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Vakáció – Jó kezekben a félegyházi gyerekek
Fotó: Kürti László

Gazdag kínálatból válogathatnak a félegyházi szülők, amikor a
tartalmas, élményekben gazdag vakáció reményében tábort keresnek gyermekeiknek.

Rocktábor
„A zene kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan, mégsem
maradhat kimondhatatlanul.” A
félegyházi Rocktár nyári táborainak sikere azt mutatja, Victor

Hugó gondolata mélységesen
igaz, és a legfiatalabbak is magukévá teszik. A múlt pénteken
zárult első turnusban olyan gyermekek ismerkedtek a zenével és
hangszerekkel, akiknek nem volt
komoly előképzettségük, sokan

először vettek kezükbe gitárt,
dobverőt. Az egyhetes kurzust
mégis sikeres koncerttel zárták,
ahol egy világslágert és egy saját
szerzeményt is előadtak.
Ónodi Árpád, a Rocktár vezetője elmondta, hogy nem csak a
legkisebbeknek szerveznek tábort.
Június 23-ától a serdülőknek, egy
héttel később pedig a már működő fiatal zenekaroknak tartottak

foglalkozásokat, mégpedig a Borsihalmi Művésztelepen. A gyakorló
zenészeket felkészítik a nagybetűs
„rockéletre”, és megismertetik
őket a menedzselési fogásokkal
is. Számukra már stúdióhasználati lehetőséget is biztosítanak. A
július 4-ei zárókoncertjükön a közönség profi koncertre számíthat.
Folytatás a 2. oldalon

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu oldalon!
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Folytatás az 1. oldalról

Vakáció – Jó kezekben a félegyházi gyerekek
Kincskeresők
„Selyemre festem a tavirózsát, és a
tábor végén hazavihetem, az asztalomon fogom tartani” – mesélte a
10 éves Zoé alkotás közben. A Móra
Ferenc Művelődési Központ „Kincskereső” táborozásán résztvevők
délelőttönként népi kismesterekké
válnak. A 6-11 éves és a 8-16 éves
korosztályok számára szervezett
nyári táborba könnyű odatalálni:
a folyosó végén, a hang irányába
kell menni. Gyerekek játszva ismerkednek olyan anyagokkal és technikákkal, amelyekkel az iskolában
nem találkoznak. Ilyen a gyapjú, az
agyag, a selyem, a merített papír, és
mindezek megformázása, megfestése – mondta el Fekete Beatrix,
aki Bodor Mariannal közösen vezeti a tábort.

Régen és ma
„A legjobb az volt, hogy együtt voltam a barátaimmal és minden nap
jól szórakoztunk” – összegezte élményeit Csányi Bernadett a könyvtár helyismereti táborának zárásakor. Az egyhetes program idén
a „Kiskunfélegyháza közlekedése
régen és ma” címet viselte.
Török Brigitta, a tábor vezetője
elmondta, hogy a múzeumi látogatás és lovaskocsikázás mellett a
gyerekek könyvtárhasználati játékban is részt vettek, melynek során
a közlekedéssel kapcsolatos könyvekkel, kiadványokkal ismerkedtek.
A táborlakók kirándulást tettek
Budapestre, fő programjuk a Közlekedési Múzeum meglátogatása volt.
A gyerekek ellátogattak a félegyházi
tűzoltóságra és a vasútállomásra is.

Alkotás és örömködés
Gyakorlat és előképzettség nélkül
is részt vehetnek a felső tagozatos
tanulók a művelődési központ képzőművészeti táborában. A június
30-án kezdődött foglalkozásokon
a Holló László Képzőművész Kör
alkotóinak segítségével ismerkedtek a diákok a szakmai fogásokkal,
művészeti technikákkal.
A grafikára és a festészetre került
a hangsúly a táborban, ezen belül
a linómetszéssel és a sokszorosító

és megismerkedhettek a háziállatokkal. Kézműveskedtek is a múzeumban, ahol minden gyermek
megmintázta textilből Csodát és
Kószát. A lurkók mindegyike könyvtári tag lett, és úgy nyilatkoztak a
tábor zárásakor, hogy a lovacskákról megjelent további regényeket is
szeretnék elolvasni.

grafikai eljárásokkal is megismerkedhettek a fiatalok – mondta el
Molnár István, a tábor vezetője.

Tánc és önbizalom
Az Ipartestület székháza fogadta
be a táncoslábú fiatalok táborát. A
Silver Step Táncstúdió fiataljai az
évközi szigorú próbák és fellépések mellet ezúttal szabadon gyakorolták a show tánc elemeit. Csatlakoztak hozzájuk olyan gyermekek
is, akik kíváncsiságból töltötték
szabadidejüket a tánccal. Kovács
Sándor táborvezető elmondta: a
fiatalok mozgásigényét szeretnék
kielégíteni elsősorban, emellett
fontos, hogy a tánctudás önbizalmat is ad a fiúknak és lányoknak.

Kis vizilabdások
Második alkalommal szervezte
meg idén a Kiskunfélegyházi Vízilabda SE a Csobbanó Delfinek
Vízilabda Táborát a félegyházi
strandon. A tábor ebben az évben
három hetesre nyúlik. A 8-14 év
közötti gyerekek az egyéni szintjüknek megfelelően az úszás alapjaival, valamint a vízilabdázással
ismerkednek meg.

Lovas gyerekparadicsom
A tóban kacsa úszkál, a kutyák farokcsóválással üdvözlik a látogatót, kicsit távolabb három ló hátán
cserélődnek a gyerekek a haleszi,
Unicornis Lovarda területén.
– Nekem is vannak gyerekeim,
akiket nem tudtam hová vinni a szü-

Izgő-mozgók

netben, a tanya adott volt, így megnyitottuk a tábort. Ez már a hatodik
turnus, és a tapasztalat kialakította
a napirendet. A gyerekek nagy szabadságot kapnak, de megtanulnak
egymásra is figyelni, és mindig van
mellettük felügyelet. Szabadságom
ideje alatt foglalkozom a táborral,
igyekszem igazi gyerekparadicsomot varázsolni a 20 gyerek köré.
Egyedül, családtagjaim segítsége
nélkül ez nem sikerülne – mondja
Dunás Varga Ibolya táborvezető.

