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Hogy létezik, hogy itt Félegyházán
így meggazdagodtak a libából, és
még fesztivált is tartanak? Ez csodálatos! Így összegezte gondolatait
a XVI. Kiskunfélegyházi Libafesztiválra Korondról, Félegyháza székely testvértelepüléséről érkezett
71 éves Bíró Árpád. Igazak a

gondolatai. Ha nem is gazdagodtak
túlzottan a tenyésztők, az biztos,
hogy a víziszárnyasok nevelése,
hízlalása és feldolgozása sok száz
kiskunfélegyházi és környékbeli
családnak nyújt megélhetést. A
fesztivál tisztelgés volt az ő munkájuk előtt is.

A fesztivál igazán sikeres volt.
Minden korosztály megtalálta az
érdeklődésének megfelelő szórakozási lehetőséget: volt bábszínház, fakörhinta, fotószínház,
jelen voltak kézműves mesterek
és vásári komédiások, emellett
szabadtéri művészeti műhely, liba-

simogató és koncertek is várták az
érdeklődőket.
A hivatalos megnyitó pénteken
volt, a rendezvények azonban már
korábban megkezdődtek. Csütörtökön, a Kulturális Szalon foglalkozásán „Gasztronómia a Monarchiában” címmel tartott előadást

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

Folytatás a 2. oldalon!

Félegyházi Libafesztivál

Folytatás az 1. oldalról!
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dr. Pallagi Mária és Ács Imre.
Kóstoló – a vendégek és előadók
legnagyobb sajnálatára nem volt
–, de fotókkal és a szakácskönyvek
leírásaival bemutatták a korabeli
ínyencségeket.
Pénteken a libatenyésztőknek
rendeztek szakmai konferenciát,
ahol jeles előadók az elkövetkező
időszak fejlesztési lehetőségeiről,
az uniós és hazai pályázati irányzatokról szóltak. Emellett előadások hangzottak el a telephigiéniai feltételek megteremtéséről, a
takarmányozásról és a kártevők
elleni védekezésről. A tanácskozáson részt vett a Kiskunfélegyháza francia testvértelepüléséről
érkező delegáció is. Antoinette
Accorsi asszony előadásban ismertette, hogy térségükben milyen
libafajtákat, milyen technológiával
tenyésztenek, és libafogyasztási
szokásaikról is beszámolt. Elmondta: „Karácsonykor és újév
napján hagyományosan libamájat
eszünk. Fogyasztjuk mint pástétomot, emellett asztalra kerül a zsír-
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ban sütött hús, a cassoulet-bab és
libahús együtt készítve. A libazsírral főzünk is.”
A libafesztivál központi rendezvénye idén is a főzőverseny
volt. A „KI MIT TUD?” sütni-főzni
a libából versenyre minden eddiginél több, 47 csapat 50 féle
étellel nevezett. A változatosabbnál változatosabb sülteket, egytálételeket, leveseket és pörkölteket
Bede Róbert mesterszakácsnak,
Szőke András filmrendezőnek,
Rabi Illés vendéglőtulajdonosnak
és Mezeiné Franciska nyugdíjas
üzletvezetőnek kellett rangsorba
állítani. A főzőmesterek teljesítményét így összegezte Bede Róbert zsűrielnök: Azt gondolná az
ember, hogy ennyi év után már
nem lehet új ételekkel találkozni,
tapasztalatokkal gazdagodni. De
lehet! Évről évre egyre jobb ízekkel
találkozunk. A főzők egyre jobban
készülnek, egyre jobban odafigyelnek az ételekre. Túl vagyunk azon,
hogy egy bográcsban megfőzünk
valamit és vagy jó lesz, vagy nem.

A minőség felé mentek el a főző
csapatok. Szinte tudományosan
rákészülnek és tudományosan
is készítik el az ételeket. Voltak
olyan sültek, olyan töltött libák,
amelyekben gesztenye és gomba
volt található. Házi gyúrt tésztába
töltöttek be libamájból, libamellből és nyakból készült tölteléket,
ezt pedig zsályás vajjal locsolták.
Készült füstölt libából babgulyás,
de különleges volt a libazúzából
és heréből készült pörkölt. A főzőverseny eredménye a következő volt: Levesek, egytálételek:
1. Szorgos kezek, 2. Félegyházi
Korondi Sakk I., 3. Csipet-csapat.
Pörköltek: 1. Leg-Jobbik, 2. Ludas Matyi, 3. Hell-Elek. Sültek: 1.
AA 2, 2. Jóbarátok, 3. Libacsőr I.
Az idén a főzés mellett versírásra
is buzdították a csapatokat. Ez legjobban a Zolga csapatának sikerült,
amiért különdíjat kaptak. A legszebb szakácsnénak Varga Klárát
választotta a zsűri. A Paprika TV
különdíját a Jogászok csapata vehette át. A testvérvárosoknak járó

különdíjat a franciaországi Die városának küldöttsége vette át.
Sikerrel járt a Királyi Szakácsok
rekordkísérlete is a libafesztiválon. A tervezett 100 méter helyett 175 méteresre sikeredett a
töltött libanyak hossza. Az 1000
libanyakba közel 130 kilogramm
libacombból, mellből, májból, kenyérből és tojásból készült töltelék
került. A tölteléket sóval, borssal,
köménymaggal, borsikafűvel, vörös- és fokhagymával, valamint
magyaros fűszerkeverékkel ízesítették. A töltött libanyak a tábori
kemencében sült meg, utána pedig
az utolsó falatig elfogyasztották a
libafesztivál vendégei. Az már biztos, hogy a Királyi Szakácsok teljesítménye magyarországi csúcs. Az,
hogy bekerül-e a Guinness rekordok könyvébe, csak egy év múlva
derül ki. Mindenesetre a dokumentációk, a jegyzőkönyv, a fotók és
videofelvételek elkészültek, azokat
hitelesítették és eljuttatják a bíráló
bizottsághoz.
A képzőművészek is kitettek
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magukért a fesztiválon. A járókelők
előtt készítettek szebbnél szebb libaszobrokat, amelyeket értékelt is
egy zsűri. Legszebb libaszobornak
Bene Ágostonné kosárfonó alkotását ítélték. A libaszobrászati
verseny második helyezettje Rádi
Tamás lett, a dobogó harmadik
fokára Szőke Zsanett és Szőke
Zsófia libáját állíthatták, Rátkai
Zsuzsa festett libaszobra a negyedik legjobb lett.
A rendezvény újdonsága volt
az első alkalommal megrendezett
Kunsági Néptánc találkozó. A táncosok színpompás viseletekben
vonultak végig Félegyháza főutcá-
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ján, hogy a színpadon ízelítőt adhassanak a népi értékekből a város lakóinak és egymásnak.
Akik a kulináris élvezetek mellett egy kis mozgásra is vágytak,
azokat kerékpáros városbejárásra,
illetve Móra-sétára várták a szervezők.
H. S.

Hirdetés

Az örökké tartó
kapcsolatok
kártyás tarifája
Vodafone
Power to you

Látogass el üzletünkbe!
Kiskunfélegyháza,
Mártírok útja 1.
0 Ft-os percdíj belföldön, aktív Vodafone Max-osokkal 30 napra.
A Vodafone Max tarifacsomagok 2014. június 2-tól visszavonásig érhetőek el előre fizető előfizetők részére. A tarifacsomag időszaki díja
3 000 Ft, a benne foglalt 0 Ft-os beszélgetés aktív Max tarifások irányába folytatott belföldi hívások esetében érvényes, az egységek (perc/
SMS) csak belföldi hálózatba indított normál díjas hívásokra és belföldi mobil hálózatba küldött normál díjas SMS-ekre használhatóak fel,
bármely időszakban, a csomagtól függően adott adatforgalom szintén belföldi használatra jogosít. A csomag automatikusan megújul,
amennyiben a tarifának megfelelő minimum feltöltés megtalálható az egyenlegen a 30. napon. A tarifacsomag megújulásával a fel nem
használt percek/SMS-ek/adatforgalom elvész, későbbi időszakra nem vihető át. Amennyiben nincs az egyenlegen megfelelő összeg a
csomag megújulásához 49 Ft-os perc- és SMS díja van a csomagnak. Amennyiben 30 napon belül elfogy a csomagban foglalt perc vagy
SMS 40 Ft-os perc- és SMS díj lép életbe. Vodafone Max S, M esetén az 1 GB PluszAdat megrendelésével nyílik lehetőség a VoIP szolgáltatás
igénybevételére. A számlázás percalapú, az egyenleg felhasználási idő 365 nap. További feltételek és információk az üzletekben, a belföldi
hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a www.vodafone.hu/max

