Meghaltak: Miháczi Imréné Szeleczki
Rozália – Lakitelek, Zombori Imréné
Ficsór Erzsébet Katalin – Kiskunfélegyháza, Kósa Mártonné Szegi Piroska
– Pálmonostora, Szappanos János –
Kecskemét, Nagy János – Kiskunfélegy-

tanulhattam. Néha csak egyetlen lapátnyom-keskeny, frissen elhányt út
vezetett a hóban az iskoláig.
A vidámság töretlen maradt a
rövid zápor idején is, és a nagyobb
gyerekek zacskós kakaót osztogattak a kisebbeknek. – Mindenki
idetartozónak vallja magát – mutatott körbe alkalmi idegenvezetőm –
ezért is szervezzük meg a mi, külön
gyereknapunkat, ami kicsit más,
mint a többi,...és ez a miénk. tli
háza, Kuli Józsefné Laczi Piroska Mária
– Izsák, Vidéki Ferenc – Kiskunfélegyháza, Rehák Mihályné Lehóczki Anna
– Gátér, Szücs Vince – Tiszakécske, Farkas Dezső – Tiszakécske, Kéri Ferenc
Lászlóné Tormási Mária Terézia – Kecskemét, Géja Mihályné Kővágó Éva Mária – Nagyszénás, Sánta Mihályné Oláh
Etelka – Kecskemét, Kaltenecker Mihály
– Dunaegyháza, Rácz Istvánné Balázs
Katalin – Kiskunfélegyháza, Gáspár Imréné Zubek Katalin - Kecskemét.