Csoda és Kósza
Az olvasás megszerettetése, a
könyvtár megismertetése volt a célja a könyvtár olvasótáborának. Az
első és második osztályos gyerekek
Czigány Zoltán: Csoda és Kósza
meseregényét olvasták a foglalkozásokon. De nemcsak olvastak, hanem a két főszereplő lovacska történetét feldolgozva, Dobos Matild
táborvezető irányításával ellátogattak egy tanyára, ahol lovagolhattak

Csak a fejük látszott ki a vízből,
de örömmel pózoltak a kamera
előtt a zöldsapkás táborlakók. Hat
turnusban, váltásonként hétfőtől
péntekig lubickolhatnak azok a
gyerekek, akik az Izgő-Mozgó Kölyökklub úszótáborát választják.
– Reggeli tornával indul a nap,
ezen túl csak néhány kötött eleme van a napirendünknek, mint a
tízóraira elfogyasztott félegyházi
péksütemény és félegyházi tej, a
menü-ebéd, valamint az ebédet
követő szieszta. A többi programot
nagyban befolyásolja az időjárás,
ám minden eshetőségre felkészültünk. A hangsúlyt az úszásra és a
különféle vízi játékokra helyeztük:
a kezdőknek megtanítjuk, a haladók versenyeken vesznek részt.
Ha kint nem megfelelő az időjárás,
akkor beköltözünk az uszodába.
Az erős napsugárzás elől is behúzódunk. Idén lesz egy ittalvós,
igazi sátortáborunk is a párolgó
vízfelületek szokatlan klímájában, éjszakai játékokkal, zseblámpás kalandokkal – mondta el Kis
Virág táborvezető.

Tenyér- és fonákütés
Hétfőtől péntekig délelőttönként
tanulhatják és gyakorolhatják a tenyér- és a fonákütést a jó hangulatú tenisztábor résztvevői a strandpályáján.
Rekedt Zoltán táborvezető szerint egy hét alatt biztonsággal meg
lehet tanulni az alapokat. Naponta
9 és 12 óra között testnevelő tanárokkal és teniszedzőkkel gyakorolnak a gyerekek, és – ha már
a strand teniszpályáján folynak
a foglalkozások – igény szerint
úszásoktatásra is lehetőség van.
(A táborokról bővebben olvashatnak a www.felegyhazikozlony.hu
honlapon)
H. S., tli
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Kurultájra várva
Bugac község immár harmadik alkalommal adhat otthont
a magyar összefogás legnagyobb ünnepének, a Kurultájnak. Augusztus 8. és 10. között 27 nép mutatja be saját
kultúráját, felépül többek között a világ legnagyobb fából
készült jurtája, lesznek sztyeppei lovasviadalok és több más
látványosság is – hangzott el a
rendezvényről szóló sajtótájékoztatón.
Lezsák Sándor, az Országgyű-

lés alelnöke, a Kurultáj fővédnöke
emlékeztetett arra, hogy az elmúlt
esztendőkben
népmozgalommá
vált a magyar őstörténet iránti
érdeklődés. Ez a rendezvény pedig bizalmi kapcsolatokat is épít a
rokon-tudati népek körében.
Szabó László, Bugac polgármestere az előkészületekről,
Rosta Szabolcs, a Katona József
Múzeum igazgatója az Ősök Sátrában tervezett kiállításról, dr. Bíró
András Zsolt főszervező a Kurultáj különlegességeiről beszélt. A

Megújult a kommendáns hivatal

Befejeződött a volt kommendáns
hivatal felújításának második üteme, amelynek keretében megújult
az épület főutcára néző homlokzata. Mint ismert, a 150 millió forint
értékű honvédségi ingatlan 2012ben került a város tulajdonába. Az
épület részleges felújítását tavaly
októberben kezdték el. A külső rész
megújulása mellett a belső tereket
is átalakították, ennek köszönhetően már itt működik a felnőtt- és

Háziorvosi ügyelet
olcsóbban
Továbbra is az Emergency Service
Kft. látja el a központi háziorvosi
ügyeletet Kiskunfélegyházán. A
Kossuth utcán, a volt kommendáns hivatal épületében kialakított
rendelőben a város lakóin kívül
Gátér, Bugac, Bugacpusztaháza,
Pálmonostora, Petőfiszállás és
Kunszállás polgárait fogadják. A
közbeszerzési pályázat lezárását
követően az öt évre szóló szerződést Kapus Krisztián polgármester

gyermek háziorvosi ügyelet, valamint a védőnői
szolgálat.
A
második
ütem munkálatainak befejező rendezvényén Kapus
Krisztián polgármester elmondta,
hogy a volt óvoda
helyiségeit és az
udvar egy részét
augusztustól
a
mentőszolgálat
veszi birtokba, a jelenlegi telephelyük felújításáig. Ezért a mentőszervezet is piaci alapon fizet bérleti
díjat. A város beruházási költségei
egyébként alig két év alatt megtérülnek. A polgármester elmondta
azt is, hogy a felújítási munkálatok
folytatódnak. A Hunyadi utcai homlokzatot szintén rendbe teszik, az
udvart és az épület belső homlokzatát, valamint az ereszcsatornákat
is megújítják.
H. S.
és a szolgáltató szervezet ügyvezető igazgatója, Rédei József írta alá
június 25-én.
A szerződés aláírását követően Rédei József elmondta: az új
szerződés szerint a háziorvosi
ügyelet működtetése mintegy 10
millió forinttal kevesebbe kerül az
érintett települések önkormányzatainak, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően optimalizálták ugyanis a létszámot. Ezzel együtt minden beteg szakszerű ellátásban részesül az ügyeleten – hangsúlyozta
a szakember.

részletes program hamarosan
megismerhető lesz a Kurultáj hivatalos honlapján. A rendezvény a

látogatók számára továbbra is ingyenes, és táborozási lehetőséget
is kínálnak, jelképes költségért.