kiskunfelegy_100x133_max_TR DOM_SEPT.indd 1
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Kié a Félegyházi Közlöny?
Megindító az a szeretet, amivel a félegyháziak viseltetnek helyi lapjuk, a Félegyházi Közlöny iránt. Mi, akik írjuk, szerkesztjük, menedzseljük ezt az újságot és a hozzá tartozó online felületet, naponta
tapasztaljuk ezt a megkülönböztetett figyelmet, törődést és bizalmat.
Megnyilvánul ez olvasói levelekben, visszajelzésekben, biztatásban,
meghívásokban, köszönetekben… és egy ideje aggódásban is.
Az elmúlt napokban megszámolhatatlanul sokan kerestek meg
bennünket: miért nem találják megVakáció – Jó kezekben a félegyházi gyerekek
szokott helyén hírportálunkat, mi
igaz a városban terjengő pletykákból, miszerint megszűnt a lap. Az
alábbiakban – szigorúan a tényekÁldás kíséri őket
Állatvédők működtetik a gyepmesteri telepet
re szorítkozva – kísérletet teszek
a tények összefoglalására. Nem
minősítek, nem ítélkezem, nem
alkotok véleményt. Tájékoztatok.
Igyekszem hitelesen, elfogulatlanul tenni, ahogy – munkatársaimAki csak a dolgát tette
mal együtt – tesszük ezt nap, mint
nap. Mert meggyőződésem, hogy a
közpénzből kiadott és fenntartott
Félegyházi Közlöny – amelyet az
önkormányzati tulajdonú Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft. ad ki – a
félegyháziaké. Az Öné is Kedves OlA levél a konkrét okra nem tér ki.
vasó! Joga van tehát tudni, hogy mi
Ellenben
a kivizsgálás várható, 30
történik vele. És joga van véleményt
alkotni. Például arról, hogy hogyan napos időtartamára azonnali hatályfordulhatott elő, hogy ezen a héten lyal mentesít a rendelkezésre állási
két különböző – igaz, megjelené- és munkavégzési kötelezettség alól,
sében egymáshoz megtévesztésig és nyomatékosan felszólít, hogy ne
hasonló – lapszámot talált a posta- jelenjek meg a munkavégzés helyén a fenti időszakban. Emellett a
ládájában.
Tények a Félegyházi Közlöny- levél tájékoztat arról a munkáltatói
döntésről is, hogy a még ki nem
nyel kapcsolatban:
Szeptember 8-án reggel tértive- vett rendes és esetleges pótszabadvényes levelet kaptam a Kapus ságomnak azon részét, melyről a
Krisztián polgármester megbízásá- munkáltató jogosult dönteni, 2014.
ból eljáró ügyvédtől, miszerint „fi- október 4. napjával kezdődően egy
gyelembe véve a Félegyházi Közlöny részletben és összefüggően kell kiNonprofit Kft., valamint az Ön mű- vennem.
Tekintettel többek között arra,
ködésével és tevékenységével kapcsolatosan hozzá beérkezett észre- hogy a levélben foglaltak a velem
vételeket, úgy döntött, hogy azokkal szemben a munkáltatói jogot gyakorkapcsolatosan kivizsgálási eljárást ló képviselőtestület felhatalmazását
nélkülözték, és amennyiben az abindít.”
hivatalos lapja

3.

TÖBB BÖLCSIS

OTTHONBAN AZ ÉLET

5.

SEMMELWEIS-NAP

10 ÉVES TÁNCSZÍNHÁZ

3.

8.

4.

6.

IRTANI KELL!

IMÁINK

KÉZMŰVES REMEKEK

SZÍNPOMPÁS KÉPEK

6.

6.

4.

4.

6.

Ami a kipufogón kifért
Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának hivatalos lapja

Kiskunfélegyháza Város
HOMOKHÁTSÁGI KUPA
lapja
A VÁROSALAPÍTÓKAT
ÜNNEPELTÜK
Önkormányzatának hivatalos

10 ÉVES A MEGAPROFIL

MEGSZENTELT ROMOK

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának
hivatalos lapja

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának
hivatalos lapja

13.

9.

4-5.

3.

BELÉPŐ FÉLÁRON

NAGYCSALÁDBAN ÉLNI

HELYI ÉRTÉKEINK

NAPI EZER BETEG

MAZSORETTEK

XXIII. évfolyam 8. szám
2014. május 9.

XXIII. évfolyam 9. szám
2014. május 23.

VIRÁG LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁS

2.

XXIII. évfolyam 1. szám
2014. január 31.
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Alapítva 1902-ben

XXIII. évfolyam 3. szám
2014. február 28.
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Alapítva 1902-ben

XXIII. évfolyam 10. szám
2014. EBÖSSZEÍRÁS
június 6.

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Alapítva 1902-ben

PEDAGÓGUSNAP

XXIII. évfolyam 2. szám
2014. február 14.
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának hivatalos lapja

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának
hivatalos lapja

KÖLTSÉGVETÉS

MEGJELENIK KÉTHETENTE

ÖNÁLLÓ A DÓZSA

5.

A mi fesztiválunk

Fotó: MTI

Fotó: Kürti László

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának
hivatalos lapja

4.

Egy polcon Félegyháza híres termékei

16.