100 éve történt

mekmentő Szolgálat ezeknek a
gondolatoknak a tudatosítása
érdekében szervezte meg előadássorozatát, amelynek egyik
állomása Kiskunfélegyháza.

Hadtörténeti emlékülést tartott
június 24-én a volt helyőrségi
klubban a Petőfi Sándor Bajtársi
Egyesület az első világháború
kitörésének 100. évfordulója alkalmából. Az összejövetelen a
háború kirobbanásának okairól,
politikai hátteréről szóltak hadtörténészek és kutatók.

Kis szépség

Az internet
használata
veszélyeket is rejt
Az internet világa rengeteg
pluszt ad mindennapjaink életviteléhez. Ugyanakkor nagyon sok
veszélyt is hordoz, ami elsősorban a fiatalokat veszélyezteti.
Azt a korosztályt, amely már
használja a világhálót, de még
hiszékenyek és befolyásolhatók.
Hogyan készíthetjük fel őket a
tudatos és biztonságos internethasználatra? Erről tartott június 19-én előadást a városháza
dísztermében Fülöp Péter pedagógus nevelőknek és az oktatási intézmények irányítóinak.
Az előadó felhívta hallgatósága figyelmét arra, hogy a világhálón megjelenik az adatlopás,
a zaklatás, a pedofília, a szexualitás és még számtalan káros
tartalom. Ezek kiszűrésére ma
már léteznek egyszerű módszerek. Ahhoz viszont, hogy ezek
működjenek, beszélgetnünk kell
a gyermekekkel erről. Ha ezt
nem tesszük meg, akkor egy
olyan láthatatlan, sötét világba
kalandoznak, amelyről tudomásunk sincs. A Nemzetközi Gyer-

Galyatetőn, négy korosztály számára rendezték meg az országos
gyerekszépségverseny döntőjét.
Az előválogatókról bejutottak között keresték Magyarország legbájosabb
és legtehetségesebb
gyermekét. Bakó Léna a félegyházi forduló első helyéről jutott
a döntőbe, ahol az előkelő 3. helyezést érte el. Ezzel meghívást
kapott Little Miss World világversenyre, amit Törökországban rendeznek meg.
– Be kellett öltöznöm koktélruhába, meg magyaros ruhába is.
Sokat fényképeztek, és az utolsó nap megkaptam a csodaszép
koronámat – mesélte az 5 éves
Léna, aki nagyon várja már a törökországi versenyt.
tli
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Soha többet hasonló!

Kiheverhetetlen tragédia rázta meg 23 évvel ezelőtt Félegyházát:
négy kisgyermeket temetett maga alá a homok alig egy héttel az
iskolai évzáró után. Az évfordulóra Fekete Katalin olvasónk hívta
fel a figyelmünket, miután hírt adtunk arról, hogy a templomhalmi ásatások helyszínén hamarosan egy emlékparkot alakítanak
ki, ahol a tervek szerint a halálos balesetet szenvedett gyerekekre is megemlékeznek.
Katika már 1991-ben is abban
a tízemeletes épületben lakott,
ahonnan június 24-én játszani indultak a gyerekek. Találkozásunkra magával hozza a történtekről
néhány nappal később tudósító,
megsárgult napilapot is, amelynek írásából kiderül: az egy házból
való 11 éves Zsolt és kishúga az
5 éves Andrea, a 9 éves Tamás
és a 12 éves Attila a lakásuktól
jó egy kilométerre lévő bankfalui
homokbányában játszottak azon
a forró nyári napon. Ők négyen
egy kis üregben hűsöltek, míg
12 éves társuk vízért ment. Mire
visszajött, a négy kisgyerek eltűnt
a többmázsányi homok alatt. A
felnőttek tíz perccel később már

holtan kaparták ki őket, egyedül
Andrea mutatott életjelet, de a
mentőkocsiban ő is meghalt.
Katika – így mondja – ma is elevenen emlékszik a felkavaró napra. Amikor a gyerekek segítségére
siető felnőttek két puszta kezükkel
küzdöttek a homokkal, a kudarc
döbbenetére és a tehetetlen fájdalomra, majd a környékre telepedő
gyászra... Ő ma is ugyanabban
a lakásban él, és gyakran jutnak
eszébe a gyerekek és szüleik. Barátnője, a balesetben 9 évesen elhunyt Tomi édesanyja, Csenki Jenőné Erzsike azonban már évekkel
ezelőtt elköltözött. Új otthonában
beszélgetünk az eltelt bő két évtized történéseiről.

Új elnök
a helyi MSZP élén

Tisztújító közgyűlést tartott június 19-én az
MSZP kiskunfélegyházi szervezete. Az elnöki
posztra dr. Garai Istvánt és Horváth Tamást jelölték. A közgyűlés végül 23-17 szavazati arán�nyal Horváth Tamást bízta meg a párt ügyeinek
irányításával.
Az újdonsült pártelnök sajtótájékoztatón
számolt be arról, hogy a közgyűlésen a kongresszusi küldötteket és az elnökséget is megválasztották. Fontosnak tartották a fiatalítást
és a változtatást, de emellett azt is, hogy a tapasztalt és rutinnal rendelkező párttársaik is
szerepet kapjanak a vezetésben. Éppen ezért
elődjét, dr. Garai Istvánt is elnökségi tagnak
választották. Horváth Tamás úgy fogalmazott:
nagyra értékeli Garai munkásságát, és biztos
abban, hogy továbbra is eredményesen segíti a
párt munkáját.

– 23 év nagy idő, megtanított
együtt élni a megmásíthatatlannal – mondja, miközben képeket
nézünk Tomiról. – Nyolc éven keresztül minden egyes nap kimentem a temetőbe. Viszont abban a
lakásban nem volt maradásom. Az
ablakunk a homokdombra nézett.
Oda, ahol aznap megpillantottam
a mentőt, de nem is sejtettem,
hogy miért van ott. S bár sok minden kiesett az emlékek közül, úgy
éreztem, hogy új helyen tudok új

életet kezdeni. Ma már tudom,
hogy sehová sem kell mennem
ahhoz, hogy Tomi velem legyen.
De annak örülök, hogy felmerült a
baleset helyszínén egy emlékhely
kialakításának a gondolata. Nem
csak azért, hogy a családtagok
itt emlékezhessenek szeretteikre,
hanem figyelemfelhívásként. Hogy
soha többet ne fordulhasson elő
hasonló eset!