MEGJELENIK KÉTHETENTE

13. Alapítva 1902-ben

A városias lét alapfeltétele a mozi

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Alapítva 1902-ben

Magyarország fesztiválország – állítják sokan. A lakosságához legnagyobbak viszont olvasztóté- dik el szeretni a kisebb, tematikus
mérve a fesztiválok aránya talán egész Európában egyedülálló kis- gelyként minden stílusirányzatnak összejöveteleket a hazai vendégek.
BALLAGÁSI FOTÓRIPORTUNKAT A 6–9. OLDALAKON TALÁLJÁK
Fesztiválunk van nekünk is. A
hazánkban. Történik mindez annak ellenére, hogy az átlag magyar teret adnak. Így fér meg egymástól
fesztivállakó büdzséje meg sem közelíti nyugati társaiét, mégis pár száz méterre a diszkósátor, a környék legkomfortosabb, kizárólag
töretlenül állítja sátracskáját és önfeledt szórakozásba kezd arra hip-hop és a rockszínpad. Az „egy- élőzenei fesztiváljának, a Tősfesztaz oldalkocsis motorozás igazi,
a néhány napra. Még az idei esős nyár sem tántoríthatja el, csu- velegfesztivál” tipikusan magyar nek évről évre a Tősfürdő ad otthont
Mint azt Ónodi Árpádtól meg- ros társadalom új szakmai fóruma
Megtelt a városközpont parkoa
született meg Félegyházán, a részt- családi oldalára.” – fogalmazott
pán a „dagonyászós” fotók mennyisége
de a szokásos
Csaknemnövekszik,
három esztendeje
annak,jelenség,
hogy ami vonzza a turistákat. A július végén. A Plain-Rock Egyesület
lója augusztus 16-án délután tudtuk, a felvonuláson több mint
vevők legnagyobb örömére. Nagyon főszervező, aki azt is elárulta, hogy
elégedett mosoly a sár alatt is bezárt
kitűnik arcokról.
a mozi Kiskunfélegyházán. világ
A fé-legnagyobb külföldi fesztiváljai ütőképes csapata ilyenkor pár nap
Kiskunfélegyházán, az ország 200 motor, a rendezvényeken
sok gyermek és család érkezett a a becsületkasszába befolyt összeezzel szemben szinte mind temati- alatt igazi profi fesztivált varázsol a
legyházi mozirajongóknak ezt követően
első és egyetlen oldalkocsis 1000-nél is több ember vett részt.
a
gyerA tendenciának megfelelően akörnyező
motorostól
a művészetiig sorakoz- kusak. Talán ezért is nagyobb már strandra, ami – igazolják ezt a poaz Parkerdőbe, ami azt bizonyítja, get a rászoruló és tehetséges
nagyvárosokba
motoros találkozójának bemu- „Nem fér kétség hozzá, hogy
kellett utazniuk
rá mekek javára fordítják.
fesztiválpiac is rendkívül sokszínű.a mozgókép
nak hétről hétre a kisebb fesztiválok évek óta a külföldi érdeklődők lét- zitív visszajelzések is – évről évre
összetartó oldalkocsis és moto- hogy mind többen döbbennek
tatóján.
valós élményéért. Tették is
a Szigeten és talán ezért kez- fejlődik szakmailag.
Az elektronikustól az élőzenéig, a az ország minden csücskében. A száma
ezt azok, akik megtehették. Másoknak
oldalon!
maradtkeresse
a várakozás.
Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu
Március
közepétől
Naponta frissülő hírekkel
a város
online
napilapját a www.felegyhazikozlony.hu oldalon!
azonban ismét megnyílik a filmszínház,
és az üzemeltetők azt ígérik, hogy a megjelenést követően a legújabb alkotások
frissülő hírekkel keresse a város
online napilapját a www.felegyhazikozlony.h
is láthatóak lesznek egy-két napon belül.
u oldalon!
A mozi külseje már megújult, most a belső tereken dolgoznak a kivitelezők. A Pannon
2001 Mozgókép Kft. ügyvezetője rendszeresen
ellenőrzi a munkálatokat. Reményi Richárd, a
filmszínház leendő működtetőjeként elmondta, hogy a felújítás a tervek szerint halad, és
a kiskunfélegyháziak a március 14-ei átadást
követően birtokba vehetik a mozit. Azt még
nem árulta el, hogy 15-én melyik filmet vetítik,
csupán annyit, hogy egy 3D-s animációs filmmel kényeztetik az érdeklődőket. Ezt követően
pedig rendszeresek lesznek a vetítések.
Felvételünk a Móra Ferenc Gimnázium
– Milyen lesz a filmkínálat?
főpróünnep
ünnepvégzősei szalagavató táncának ruhás
Január vége, február eleje a szalagozó
– A budapesti mozikkal egy időben vetítjük
készült.
ezeken a
báján, a táncosok egy csoportjáról
ségek időszaka. A végzős diákoknak
a filmeket, premier bemutatókat láthatnak a
kialakítjuk az egynapos sebészeti
blúzukra,
A hozzátartozók, ismerősök és pedagógusok
rendezvényeken tűzik fel a szalagot
félegyháziak. Emellett hamarosan megszerÉppen egy évvel ezelőtt, 2013.
műtőblokkot két műtővel, egy napa városi
a felnőtté
a
február 14-én, pénteken 17 órakor,
ingükre. Ez az ünnepélyes pillanat
vezzük az első Félegyházi Filmfesztivált is.
február 1-jétől olvadtak be
A Móra Ferenc Gimnázium február
pali betegellátási részleget, és egy
a végzős diákok
A szalag jelzi, hogy a szalagot.
a
tart- sportcsarnokban láthatják
válás fontos lépcsőfoka. Város
Ekkor az elmúlt 4-5 hónap sikerfilmjeit vesportcsarnokban tart
kecskeméti megyei kórházba
sürgősségi fogadóhelyet is.
Kiskunfélegyháza Város
Kiskunfélegyháza
bécsi keringőt. A
felé tart. 14-én, pénteken a városi
Idén ünnepelte fennállásának hulesz a előadásában az angol- és
viselője lezárt egy korszakot, új élet
títjük egy-egy előadásban. Ezzel szeretnénk
kalocsai és a kiskunfélegyházi
Kiskunfélegyháza Város
– Milyen változásokat geneja szalagozó bálját. Ugyanezen a napon
Önkormányzatának
Önkormányzatának
lesz, amikor záró
közép
696 középKiskunfélegyháza Város
szadik évfordulóját a NagycsaKiskunfélegyházán az idei tanévben
Szakképző műsor kiemelkedő pillanata
kárpótolni azokat a mozirajongókat, akik az
kórházak. Hogy telt az első közösÖnkormányzatának
rál az integráció Kecskeméten
hivatalos lapja
hivatalos lapja
nevének kezdőA Szent Mezőgazdasági- és Élelmiszeripari
Önkormányzatának
ládosok Kiskunfélegyházi EgyeSzakkö- térformaként az alma mater
Szakkö
iskolás vesz búcsút az alma matertől.
év? – kérdeztük dr. Svébis Mihályt,
elmúlt időszakban nem juthattak hozzá helya már említett TIOP-pályázaton
hivatalos lapja
Iskola ünnepsége is. A Közgazdasági
– árulta el
Kol
és Kolsülete. A NOE tagegyesületeként
válik betűit formázzák meg a táncosok
hivatalos lapja
Benedek Gimnázium, Szakközépiskola
a Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazben a legfrissebb alkotásokhoz.
túl?
zépiskola növendékeinek február 15-étől
In
Indél-ala
Hegedűs Andrea tánctanár,
Nevelési-Oktatási
szám
szám
6.
5.
közösséget
évfolyam
évfolyam
helyi
XXIII.
XXIII.
Láthatóan
Jankovszkiné
Constantinum
működő
baráti szándékkal
légium, a
fut felénk Totó, Némedi Erzsébet, a Fido Bácsi Közhasznú
gatóját.
mely jelzi azt is, hogy közeleg
– Nagy ambíciókkal és tervekkel látnak
– Számos olyan fejlesztés elin– 1996 óta van menhely Kiskunfélegyházán,
Hájas Sándor
csoportjai
Lajos Középiskola díszévé a szalag,
száma
2014. április 11.
2014.amárcius
legaktívabbAlapítvány
Kossuth28.
in- évfolyam 7.híven
a drótszőrű tacskó, a félegyházi
koreográfus.
hagyományaihoz
földi régió
évekXXIII.
félegyházi
és a rábbi
eddiginél
tézmény, valamint
állatmenhely
A kalocsai
között várhatóan– minden
titkára, a Herosz Kiskunfélegyházi 2004-ben kezdeményeztük először
XXIII. évfolyam 4. szám
hozzá az üzemeltetéshez. Honnan az önbidításában gondolkodunk, amelyek
viselik a nagy megmérettetés, a záróvizsga.
A pálosszentkúti atyák áldását félegyháza-Lakitelek-Tiszavárkonya gyepmeghatározó
2014.
25.illóháton,
részeáprilis
„matuzsáleme”. Körbeszaglász
minőségű pékáruiról országosan ismert
lovascsapatok nagy
közé sorolják.
le beilleszkedett,
leés Szakiskola növendékei már büszkén
fesztivál részesei
minket, Ebben
Kiskunfélegyházi Malom Kft., valamint a helybéliekis sikeresen
majd szervezetének elnöke, mielőtt sétára indulunk A kiváló
nagyobb lovas tézmény
2014. március 14.
zalom?
Szolnok-Nagykörü-Karcag-Nagyi
Kiskunfélegyházán és Kalocsán is
telep átvételét
követően lóháton indultak Horto- Szolnok-Nagykörü-Karcag-Nagyi– mondja
a pedagóSándorné
KÉTHETENTE
oldalon!
u
MEGJELENIK
MEGJELENIK KÉTHETENTE
a meg a Hortobágyteszi
benmesteri
van Tarnóczki
nosztalgikus
ismét elfoglalja
letve fogaton
szerint
hangulatot
ötvözi
szerepe
helyét
amely
idéző,
„földszintes”
a
tanúsága
egyedi
érdeklődők,
az
ízű
bélelt
„pöttyös
félév
hetnek
foteltejföl”
Nye
Nyeelső
a
a
www.felegyhazikozlony.h