T. T.

Nem lesznek víztócsák
– Örülök annak, hogy a körzet képviselőjeként
a bukkanók átépítése után most a Városházától
a Virág cukrászdáig terjedő járdaszakasz térburkolattal való felújítását is sikerült elérnem
– mondta el Szamosi Endre, aki szerint azért
éppen ezen a szakaszon volt sürgető a felújítás,
mert kellő lejtés hiányában már kis csapadék
esetén komoly víztócsák alakultak ki, áztatva a
lakóépületek lábazatát, és bosszúságot okozva
a gyalogosoknak. A képviselő hozzátette: a járdafelújítás a tervek szerint újabb szakaszokon
folytatódik a közeljövőben.

Egészségnap az IBV-nél
Csaknem kétszázan vettek részt az IBV Hungária egészségnapján. A dolgozók és családtagjaik ingyenesen vehették igénybe az általános
állapotfelmérésre irányuló egészségügyi szolgáltatásokat a vércukor-, a koleszterinszint
mérésétől a szemvizsgálatig. A gyerekek addig
népi játékokkal, kerékpározással, ugrálóvárral
ütötték el az időt, majd pedig egy finom, egészséges ebéddel és palacsintapartival zárták a
napot.
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Bezáratná a hivatal a Rózsakert kerthelyiségét
„53,5 négyzetméter területű zöldfelület kialakításának 2014.
július 15-ig a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget! Továbbá a gazdasági udvar fogadótérként kerthelyiségként történő használatát jelen végzés kézhezvételét követő
öt napon belül szüntesse meg!” – áll a félegyházi építési hatóság
levelében, amit a napokban kapott kézhez Erkiné Rózsa Márta, a
patinás Rózsakert Vendéglő tulajdonosa.
– 2011-ben fogalmazódott meg építési szabályzat értelmében enbennem a gondolat, hogy szeret- nek a kötelezettségünknek eleget
nék létrehozni Félegyházán egy tehetünk úgynevezett függőleges
éttermet, amely polgári eleganciá- zöldfelülettel is, vagyis térben eljával és kulináris szolgáltatásaival helyezett növényekkel, kiszámítúj színfoltot képvisel a város ven- ható lombozatú fával, vízzel, stb…
déglátásában. Az ingatlant a helyi Ennek megfelelően tájépítésszel
önkormányzattól vásároltam meg. készíttettünk egy tervet, amit
S bár az épület és a közterületi ut- átadtam az önkormányzat muncafront állapota egyaránt siralmas katársainak kérve: találjunk minvolt, én megláttam a lehetőséget denki számára elfogadható megolaz egykor nyugdíjas otthonként dást. Választ nem, 500 ezer forint
büntetésről és a kerthelyiség öt
funkcionáló ingatlanban.
Az első meglepetés akkor ért, napon belüli felszámolásáról szóló
amikor – a tehermentes ingat- értesítést viszont kaptam – foglallanról szóló adásvételi szerző- ja össze az elmúlt évek történéseit
dés aláírását követően – kiderült, Erkiné Rózsa Márta.
Itt tart most a város kedvelt
hogy milliós nagyságrendű a közéttermének
ügye. A tulajdonos
üzemi tartozás. Többek között ez
pedig
csak
reménykedni
tud abvolt az oka, hogy három hónapos
ban,
hogy
a
többi
hatósághoz
hacsúszással sikerült elindítani a besonlóan
a
helyi
önkormányzattal
ruházást. Utólag tudtuk meg azt is,
hogy az épület védett minősítéssel is sikerül közös hangot találni
rendelkezik, így a Műemlékvédelmi a végzéseken és bírságokon túl.
Hivatal előírásainak megfelelően új Mindenesetre a végzés ellen felterveket kellett készíttetnünk. Ilyen lebbezést nyújtott be.
A Rózsakert ügyével kapcsoelőzmények után 2012 júliusában
latban
megkerestük dr. Endre
sikerült végre megnyitni. Öt napra.
Szabolcs
jegyzőt is, akit arra kérAkkor ugyanis az önkormányzat
tünk,
válaszában
térjen rá, hogy
– hivatkozással arra, hogy nincs
lát-e
lehetőséget
a
tulajdonos áljogerős hatósági engedélyem – öt
tal
említett
„függőleges
zöldfelühétre bezáratta az éttermet. Nem
let”
megvalósítására.
A
választ
az
vitatom, hogy hibáztunk. Azonban
alábbiakban
olvashatják:
ez a lépés megítélésem szerint
„Tekintettel arra, hogy a fenti cikkmegelőzhető lett volna némi partben
kifogásolt eljárás folyamatban
nerséggel, hiszen a működési enlévő egyedi hatósági ügy, ezért – az
gedélyünk megvolt, azt pedig senki ügyfél személyiségi jogai védelme misem mondta, hogy ugyanannak att – Kiskunfélegyháza Város Jegyaz önkormányzatnak egy másik zőjének nem áll módjában az eljárás
osztályán még egy engedélyt be részleteit nyilvánosságra hozni. A
kell szereznünk. 14 alkalmazottat Hivatal a fenti cikkre reagálva azonfizettem, miközben mi újra besze- ban fontosnak tartja megjegyezni, és
reztünk minden engedélyt. Bele- ezáltal az olvasókat is tájékoztatni
arról, hogy Kiskunfélegyháza Jegyértve a hiányzót is. Végül szeptemzője jogalkalmazói tevékenységét ilber 13-án újra megnyitottunk. Azt letékességi területén természetesen
hittük, minden rendben van…
minden ügyfélre nézve egyenlőképJött azonban a következő hely- pen gyakorolja a hatályos országos
színi szemle, amikor arra szólí- és helyi jogszabályi rendelkezések
tottak fel, hogy a kialakított kert- betartásával, betartatásával, és vis�helyiség háromnegyed részén szautasít a döntéshozatali eljárás
befolyásolására irányuló bárminemű
egybefüggő zöldfelületet alakítszándékot.
sunk ki. Ez gyakorlatilag a kertheA hatósági jogalkalmazói gyakorlyiség végét jelentené. Építésügyi lat során – a rendelkezésre álló eszszakemberhez fordultunk, aki közökkel – a jogszabályi előírások,
szerint védett épületként egy helyi illetve a kötelezettséget megállapító