hozhatnának
befogott,
és
az
„zacskós
a
gazdátlan
és
megérkeznek
kakaó” atyja, a Kiskunfélegykutyák
között.
1902-ben
– Gödöllőn már üzemeltetünk egy filmszín- Alapítva 1902-ben
napilapját
Alapítva
jelentős előrelépést
gus pályát állatvédelemre cserélő Tamás, s
bágyra június 10-én a Nyeregszem- ván útvonalon
a város online
vonzza ide a látoga- illetve Feleghaz alakban szerepel az oklevehozható történelmi téMEGJELENIK
KÉTHETENTE
utat,
vi- a Kárpát-medence
ra vezető
Tejüzem vezetősége úgy döntött, hogy a két cég egymást erősítve öregbíti
jében, a bejárat melletti irodában.
évszá terén
évszásikerült
Tündének, aki háromgyerekes
Alapítva 1902-ben
Lassan fedi fel titkait a múlt a régészek kezei különleges atmoszféra
a Hortobágyi Lovasnapok
MEGJELENIK KÉTHETENTE
címmel bi idők legbátrabb és egyben legszomorúbb sággal összefüggésbe
Lovasna
körül
Naponta frissülő hírekkel keresse
A képviselő-testület döntése értelmében jú- házi
fekvőbetegfélellátás
Alapítva 1902-ben
a jövőben
– Titkok a barguzini
P. aS. székhely
házat. Acsontváz
betegellátásban. A mikrobiológiai
két város
már sorolja is a terveket: – infrastrukturális
le félegyházi szervezői. Solymosi regszemle és Hortobágyi Lovasnanépessége
közel azonos.
eljön az ásatáshoz, leken. Késő középkori jelentőségét mutatja
visszaemlékezéseket felsorakoztassam
minden
szinte
Maszegletéből indulva. A
– Nagyon
jó hírét. Az együttműködés keretében a Félegyházi Kenyér egyes mintaboltjaiban
a Nyeregszemle
elérni.
öreg már
zados hagyományát
nyomán, a templomhalmi ásatáson. Ottjár- tókat. Akad, aki naponta
kór-Totó: 1997 óta van ná- nius 1-jétől a helyi kutyamenhely alapítója, a település
újságíró ismeretterjesztő könyvének tartják. Meg szok- nyeket,
jó eredményeket
Tibor író,hogy
mindhárom
Borzák
készült
szonylag
meg nemrég
jelent
mostantól
Ott azt
fejlesztéseket,AZkennel
Bertold, Fekete Benő és Zerinváry pok helyszínére.
tapasztaltuk,
ÉN FÉLEGYHÁZÁM...
FILMFESZTIVÁL
az emberek szeretik
hétvégén pedig családok, viszont, hogy Lázár deák 1520 körül
és kapacitásegész hét-labor orvos-szakmai jelentőségét
levonását viszont az olvasókra
mellett
FÜRDŐSZÁLLÓÉRT
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
közbeszermint lovas
találkozókon, – a konklúziók
lunk,
és
VÁROST!
termékeket
Előzetesen
legalább
Tejüzem építést
VIRÁGOS
SZAVAZUNK
két éves volt, amikor idekebe aprogramok
frissességével. már
tejtermékei
tunkkor egy gótikus veretes övszerelék mu- egy-egy naposabb
főszer
is megvásárolhatók.
szerezzük
is kötődő ták kérdezni tőlem az Aíró-olvasó
úgyneveFido
VÁLASZTOTTUNK
Bácsi Alapítvány működteti a gyepmesteri a Kiskunfélegyházi
együtttöbb
Mint azt Solymosi Bertold főszerKiskunfélegyházához
a tervezett,
melyben aa mozit.
töltöttek nyereg- PARKSZÉPÍTŐK
könyve,
SZAVAZUNK
ábrázolva van, Feledhaz néven –
Szilárd öt napot
FolytatásÚJ
bővítést szeretnének. Erre nagy szükség
a 3.MENTŐAUTÓ
MEGÚJULT
KERESZT
NYIT A STRAND
ÚJ DIÁKÖNKORMÁNYZAT
oldalon!
KIÁLLÍTÁS
„Lehet felelősséggel
választják kirándulásuk térképénFELFEDEZTÉK
ház élvezi majd, csakúgy, mint
lesz.
fesztivál
van,
családi
végés
ko
komutatkoznak
egyáltalán nem bízom.
rült. Tavaly azt hittük,
le jelentkezését,
aminek
420 lovas adta zéssel,
tatott meg egyre többet magából, amit egy baráti társaságok SZÍVÜNK EGÉSZSÉGÉÉRT
ÁGIT
tu- telepet. A
illetve apályáztatással,
költő, Petőfi Sándor lehetséges szibériai száműze- kaptam-e már fenyegetéseket,
ben, míg a Pálosszentkút-Kiskun- vezőtől megtudtuk, június 20-22
pozitív hatásait. Ez a fejlesztéselveszítjük. Már alig
is 38 kutya van a menhelyen,
középkori múltjára emlékeztet Rosta Szabolcs régész, múze– Tehát nem bizonyítja be, hogy Petőfit találvállalni három-négy, telep vezetője Huszka Tamás, aki hiszen jelenlegfrissülő
miatt. Szerintem
elnyert mintegy zett POCT rendszer
dott mozogni az ízületei
10-12 éves kislány földi maradványai örök kí- célpontjául a Félegyháza
hírekkel
keresse a város online napilapját
és a Bajkálon túl töltött éveiről, valamint a félek-e az igazság feltárása
a pozitív hatásai. A közelmúltban
téséről
diagnosztikát teszi majd lehe- miatt. Akkor vágtuk le Erzsikével együtt kezdetektől elkötelezettség- 28Naponta
umigazgató, amikor arról érdeklődöm: milyen
a telepen, valamint több
a www.felegyhazikozlony.hu
kölyök önkénteoldalon!
oldalon!
pályázat ke- az ágy melletti gyors
a kedvenc fotelje lábát,
hiszen nem írtam mást, ták meg Barguzinban?
vagy
sérőjének szántak szerettei. Rosta Szabolcs kaput nyitó feltárást.
beleakár
ből, önkéntes munkában, tehát díjazás nélkül seknél van ideiglenesen
milliárd forint értékű TIOP 2.2.6./B
25 évvel ezelőtt előkerült földi maradványok há- nincs mitől félnem,
laborvizsgálatokat ott hogy könnyebben
Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a3 www.felegyhazikozlony.hu
róla győa neve is utal rá új ismeretekkel gazdagította a város ismert
vagyok
mint
–
meg
azzal, hogy a szükséges
elhelyezve.
noha
célom,
tővé
a
Templomhalom
ez
A
Nem
–
homokamit
Minden,
homokszemről
laboratórium
szinte
tudjon
megtörtént.
mászni
is” a gazdátlan ebekért.
és munkatársai
– magyarázza több
Marancsikné
gyereket
dolgozott
a központi
nyatott sorsáról ír. Az ötszáz oldalas oknyomozó mint ami valóban
retében Kecskeméten mikrobiológiai
Folytatjuk
templomát és teme- történelmét a templomhalmi ásatás. Megtucsontvázon fellelt megFolytatás a 2. oldalon!
is és azonnal el lehet végezni.
szemre jutottak egyre közelebb a XIV. századi – a középkori Félegyháza
elmesélek igaz, még ha néha hihetetlennek is ződve – elég az európai
riportkötet szerzőjével beszélgettünk.
épül, és az informatikai rendszer összehangolását
is, amivel párhuzadom tőle azt is, hogy először 1951-ben, Bálint
a település.
vagy az antropolóVár- sterilizáló eszközfejlesztését Naponta frissülő
lelethez, a történelem egy kézzelfogható da- tőjét rejti, amit körülölelt
tűnik vagy krimibe illő fordulatokkal bír. Nekem annyi testi jellegzetességet,
ásatást a templom
hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu
– Milyen a könyv fogadtatása?
szeretnénk ebből az összegből megvalósítani.
teljesen megszüntetjük a
– Kevés írásos emlékünk van az egykori Alajos folytatott régészeti
oldalon!
hogy az általam gusok helyszíni kijelentéseit figyelembe venni –,
körűen meg- mosan Kiskunfélegyházán
rabjához. A feszült várakozás – amely minden
édesanyaként 15 éve tagja, 5 éve
– Meglepően kedvező. Egyre többen vannak, csupán az volt a szándékom,
hatóan mindez 2014-2015-ben teljes
között szerepel a mindhárom
két forrás tesz róla körüli temetőben, majd 2008-ban újrakeza barguzini csontvázzal hogy 25 éve a költő földi maradványai kerültek
1,2 milliárd sterilizálót. Terveink
újabb felfedett részletet övez – akaratlanul Félegyházáról: mindössze
pedig elnöke az egyesületnek. Tőle
rendszer,
akik szeretnék tudni végre a teljes igazságot a is átélt eseményeket,
történik. A kalocsai kórházban mintegy
és 1424-ben Feelegyhaz dődtek, és azóta is folynak a feltárások.
a kórházra kiterjedő, egységes informatikai
valamint a hadifog- elő a barguzini 7-es számú sírból.
hatalmába keríti a megfigyelőt is. Talán ez a említést: 1389-ben
tudjuk: a közösség legnépesebb
költő halálával kapcsolatban. Egyesek az utób- kapcsolatos történeteket,
értékben tervezünk átépítést és eszközfejlesztést,
és telepatológia teljes körű
milliárd forint valamint a teleradiológia
családjába nemrégiben érkezett
Kiskunféés
oldalon!
kiskunfélegyházi kórházban pedig 1,3
Kalocsára
www.felegyhazikozlony.hu
a
megfelelően
oldalon!
a meglévő fő- kiépítése. Ennek
Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját
meg a tizenegyedik gyermek.
Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu
nagyságrendben. Kiskunfélegyházán
röntgenkészülékeket vásárokerül, amely a legyházára is digitális
épület mellé egy átriumos épületrész
minőségbiztosítási kontroll
számára nyújt lunk. Mindezt egységes
Folytatás a 3. oldalon!
szakorvosi rendelőintézeti feladatok
keretbe.
a radiológiát, rendszer foglalja majd
majd elhelyezést. Ezenkívül átépítjük