jogerős és végrehajtható hatósági
döntések végrehajtásának teljesítését – tekintet nélkül az ügyfél kilétére – az önkéntes jogkövető magatartás elmaradása esetén ki kell
kényszeríteni.
Az ingatanok minimális zöldfelületi lefedettségére vonatkozó kötöttség
felett a hatóság nem hunyhat szemet, ugyanakkor a teljesíthetőség
módját a Kiskunfélegyháza Város
Helyi Építési Szabályzata részletezi,
melynek kivétel nélkül minden Fé-

legyházán építkező számára betartandó előírásai a Város honlapján
megtekinthetők.
Megjegyzendő továbbá, hogy egyedi hatósági ügyben született döntéssel szemben az ügyfeleket megilleti a
jogszabályban biztosított jogorvoslati
jog gyakorlása, mint jelen esetben is.
Tisztelettel:
Dr. Endre Szabolcs jegyző
Kiskunfélegyházi Polgármesteri
Hivatal„

T.T.

Hirdetés

Korlátlan beszélgetés
külföldön is Redeseknek
Európa Napijeggyel napi 990 Ft-ért
Legyél Redes! 1401
Vodafone
Power to you

Sony XperiaTM M2 1 Ft
Ha 2 évre a Red Basic C csomagot választod e-Packkel
Havonta, személyi használatra. Részletekről kérdezd kollégáinkat!

Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 1.
Telefon: +36 70 319 8784
Ajánlat a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes. Egyéni előfizetők részére. További feltételek és információk az üzletekben, a belföldi
hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a www.vodafone.hu weboldalon és a Lakossági ÁSZF Díjszabás 2.1.8. pontjában
található. A képek illusztrációk. Az Európa Napijegy az Európai Unió 27 országában érvényes, illetve Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban és Törökországban. A 1270-re küldött aktiváló SMS belföldről díjmentes, külföldről az aktuális roaming díjszabás szerinti
SMS ár fizetendő. Az Európa Napijegy díja 990 Ft, mely kiszámlázásának napján éjfélig hazai tarifája díján számlázzuk az érintett országokból indított hívásokat, a küldött SMS-eket, valamint adatforgalmat, a fogadott hívások díjmentesek. Azon Előfizetők, akik tarifájuknak vagy
adatopciójuknak köszönhetően jogosultak a Netinfo oldal használatára, külföldön is a tarifájukban meghatározott belföldön irányadó adatkeretük erejéig és annak terhére forgalmazhatnak adatot. Az érvényességi időn belül, az adatkeret felhasználása után adat opció vásárlása
lehetséges, ellenkező esetben az internet hozzáférés sebességét 0/0 Mbit/s sebességre lassítjuk. Azon ügyfelek, akik havidíjas tarifájuknak
vagy adatopciójuknak sajátosságaiból fakadóan nem férnek hozzá a Netinfo oldalhoz Magyarországon (forgalmi díjas internetet adó, túlforgalmazási díjjal rendelkező vagy BlackBerry opciók és tarifák esetén), esetleg mobilinternet tarifával rendelkező, vagy feltöltőkártyás
ügyfelek, úgy az Európa Napijegy napi 100MB külföldi adatforgalmat biztosít számukra. Utóbbi ügyfelek esetében az adatlimit 80%-ának
elérésekor és a keret kimerítésekor figyelmeztető SMS-t küldünk, az ezen túli adatforgalmat bruttó 60Ft/100kB-os egységekben számlázzuk. A kedvezményes adatmennyiség a mobil eszközökre letölthető alkalmazásokon (Skype, MSN, Viber, WhatsApp, stb.) keresztül használt,
internet alapú hang/videohívások indítására - és kliens szoftver függvényében szöveges chat üzenetek küldésére - illetve peer-to-peer
(P2P) adatforgalom bonyolítására nem használható fel. További részletek a www.vodafone.hu/europa oldalon és a mindenkori hatályos
ÁSZF-ben találhatók.
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Megöregedni humorral, méltósággal
– Én nem hallok, Rózsika meg nem lát. Így aztán jól kiegészítjük
egymást – mondja egészséges öniróniával, nevetve a 94 esztendős Dam Ottóné, vagy ahogy a többiek nevezik a Csanyi úti idősek
otthonában, Macuka. Rá, és a szomszédos szobában élő, hasonló
korú barátnőjére a ház minden rendezvényén biztos fellépőként
lehet számítani. Macuka szaval, Rózsika pedig énekel. Egyébként
sétával, pihenéssel, beszélgetéssel ütik el az időt.
Aprócska, de otthonos szobáS van úgy, hogy szomorú,
ikban egy emberöltő legfontosabb
Máskor bizakodom.
állomásainak emlékei: fotók a csaE világra születtem,
ládtagokról, kézimunkák az aktív
De csak egy pont vagyok.
évekből, emléktárgyak élő és már
eltávozott szerettektől.
Viszont van egy vágyam,
Kelemen
Sándorné
Mara
Egy nagy álmom,
Ha megvalósul, hittel remélem
mindössze 51 éves, de már 9 eszBoldogságom megtalálom.
tendeje az intézmény az otthona.
Míg
szemem a sorok között fut,
Gerincproblémái miatt szorul gonmagamon
érzem várakozással teli
dozásra, bár óriási akarattal igyekpillantását.
szik megőrizni önállóságát.
– Tetszik? – kérdezi csöndesen.
– Amit csak bírok, magam vég– Nagyon szép – válaszolom,
zek el a tisztálkodástól az ágyazásig. Szeretek keresztrejtvényt mire szemeibe könny fut.
– Ha valami nagyon foglalkoztat,
fejteni és sakkozni, az elektromos
kerekesszékemmel a városba is verset írok róla, és megkönnyebbükijárok – mondja büszkén. Csillogó lök – mondja, új tartalmat adva a
szemekkel mesél azokról az idők- soroknak.
A Csanyi úti idősek otthonában
ről, amikor úgy élt, mint bárki más.
Gálig
Erzsébet, a Szivárvány SzeBaromfitenyésztő a szakmája, dolgozott a műanyaggyárban, felnevelt mélyes Gondoskodást Nyújtó Intézkét gyereket. S bár az elmúlt évek a mény vezetője a kísérőm. Végigjártestét kerekesszékbe kényszerítet- juk az 1994-ben és 1998-ban, két
ték, érzései, vágyai és álmai szaba- ütemben épült ingatlant. A kelledon szárnyalnak. Izgatottan nyújtja mes nyári délelőttöt szinte minden
át a füzetet, amely erre a másik lakó a szabadban tölti. A terasz hűs
világra nyit kaput. Mara ugyanis árnyékában a gondozó őrző tekinverseket ír, leghűségesebb olvasói tete mellett levegőznek a demenpedig az otthon dolgozói és lakói. cia betegségben szenvedő lakók.
Többségük gyakorlatilag semmiféle
Íme egy a sok közül:
kontaktusra nem képes, de a kert
Én és a világ!
szépsége, a gondoskodó szavak és
A világmindenségben
érintések még őket is megérintik.
Én csak egy porszem vagyok,
– Pillanatnyilag 22 fő demencia
De azért olykor-olykor
szakvéleménnyel minősített súlyos
Úgy érzem, boldog vagyok.
demens ellátottunk van, de hamarosan újabb 14 igényt nyújtunk be a
Nagy-nagy ez a világ,
Szakértő Bizottsághoz – magyarázS én alkalmazkodom.
za Jaksa Imréné Edit osztályvezeNapjaim ki vannak töltve
tő ápoló hozzátéve: erre azért van
Nem unatkozom.