4-6.

7.

9.

Folytatás a 2. oldalon!

Az élet és az
anyaság tisztelete

10.

Szalagozók

5.

2.

9.

8-9.

Folytatás a 3. oldalon!

10.

3.

6-7.

9.

16.

Esély a félegyházi szülészet visszaállítására

Világbajnok félegyházi műkörmös
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A legszebb Petőfi-szobor

Fotó: Kürti László

4.

Ásatás a Templomhalmon

Fotó: Kürti László

Fotó: Ujvári Sándor

4.

Petőfi nyomában Szibériában

Fotó: Kürti László

kórház

Fotó: Kürti László

Rocktábor

Folyamatosan fejlődik a félegyházi

Európa parlamenti választás
2014. május 25.
Félegyháza is választ

Fotó: Kürti László
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Fotó: Borzák Tibor
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Július eleje az aratás ideje. Ma már korszerű, légkondicionált,
a keceli aratóversenyek rendezvé- volt egy kupica pálinka. A falatozás
korszerű műszerekkel felszerelt kombájnok takarítják be a terAlapítva 1902-ben
nyeit látogatták, majd Félegyházán után kezdődhetett a munka. A kamést. Évtizedekkel ezelőtt mindezt kézi erővel végezték, amihez
Gazdag kínálatból válogathatnak
is önálló fesztivált rendeztek. Azó- szások kikalapálták és megfenték
a félegyházi szülők, amikor a
HUNGARICA
mozgósítaniINDUL
kellettAaMOZI
családot, a NATURA
először vettek kezükbe gitárt,
barátokat, ismerősöket. A fel- ta az országos és nemzetközi találtartalmas, élményekben gazdag
TAVASSZAL
foglalkozásokat, mégpedig a JÓKAI
szerszámaikat, hogy szép rendevakáció reményében tábort keBorsi- ANNA FÉLEGYHÁZÁN
növekvő nemzedék el sem hinné, hogy milyen fáradságos volt
dobverőt. Az egyhetes kurzust
KÖRKÉRDÉS
resnek gyermekeiknek.
kozók legeredményesebb szereplői ket tudjanak vágni, és alacsony
Egészséghalmi Művésztelepen. A gyakorló
Március 14-én
elődeinknek a mindennapi
kenyér előteremtése.
mégis sikeres koncerttel zárták,
megőrzés és
közé tartoznak.
„Egy mosoly,
tarlót hagyjanak maguk mögött. A
zenészeket felkészítik
indul
Vissza-a nagybetűs
környezetahol egy világslágert és egy saját
egy szó,
Szigorú rendje volt annak idején marokszedők először kötelet köa Petőfi Mozi
tekintés
„rockéletre”, és
Hugó gondolata mélységesen
megismertetik
tudatosság
Hogy mégse vesszen
egy fillér…”
Ebben a hagyományőrző
vetítése a
szerzeményt is előadtak.
elsőfeledésbe
mun- az aratásnak. A jó munkához kaló- töttek, hogy a felszedett
2013-ra
őket a menedzselési
gabonát
igaz, és a legfiatalabbak is mafogásokkal
kézi aratás, közel húsz esztendeje kában – Ván Jenő elnök vezényÓnodi Árpád, a Rocktár veze„A zene kifejezi mindazt, ami szariadús aratóreggelit kellett készíte- kévébe tudják kötni, amiből ezt köis. Számukra már stúdióhasznágukévá teszik. A múlt pénteken
arató bemutatókat, versenyeket letével – élen járnak a Haleszi
tője elmondta, hogy nem csak a
vakkal elmondhatatlan, mégsem
lati lehetőséget is biztosítanak. A
zárult első turnusban olyan gyer7. ni. A munkakedv és a jó hangulat vetően kereszteket raktak.
rendeznek.
Gazdakör közösségei, akik eleinte
9.
legkisebbeknek szerveznek tábort.
megteremtéséhez elengedhetetlen
maradhat kimondhatatlanul.” A
Folytatás a 2. oldalon!
12.
július 4-ei zárókoncertjükön a kömekek ismerkedtek a zenével és
4-6.
Június 23-ától a serdülőknek, egy
félegyházi Rocktár nyári tábozönség profi koncertre számíthat.
hangszerekkel, akiknek nem volt
héttel később pedig a már műköA Félegyházi Közlöny legközelebb AUGUSZTUS 15-ÉN jelenik meg.
rainak sikere azt mutatja, Victor
komoly előképzettségük, sokan
dő fiatal zenekaroknak tartottak
Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu
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Alapítva 1902-ben

KÓRHÁZI FEJLESZTÉS

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának
hivatalos lapja
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ISMÉT KURULTÁJ

ban foglaltaknak eleget tennék, úgy
éppen az önkormányzati választásokig vált volna lehetetlenné tevékenységem, az abban foglaltakat nem
fogadtam el, és a történtekről értesítettem a képviselőtestület tagjait.

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

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

Félegyházi szülészet 2006.
– A jövendő generációk joggal várják el Félegyházán a szülészeti ellátás visszaállítását. Egyebek mellett erről is beszélt Szócska Miklós
egészségügyért felelős államtitkár április 25-én, kedden Kiskunfélegyházán, Lezsák Sándor, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje kampányzáró

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

oldalon!
Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu
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gyűlésén.
A művelődési ház zsúfolásig telt dísztermében Kapus Krisztián polgármester köszöntötte a házigazda jogán a vendégeket, közöttük Kövér
Lászlót, az Országgyűlés elnökét, Osztie Zoltán plébánost, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnökét, Bíró Zoltán irodalomtörténészt, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazga-

tóját, a térség polgármestereit.
A félegyháziak feszült figyelemmel hallgatták Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár szavait, aki a félegyházi egészségügy történetének összefoglalása után arról beszélt, milyen módon érhető el az,

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

oldalon!
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Szakemberek szerint a félegyházi az ország egyik legszebb Petőfi-szobra. A helybéliek tehát joggal büszkék a város főterét
díszítő, kalandos sorsú bronzalakra.
Kiskunfélegyháza
irodalmi
rangját Móra mellett a magyar
és a világirodalom egyik legnagyobb költőjének, Petőfi Sándornak köszönheti. A tankönyvek
szerint a poéta ugyan Kiskőrösön született, ám a városhoz
fűződő gyermek- és ifjúkora

okán, egyik közismert költeményében mégis Félegyházát
nevezte meg szülővárosaként.
Nem véletlen, hogy a félegyháziak már a 19. század végén elhatározták, hogy szobrot állítanak a
költőóriásnak. A századfordulón,
a város két országgyűlési képvi-

selőjének részvételével úgynevezett Petőfi-szobor-bizottságot
alakítottak, és nagyszabású
gyűjtési akcióba kezdtek a szobor költségeinek előteremtésére. Mint Sajtos Géza írta:
„nem a kiskun polgárok Petőfiszeretetén és az adakozók szűkmarkúságán múlott, hogy csak
két évtizeddel később kerülhetett sor a szobor felállítására.”
A város főterét díszítő egésza-

lakos Petőfi-szobrot Köllő Miklós, neves székely szobrászművész készítette Segesvár
elöljáróinak megrendelésére. A
remekbe szabott alkotást 1897ben állították fel a segesvári megyeháza előtt. Az avatóünnepségen a félegyháziak egy csoportja
is részt vett. A költő bronzmása
azonban mindössze tizenkilenc
évig díszíthette a segesvári megyeháza előtti teret.

Folytatás a 2. oldalon!

dőkről, segédkezik a versenyek, rendezvények
előkészítésében.
– Akik ismerik Önt tudják, hogy egész életét a
sportnak szentelte.
– Ez így igaz. Én 1951-ben kerültem Kiskunfélegyházára. Édesanyám az akkori Tanítóképző és Sportgimnáziumban volt gyakorlóiskolai
tanár. Ott éltünk abban az iskolában, ahol találkoztam – a később élsportolókká vált – atlétákkal, tornászokkal és kosarasokkal. Már akkor
elhatároztam, hogy testnevelő tanár leszek.

Folytatás a 2. oldalon!

arra még inkább, hogy nemcsak a sporteredményeket elért tanulói köszöntik örömmel nap
mint nap az utcán, hanem azok a volt diákok
is, akiket csetlő-botló gyermekként – néha szigorral – megtanított kötélre mászni, szekrényt
ugrani és beavatta őket az egyéb atlétikai sportágakba is.
Kerék Csaba 74 éves kora ellenére is naponta
fut, néha a kosármeccsekbe is beszáll. Minden
nap reggel bemegy a József Attila iskolába,
egyeztet sportolóival, kollégáival a soros teen-

Folytatás a 2. oldalon!

Több évtizedes pedagógusi, testnevelői munkája
elismeréseként veheti át a Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára kitüntető címet a városalapítók
napi ünnepségen Kerék Csaba. Több félegyházi
generáció „józsefes” tanulójának Csaba bácsija
két olimpikont nevelt, 106 alkalommal szerzett
egyéni versenyzőivel és csapataival diákolimpiai
aranyat. Sportolói, edzői munkájának eredményességét elismerő oklevelek, érmek, serlegek
tucatjait őrzik a tablók és a vitrinek. A sikerekre
büszke a legendás és közkedvelt testnevelő, de

Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Kürti László
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Még ugyanezen a napon a Félegyházi Közlöny irodáin a zárakat lecserélték, és a www.felegyhazikozlony.
hu online felület – amely az elmúlt
hónap adatai szerint több mint 18
ezer felhasználójával és 75 ezer oldalmegtekintésével kedvelt tájékoztatási fórum Félegyházán – „eltűnt”
az olvasók szeme elől. Tény: az úgynevezett domain név tulajdonosa a

Közlemény
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2014. szeptember 10-én haladéktalanul rendkívüli testületi ülést
kezdeményeztünk a Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft. ügyvezetőjével
szembeni polgármesteri intézkedé-

Félegyházi Önkormányzat (írásbeli
kérésem ellenére nem kaptam meg a
szükséges dokumentumokat Jegyző
Úrtól a domain név átíratásához). A
Félegyházi Közlöny online tartalmát
úgy tudtuk „megmenteni” olvasóink
számára, hogy áthelyeztük a www.
felegyhazikozlony.eu címre.
Szeptember 10-én – ahogy az
mindig történik – elküldtük a Félegyházi Közlöny következő számát
nyomtatásra, amikor azt a tájékoztatást kaptuk a nyomdától, hogy a
lapot már nyomják. Ugyancsak a
nyomda tájékoztatása szerint ezt
Kapus Krisztián megrendelésére
teszik, aki írásban nyilatkozott arról is, hogy minden jogi felelősséget
személyesen vállal a kiadvánnyal
kapcsolatban. Ez a felelősségvállalás azért is bír jelentős súllyal, mert
a Félegyházi Közlöny mint sajtótermék nyilvántartásba vétele a Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft. javára történt, tehát Kapus Krisztián
ennek a sajtóterméknek kiadásához
szükséges engedélynek nincs a birtokában, azt nem adhatja ki.
Kérem az olvasót, hogy maga
alkosson véleményt a történtekről
és kérem arra is, hogy támogassa
olvasóként, de véleményével is a
Félegyházi Közlönyt úgy, ahogy azt
a múltban is tette.
Köszönettel:
Tóth Timea
ügyvezető
sek vizsgálata és a Félegyházi Közlöny megjelenése körüli problémák
vizsgálata tárgyában. A Félegyházi
Közlönyt meg kell védenünk!
Bense Zoltán; Balla László;
Gyenes Attila; Ván Jenő;
Dr. Réczi László;
Szamosi Endre; Horváth Gábor
önkormányzati képviselők

Megszépült a volt komendáns hivatal
Befejeződött a volt komendáns hivatal felújítása. Erről szeptember 9-én sajtótájékoztatón számolt be Kapus Krisztián polgármester. A sajtó képviselőinek elmondta, hogy az épület 2012.
július 10-én került a város tulajdonába. Az elmúlt egy év alatt
sikerült három ütemben felújítani. Az alsó szinten már üzemel is
a védőnői szolgálat és a háziorvosi ügyelet. Hamarosan, a terveknek megfelelően, a mentőszolgálat is beköltözhet.
A polgármester arról is beszámolt, hogy az eredeti elképzelések
részeként az emeleti szinten ifjúsági garzonlakások kialakítását tervezik. Ehhez azonban szükség van
pályázati lehetőségekre is. A sajtótájékoztatón a védőnői szolgálat

intézményvezetője Tarjányi Gabriella arról számolt be, hogy a kismamák elégedettek az új környezettel,
a védőnők pedig sokkal több időt
tudnak fordítani az anyukákra és
csecsemőkre. Sokkal személyesebb
a tanácsadás az új helyen.
s-r.

2014. szeptember 12.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

5

„A most jellemző állapotoknak véget kell vetni!”
Megtörtént a Nemzeti Fórum Kiskunfélegyházi Szervezete képviselőjelöltjeinek és polgármester-jelöltjének jogerős regisztrációja. Ezt szeptember 9-én sajtótájékoztatón jelentették be
a jelöltek. Csányi József polgármesterjelölt az összejövetelen
megfogalmazta: most jött el annak az ideje, hogy meghirdessék
azt a programot, amellyel szeretnék a lakosság bizalmát megnyerni.
Csányi József a programmal
kapcsolatban kifejtette, hogy több
mint 3000 félegyházi segédkezett
annak kialakításában. Az elmúlt
időszakban az egészségüggyel, az
oktatással, a sporttal és általánosságban kérték ki a lakosság véleményét szórólapokon, kérdőíveken.
Kíváncsiak voltak arra, hogy mit
várnak a várostól, mit várnak a jövőnktől, és hogyan tudnánk közösen
változtatni azon, amivel nem vagyunk elégedettek. A véleményeket
elemezték, összegezték és programjukat ennek figyelembevételével
alakították ki. A bevezető után a
polgármesterjelölt ismertette prog- által delegált képviselői fogják ellenőrizni.
ramjuk lényegét:
Valamennyi vallási és civil közös„Törekvésünk, hogy oldjuk a városban eluralkodott bizalmatlan- ség szerepet kap a város társadalságot. Szeretnénk nyugodt munka- mi életének újraszervezésében és a
körülményeket teremteni a városi közösségi élet újjászervezésében.
intézményekben, az óvodákban, Emberileg és szakmailag alkalmas,
iskolákban, hivatalokban. Fon- felkészült, agilis és dinamikus szaktosnak tartjuk, hogy a véleménye embergárdára van szükség, akimiatt ezentúl senkit ne érhessen ket megtartunk és megbecsülünk
hátrányos megkülönböztetés, az (pénzügyi, jogi, közbeszerzési, szeelőrejutás egyetlen feltétele pedig mélyzeti, marketing és EU-s terülea szakmai rátermettség legyen. A teken).
Fontos lenne az egységes várostörvényes keretek között megteremtjük annak lehetőségét, hogy marketing – Félegyháza ne a botráFélegyházán a félegyházi cégek nyaival, hanem pozitív üzeneteivel
dolgozhassanak. A közbeszerzé- kerüljön be az országos médiákba.
sek törvényességét a város civilek A város vállalkozásainak önkor-