szükség, mert az állami finanszírozásnál ezt figyelembe veszik.
Egyébként a 105 férőhelyes intézményben mindössze néhányan
vannak, akik állapotuknál fogva nem
mozdíthatók, mindenki mást igyekeznek mobilizálni a gondozók. A 28
dolgozó 12 órás műszakban váltva
egymást végzi ezt a nagy odaadást
kívánó, fizikailag, mentálisan és emberileg is megterhelő munkát.
Gálig Erzsébettől megtudom,
hogy az intézmény korábban
emeltszintű ellátó részleg volt,
ami a tárgyi feltételekben (például
az egy- és kétágyas, fürdővel rendelkező szobákban) is tükröződik.
A normatíva csökkenése miatt
időskorúak otthonává minősíttették, azonban még így is szükség
van minden évben a térítési díj és
az állami finanszírozás mellé az
önkormányzat további támogatására. A Csanyi úti otthon mellett
a Nádasdy utcán van még egy hasonló intézmény, ahol 75-en vannak elhelyezve. Ellátásra jelenleg
43-an várakoznak, az általános
várakozási idő összintézményi
szinten 2 év.
Az intézményvezető szerint az
idősgondozásban kiemelt jelentő-

sége van a hozzátartozókkal való
kapcsolattartásnak. Ennek elmélyítését szolgálják az intézmény rendezvényei, mint például a majális,
a családi és nyílt napok, vagy az
idősek hete programjai. Különösen
nagy jelentősége van az időseket
érintő kórképek hátterének, tüneteinek és hatásainak a megismertetésének. Ezek közül is kiemelkedik a
demencia, amelynek aránya folyamatosan nő az ápoltak körében.
– A hozzátartozók nehezen tudják elfogadni ezt a gyógyíthatatlan
állapotot. Az intézménybe való
bekerülést követő első három hónap különösen kritikus időszaknak
számít, ugyanis az új környezet, a
mindennapi életben bekövetkező
változások gyakran állapotromlást idéznek elő az időseknél, amit
a családtagok nehezen élnek meg.
Nagy segítségünkre van ezekben a
helyzetekben az intézmény pszichiátere, dr. Mátyássy Adrienn. Az idei
idősek hónapja alkalmából a demenciáról szóló előadásokkal szeretnénk segíteni az érintett hozzátartozók tájékozódását a témában
– mondja Gálig Erzsébet.

Meghívásra a Parlamentben
A Sorsocskák Alapítvány márciusi
történelmi vetélkedőjének résztvevő diákjait, felkészítő tanárait és az
alapítvány vezetőségét látta vendégül a Parlamentben Lezsák Sándor
országgyűlési képviselő, az Országygyűlés alelnöke, a történelmi vetélkedő fővédnöke. A harminc diák,
hat felkészítő tanár és az alapítványi vezetők ebédjét Lezsák Sándor,
a buszos utazást Csányi József, a

Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő
és Munkahelyteremtő Egyesület elnökének támogatása tette lehetővé.
A kirándulás Horváth Gábor önkormányzati képviselő főszervezésében
jött létre. A Sorsocskák Alapítvány
tisztelettel köszöni a diákok nevében
is mindenki segítségét és támogatását a tartalmas programhoz.
Ónodi Árpád, Sorsocskák
Alapítvány

T. T.
Hirdetés

Ne szaporítsd a perceket és kilométereket az átjárással,
ha helyben is gyakorolhatod a rutin oktatást.
CSAK NÁLUNK!
Hetente induló nyári intenzív elméleti tanfolyamok!
GKI vizsga: július 18., július 20.
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Július 7., hétfő
Történelmi Nyári Tábor Móra
Ferenc nyomában, július 07-12.,
Kiskun Múzeum, naponta
9:00-17:00

Július 4-től július 18-áig
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

Izgő Mozgók Strandtábora, július
7-11., Városi Strand és Uszoda,
09:00
Július 11., péntek
Keresztény Motoros Zarándoklat,
Pálosszentkút, 15:00
Július 12., szombat
Keresztény Motoros Zarándoklat,
Pálosszentkút, 08:00
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Július 13., vasárnap
Országos állat- és kirakodóvásár,
Vásártér, 05:00
Július 14., hétfő
IzgőMozgók Strandtábora, július
11-18., Városi Strand és Uszoda,
09:00
Július 16., szerda
Élményudvar, Darvas József Ált.
Isk., 09:00
Moziműsor, Petőfi Mozi
Július 4-9.
11:30 3D Így neveld a sárkányodat
2., animációs
13:45, 18:45 Kavarás, vígjáték
16:00, 21:00 3D Transformers: A
kihalás kora, sci-fi akció
Július 10-16.
13:45, 16:00 3D Így neveld a
sárkányodat 2., animációs
18:00 Kavarás, vígjáték
20:15 3D Transformers: A kihalás
kora, sci-fi akció

Július 4., péntek
Rocktábor mesterturnus
Gálakoncert, Rocktár, 19:00
Nova Prospect koncert, Rocktár,
20:00

Július 17-23.
14:00, 16:15 3D Repcsik: A
mentőalakulat, animációs
18:30, 21:00 3D A majmok
bolygója: Forradalom, sci-fi akció

Július 5., szombat
Xtigmatic, The Void, April Weeps
(Szlovákia) koncert, Rocktár, 21:00

Közérdekű információk
Kiskun Múzeum: 0676/461-468
Művelődési Központ:
0676/466-843
Városi Könyvtár: 0676/461-429

kivágható programmelléklet

Gyerekek ragadtak teniszütőt Megnyerte a rájátszást
a Kiskunfélegyházi HTK
Országos korosztályos teniszversenyt rendeztek június 28-án és
30-án a Kiskunfélegyházi Városi
Tenisz Klub pályáján. A kupán 10
és 12 éves lányok és fiúk két korosztályban mérkőztek meg egymással.
Félegyházát összesen hat fő képviselte. A legjobb eredményt Din�nyés Lili érte el, a Jövő Bajnokának
játékosa a 10 évesek között első lett,
megelőzve az ugyancsak félegyházi
Cseh Blankát. A 10 éves fiúknál Szabó Gábor harmadikként végzett.

Sikerrel zárult
a sakktábor
Idén immár sokadik alkalommal rendezte meg hagyományos
sakktáborát a Kiskunfélegyházi
HTK Sakkszakosztálya. Az idei táborban 16 fiatal vett részt, akiket
életkoruk, tudásuk szerint csoportokba osztottak. A legfiatalabbak
a sakkozás alapjaival ismerkedtek
meg, míg a többiek számára játékos, ügyességi versenyeket szerveztek a Honvéd pályán.

A tábor végén a tanoncok a KHTK
Nyílt Rapid Sakkbajnokságán is
megmutatták tudásukat. A Honvéd
Kupára 44 fő nevezett. A verseny
hétfordulós svájci rendszerben
zajlott. A kupára Kecskemétről, Halasról, Szentesről és Csongrádról is
érkeztek sakkozók. Az Élő-ponttal
rendelkezőknél Ábel Lajos győzött,
megelőzve Lovas Dánielt és Volosin Vladimirt. A kupát csak KHTK
játékos szerezhette meg, ami az
ötödik helyen záró Nagy Józsefnek
sikerült. Mögötte Kovács László és
Kemény Csaba zárt.

3-2-re győzött idegenben, így feljutott az NBIII-ba a Kiskunfélegyházi
HTK labdarúgócsapata. A félegyháziak a párharc első mérkőzésén
hazai pályán 2-2-es döntetlent
játszottak, ezt követően voltak
képesek idegenben a bravúrra.
Ellenfelük, a Békés megyei bajnok
Szabadkígyósi SZSC a veretlenül
elért bajnoki címe után hazai pályán bukta el a rájátszást.

OSZTÁLYOZÓ AZ NB III-BA JUTÁSÉRT
VISSZAVÁGÓK:
Szabadkígyósi SZSC-Kiskunfélegyházi HTK 2-3 (0-2)
Gólszerző: Cseke T. (66., 90. – az
elsőt 11-esből), ill. Némedi (34.),
Lapsánszki (43.), Balog (75. –
11-esből)
Feljutott: a Kiskunfélegyházi
HTK, 5-4-es összesítéssel.

Fiatalok ismerkedtek meg
a kosárlabdával
Több mint 50 diák részvételével tartották meg a „Nyári Kosárlabda Tábort” Félegyházán.
Az egyhetes foglalkozás alkalmával a 6-14 évesek sajátították el a kosárlabdázás alapjait.
A kosártábor – ahogy az már
megszokott – a szünidő kezdetétől várta a fiatal tanoncokat. A tábornak az előző évhez hasonlóan

a félegyházi sportcsarnok adott
otthont. A diákok több csapatban,
korosztályokra bontva vettek részt
edzéseken. A tréningeket Szabó
Csaba, Kurucz István, Síber Rita,
Nádasdi József és Bertalan Márta
koordinálta. A tábor célja a kosárlabdázás megszerettetése mellett
a fiatal tehetségek felkutatása is
volt egyben.
Gubu Zoltán
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Arcok a piacról

2014. július 4.

Ön milyennek tartja
a félegyházi játszótereket?
Lehet egy kicsit a szobor körül szaladozni, esetleg sétálni vagy a
parkban ücsörögni, de a városban, az ingyenes lehetőségek közül
a játszótér a legfontosabb. A 2-6 éves gyerekeknek is van véleménye, de minden családban a szülő, vagy a nagymama válaszolt.