mányzati összefogásával öt év alatt
500 új munkahely létrehozása a célunk.
A most jellemző állapotoknak
véget kell vetni! Ennek érdekében
az elhanyagolt közterületeket dísznövényekkel ültetjük be. Az ország-

ban egyedülállóként megvalósítjuk
a „100%-ig parlagfűmentes város”
programot. Új ravatalozót építünk
a Felső- és Alsótemetőben. Lassan
már a legkisebb faluban is méltóbbak a körülmények, mint városunkban. Újraszervezzük a nagyobb
közösségek, lakótelepek zöldfelület-gazdálkodását. Elvi kérdés, hogy
nem lehet térdig érő fű a városban!
A volt SZTK-épület városi szolgáltatóházként fog üzemelni. Fejlesztjük az egészségügyi szolgáltatásokat. Megoldjuk a szervezett
gyermektáboroztatást a Kemencei
Ifjúsági Táborban. A városi mozi a
művelődés részeként a város diáksága részére bemutatja a magyar

és a nemzetközi filmtörténet klas�szikusait órarendi vagy napközis
keretben, olyan filmeket, amelyeket
már nem néznének meg maguktól.
Bevonjuk újra a Parkerdőt és a Kálváriát a városi programokba, mert
elég a vurstlikból! Elérjük, hogy a
háziorvosi ügyelet helyszíne a kórház területén legyen.
A Fürdőszálló projektet szakmai
befektető bevonásával valósítjuk
meg. Útfelújítási programot indítunk
azzal, hogy elsőbbséget élvezzenek
a városrészeket ellátó utak (Nefelejcs utca, Dessewffy utca, Kiskun
utca, Csólyosi út). Iskolafelújítási
program is elindul (Dózsa, Platán,
Móra gimnázium). Megteremtjük a
feltételeket az intézmények termálfűtéssel való ellátásához. Folytatjuk
a panelprogramot. A Vasas-pályát
lovas központként hasznosítjuk. A
békás kutat visszaállítjuk a Móra
tér közepén” – mondta el Csányi
József.
A program ismertetése után Csányi
József hozzátette: továbbra is kíváncsiak a lakosság hozzászólásaira,
ötleteire. Éppen ezért megnyitották
a Nemzeti Fórum Egyesület helyi
irodáját a piac főbejárata mellett.
Itt személyes konzultációkra is lehetőség nyílik piacnapokon (kedden,
pénteken és vasárnap) reggeltől
délelőtt 10 óráig. Kedden és csütörtökön délután 5-től 7 óráig pedig
személyesen vár mindenkit, hogy
megbeszéljék a problémákat, amelyekkel ki tudják egészíteni a programot.

A piac mellett nyitott irodát a Nemzeti Fórum
Ünnepélyes keretek között adták át szeptember 5-én, pénteken a
Nemzeti Fórum új irodáját Kiskunfélegyházán, a Béke tér 2. szám
alatt. Az eseményen jelen volt Lezsák Sándor országgyűlési képviselő és Csányi József, a Nemzeti Fórum polgármesterjelöltje is.
A megjelent támogatókat, szimpatizánsokat, a Nemzeti Fórum
képviselőjelöltjeit és a sajtó munkatársait Csányi József köszöntötte,
aki bejelentette, hogy a Nemzeti
Fórum színeiben induló képviselőjelölteket és polgármesterjelöltet
– a nyilvántartásba vételhez szükséges ajánlóívek átadását követően – szeptember 4-én regisztrálta a
választási bizottság.
– Örömünkre szolgál – fogalmazott a polgármesterjelölt – hogy a
továbbiakban saját irodában, Félegyháza szívében tudjuk gyűjteni a
támogatói aláírásokat. Szeretettel

várjuk azokat is, akik a programunkról szeretnének tájékozódni.
Lezsák Sándor arról beszélt,
hogy olyan önkormányzatok létrejöttét reméli az október 12-ei választást követően, amelyek hűségesek
az eredeti alapelvekhez, képviselőik
pedig szakmailag tisztességesek, és
emberileg alkalmasak a feladatra.
– Nem ellentéteket, hanem ös�szefogást kíván Kiskunfélegyházán
is a Nemzeti Fórum! Azonosulni tudok azzal a városképpel, ami
Csányi József és csapata programjában kirajzolódik – fogalmazott Lezsák Sándor.
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Szakrendelés az éleslátásért
Hetente három nap: kedd, szerda és péntek 8 és 15 óra között
találkozhatnak a betegek dr. Vetró Mónikával, a félegyházi városi
kórház rendelőintézetének szemészeti szakrendelésén. Emellett minden hétfőn dr. Horpácsy Balázs, csütörtökönként pedig
dr. Gombos Ferenc rendel. A szakrendelésen beutaló nélkül – az
akut esetek: hirtelen látásromlás, a szem begyulladása, sérülése kivételével – előjegyzéssel fogadják a pácienseket.
– 6500 körül van a szakrendelés
éves betegforgalma. Ezen belül jelentős a szűrővizsgálatok száma, a
háziorvosok, diabetológusok által
küldött magasvérnyomás, vagy cukorbetegségben szenvedő betegek
aránya, és számottevő a glaukóma
(zöld hályog) előfordulása is – sorolja dr. Vetró Mónika.
A doktornő külön kiemeli a gyermekszűrések fontosságát, amire
először 1, majd 3-4 éves korban,
de még feltétlenül az iskola előtt
érdemes sort keríteni. Mivel az egy
éves szűrővizsgálat részét képezi a
fundus (szemfenék) vizsgálat mellett a dioptriamérés is, két alkalommal szükséges a találkozás. A
babák szemét előbb szűken, majd
speciális szemcseppel öt napon át
végzett pupillatágítás mellett vizsgálják, ami – hangsúlyozza Vetró
Mónika – nem okoz szemkárosodást a kicsiknél! Évente mintegy
500, 1 és 10 év közötti gyermeknél

végzik el a szakrendelésen a szűrővizsgálatot, ami azért is fontos,
mert a korai felismerés lehetőséget ad a későbbi tompalátás megelőzésére, lehetőség szerint még
az iskolakezdés előtt.
A szürkehályogos betegeket
Kecskemétre irányítják műtétre,
ami helyi érzéstelenítés mellett
történik. Ilyenkor – magyarázza a
doktornő – a legkorszerűbb eljá-

rással: ultrahangos beavatkozással eltávolítják a szürkehályogot,
és műlencsét építenek be. (Lézeres
beavatkozásra akkor kerül sor, ha
utóhályog alakul ki a műtét után
akár évekkel a műlencsén.) A beavatkozás utáni gondozás már újra
itt, a járóbeteg szakrendelésen

történik. Néhány súlyos, osztályos
ellátást igénylő kórkép – mint például zöldhályogos roham, vagy retinaleválás esetén – Kecskemétre,
vagy Szegedre irányítják a beteget.
A szakrendelés eszközellátottsága Vetró doktornő szerint az
átlagosnál jobbnak mondható: rendelkeznek a szemfenék-vizsgálathoz, kisebb műtétekhez (árpa vagy
apróbb ciszta megnyitásához), a

Termelői iskola
Megépült a Mezőgazdasági Szakiskola Csongrádi úti tangazdaságában a 213 négyzetméteres zöldség-gyümölcs feldolgozó üzem.
A „Félegyházi Hangya 2010 Termelőiskola” program keretében
megvalósult beruházást ünnepélyes keretek között adta át Szépe Ferenc, a Földművelésügyi Minisztérium főosztályvezetője,
Kapus Krisztián Kiskunfélegyháza város polgármestere és Forgó
László Gyöngyös város polgármestere, a Kárpát-medencei Hangya Európai Szövetkezet elnöke.
A kormány stratégiai célja a vidék népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása. Az
élelmiszer az utóbbi időben stratégiai termékké vált. Az ország adottságai rendkívül jók, méreteinkből
adódóan azonban nem a tömegtermelés, hanem a minőségi termékek
előállítása lehet a cél – mondta
Szépe Ferenc avatóbeszédében.
A következő uniós ciklusban
négy fő iránya lesz a támogatásoknak: az állattenyésztés, az öntözés és az élelmiszer -feldolgozás.