Katonás rendben sorakoznak
a sárgarépák, de ehhez a termelő-árusnak fél 3-kor van ébresztő.
– Ennél jóval nagyobb volt a kupac – mutatta Székesi Zsolt 38
éves őstermelő, aki előtt ezen a
piaci napon a legtöbb sárgarépa
tornyosult – méret szerint válogatom őket, mert az áruk is az szerint van kiírva. Ezek a répák még
a fólia alatt kezdték a pályafutásukat, most indul igazán a szezon.
Különben én télen-nyáron árulok,
szerencsére mindig van mit, még
a legnagyobb zimankóban is kitart
a zeller.
– Mióta jár a félegyházi piacra?
– Tíz éve Félegyházára, úgy 3 éve
Halasra is hordom a megtermelt
zöldségeket, menetrend szerint.
Fél 3-kor kelés, bepakolás a kocsiba, hogy itt sikerüljön minél közelebbi parkolót találni, és behordani
a megrakott ládákat. Időben ide
kell érni, hogy a törzshelyemet is
szabadon találjam. Csengeléről
jövök, attól 5 kilométerre lakunk.
Baj?
– Dehogyis. Félegyházát mennyire sikerült megismernie?
– A város nevezetességeit jól
ismerem, és a boltokban szoktam
vásárolni. Sikerült már eljutni a
felújított moziba, sajnos a strand-

ra még nem. Sok az ismerős arc,
akik mindig hozzám járnak vásárolni, mert hiába állok a leghátsó
sorban, aki egyszer idetalál, az
máskor is megkeres.
– Milyenek a vevők? Úgy tapasztalom, hogy inkább zacskót kérnek,
mint „fél kilót ebből”. Milyen a
piac?
– Az, hogy egy-egy piaci napon
mennyi a forgalom, az elsősorban
időjárásfüggő, változékony. Vagy ki
tudja? Mert néha szakadó esőben
többen vannak, mint napsütésben.
Nagy a kínálat, sok az eladó, a vevők jól teszik, hogy megválogatják,
mit raknak a szatyorba. A hellyel
kapcsolatban… Jók ezek a tetők,
de nekem néha a hátamat éri az
eső, lehettek volna szélesebbek, és
nagyon kellett ez az árnyékolás.
– Otthon hányan foglalkoznak a
zöldségekkel?
– Mindenféle hagyományos zöldséget termelünk, amit csak győzünk, a feleségemmel kettőnknek
elég nehéz. 3 éves kislányunkkal
teljes a család, aki már egy évvel
ezelőtt is fel tudta sorolni az ös�szes zöldséget, és nyersen eszi
azokat. Ezért is nem permetezzük,
és nem vegyszerezzük a termékeinket, azaz csak éppen a legminimálisabb módon.
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„Itt a nyár, Netezz kötetlenül!”

Tabletek, notebookok és kiegészítők óriási választékban!
Ajánlatunk: Overmax fehér színű 7”-os Tablet
2év garanciával és ajándék tollal csak 21.990 Ft

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

Petra(34), Csanád(6), Zétény(2):
– Hetente egyszer, vásárlással egybekötve meglátogatjuk a Majsai úti
játszóteret. Itt mindent megtalálunk, ez a kedvencünk. Csak egy kút
hiányzik nagyon, ahol lehetne inni
és kezet mosni. Üvegben szoktunk
vizet hozni. Az összes játszóteret
ismerjük, több helyen csak fogynak
a játékok. Bár a Korond utcában úgy
láttam, festik a megmaradt hintát.

Mária nagymama(62), Áron(4),
Netta(2,5): – Számunkra az 1. számú
a Kossuth-Horváth Z. utcai, csúszdás
játszótér. A Móravárosban találhatók
közül a hosszú, sárga csúszda délelőtt felforrósodik, és túlságosan koptatja a nadrágot, a másikon több az
árnyék, itt szoktunk eltölteni délelőtt
1-2 órát, délután pedig 2-3 órát. A
következő héten a kecskeméti unokák
is nálam nyaralnak, majd 4 gyerekkel
játszunk minden nap.

Barbara(40), Andris(6), Ákos(4,5),
Lilla(2): – A Darvas tér vezeti a listánkat, de ez is kedves a Kazinczy
utcában, a fészekhinta miatt. Egyiken ez a játék a sláger, a másikon
amaz, de mindenütt elég hiányos
a választék. Sajnos nincs olyan
játszótér, ahol több korosztály is
megtalálja a neki való eszközt. Bár
megértem, hogy nehéz jó játszóteret létrehozni, és szűkös a hely is.
Törlőkendőt mindenhová viszünk
magunkkal, és félóránként tovább
állunk a következő helyszínre.

Attila(38), Alina(2): – Naponta
legalább 1 órát eltöltünk a játszóterek valamelyikén, labdát is viszünk,
mert a „csőcsúszdán” sokszor le
lehet ugyan siklani, de másra is
szükség lenne. Hiányolom a kicsiknek való, keretes hintát, és jó lenne
a homok és fű mellett aszfaltozott
rész is, a szülőkre gondolva, hogy ne
kelljen a homokban taposni. Sokfelé
látom, hogy cserélgetik az eszközöket, festik és felújítják. Szeretjük a
fészekhintát is a másik téren, és a
játszótér mellett járunk strandra, és
könyvtári programokra is.

Anyakönyvi hírek

Istvánné Máté Irén –Tiszaalpár, Antal
Mihályné Andrási Mária – Soltszentimre, Neorcsity Irén – Kecskemét
Polyák Gyuláné Berente Rozália – Kecskemét, Marosi Béla – Kecskemét, Posta
Mihály – Ballószög, Zsitva János – Lajosmizse, Gondos Jánosné Pesti Mária
– Lajosmizse, Romsics Árpád – Kiskunfélegyháza, Andó Lászlóné Treczker
Katalin – Kecskemét, Kelemen Lajos
– Kunszentmiklós, Németh János – Lakitelek, Farkas Józsefné Bense Mária
– Petőfiszállás, Pekár Ferencné Pekár
Erzsébet - Kocsér.

Házasságot kötöttek: Tánczos- Szabó Marianna – Pöszmet János, Szabó
Zsuzsa – Kecsmár Attila, Lajos Klára
– Pálfi Róbert, Kürtösi Szabina – Vígh
Norbert, Kocziha Ágnes – Kürtösi Béla,
Katona Kitti – Viszt Tamás.
Meghaltak: Ágoston Ferenc Pálné
Bánfi Anna – Kiskunfélegyháza, Csőke
Lászlóné Dóczi Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Horváth Istvánné Szűcs Ilona – Kiskunfélegyháza, Csányi József
– Kiskunfélegyháza, Csányi Istvánné
Szarvas Terézia – Petőfiszállás, Gáll
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