Ennek a tendenciának már része a
félegyházi feldolgozó üzem átadása. Az üzem célja, hogy helyi anyagokból, a helyi feldolgozás után rövid úton jusson el a termék a helyi
közétkeztetést biztosító konyhákhoz, vendéglátóipari egységekhez.
Az üzem együttműködést tervez a
termelőkkel és hét munkahelyet is
teremt – tette hozzá a főosztályvezető.
Kapus Krisztián polgármester
az üzem helyi ellátásba betöltendő
szerepét hangsúlyozta. Elmondta,

hogy az átadott létesítmény ebben a hónapban
még csak a gyakorlati képzésnek ad helyt, a valódi
termelés a használatbavételi engedélyek beszerzését követően kezdődik
meg.
Hájas Sándor

felnőtteknek és a gyerekek dioptria
méréséhez eszközökkel, és a látótér vizsgálatára alkalmas géppel
is. A jó felszereltség mellett az as�szisztens, Gáspár Menyhértné Kinga lelkiismeretes és precíz munkája is nagy segítség a doktornőnek.
A szemészeti szakrendelésre
érkező betegeknek érdemes pupillatágításra számítani. Mivel ez
átmeneti homályos látással jár, javasolt a tömegközlekedést választani, vagy kísérővel jönni. Nagyban
megkönnyíti a pontos diagnózis
felállítását, ha a beteg magával
hozza előző leleteit, a szemüveget
és a szemcseppet amit használ,
és pontos felvilágosítást tud adni
esetleges gyógyszerérzékenységéről. A munkaalkalmasság, jogosítvány miatt szükséges szemészeti
vizsgálat időpontjáról érdemes
időben gondoskodni, mert jelenleg
6-8 hét a várakozási idő.
Dr. Vetró Mónika szerint akinek
csak szemüvegre van szüksége, és
nincs különösebb panasza, az bátran választhat a városban található kiváló optikák közül, mert a bemérést ott is elvégzik, a szemüveg
elkészítéséhez pedig akkor sincs
támogatás, ha azt a szakrendelésen írják fel. 
T. T.
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Szeptember 13., szombat

Lovas Nyílt Nap gyermekeknek, Ifjúsági
Sporttelep (Vasas pálya), 9:00-16:00
Tárt kapuk- díjmentes nyitott nap a
kiskunfélegyházi múzeumokban,
09:00 -17:00

2014. szeptember 12-től
szeptember 25-éig
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

Állandó kiállítások:

Méhes Lóránt festőművész kiállítása,
Művelődési Központ, megtekinthető
szeptember 26-áig nyitvatartási időben
Matyóföld Rózsái népművészeti kiállítás,
Művelődési Központ, megtekinthető
szeptember 27-éig nyitvatartási időben

Szeptember 12., péntek

Metamorf kerti rock party, Félegyházi
Horgásztó, 14:00
Robitz Anikó fotóművész kiállítás
megnyitó, Városi Könyvtár, 18:00
Sirius Retro Party, Sirius Club, 22:00

KHTK I. - Kalocsa FC megyei 1. osztályú
labdarúgó mérkőzés, Honvéd Sporttelep,
14:00
P.mobil, Heep Freedom (Uriah Heep
tribute) koncert, Rocktár, 21:00

Szeptember 14., vasárnap
Országos állatVásártér, 05:00

és

kirakodóvásár,

Szeptember 16., kedd
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KHTK I. - Ági Nektár Akasztó FC megyei
I. osztályú labdarúgó mérkőzés, Honvéd
Sporttelep, 13:30
30Y, Kis Türelmet, The Trousers koncert,
Rocktár, 20:00

Szeptember 24., szerda

Égbe szálló fohászok, Szász András Égbe
szálló fohászok c. imádságos és énekes
könyvét, valamint a Kiválasztottak című
novelláskötetét bemutatja Lezsák Sándor
országgyűlési képviselő, Városi Könyvtár,
18:00

Szeptember 25., csütörtök

„Népek és nemzetiségek az OsztrákMagyar Monarchiában”, dr. Szabóné
Matyók Katalin előadása, Városi Könyvtár,
18:00

Betűbölcsi, Városi Könyvtár, 10:00
Könyvek klubja olvasókör, Bíró Lajos:
Szolgák országa című elbeszélése.
Vezeti: Szabó Imre László filozófus.

Szeptember 18., csütörtök

Nyírő József irodalmi est, Löwey Lilla és
Váradi Péter Pál kötetének bemutatója
a költő születésének 125. évfordulója
alkalmából, valamintemléktábla-avatás
a Hattyúház udvarában. Közreműködik
Soós Andrea előadóművész,
Városi Könyvtár, 18:00

Szeptember 20., szombat

Szüreti felvonulás és Bál, Gazdakörök,
Városközpont, 10:00

kivágható programmelléklet

Labdarúgás
TOVÁBBRA IS SZÁZSZÁZALÉKOS A KHTK
Zsinórban a harmadik mérkőzését nyerte
meg a megyei I. osztályú bajnokságban a Kiskunfélegyházi HTK. A bajnoki címvédő félegyháziak ezúttal a Kecel gárdáját múlták felül.
Bács-Kiskun megyei I., 4. ford., 2014. 09. 06.
Kiskunfélegyházi HTK- Kecel FC (3-0) 3-1
Gólszerzők: Balog Marcell 12. p., 20. p., 23.
p., ill. Papp Attila 77. p.
DÖNTETLENT JÁTSZOTT
A KISKUNFÉLEGYHÁZI VASUTAS
A Lakitelek csapatát fogadta a megyei II.
osztály északi csoportjának 4. fordulójában a
Kiskunfélegyházi Vasutas. A találkozón mindkét
háló megzörrent, ami 1-1-es pontosztozkodással zárult.
Bács-Kiskun megyei II., Észak, 4. ford. 2014.
09. 06. Kiskunfélegyházi Vasutas SK- Lakitelek
TE (1-1) 1-1
Gólszerzők: Nemcsok Imre 32. p, illetve Szabó Ádám Attila 24. p.

KIÜTÖTTE ELLENFELÉT
A KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK II.
A még pont nélkül álló Bócsa otthonába látogatott szeptember 6-án, a megyei II. osztályú
bajnokság 4. fordulójában a Kiskunfélegyházi
HTK II. A KHTK II. fölényes 7-0-ás győzelmet
aratott és továbbra is esélyes a bajnoki címre.
Bács-Kiskun megyei II., Észak, 4. ford. 2014.
09. 06.
Bócsai BLSE- Kiskunfélegyházi HTK II. (0-1)
0-7
Gólszerzők: 5. p. Bagi Ferenc 5. p., Polgár
Szabolcs 52. p., Valkovics Gábor, 57. p., Keresztesi Zoltán 67. p., Valkovics Gábor 82. p., Kádár
Tamás 88. p., Kádár Tamás 89. p.
Piros lap: Kun-Szabó László (Bócsai BLSE)
69. p.

Sakkozó „Ludas Matyik”
A libafesztiválhoz kapcsolódóan a „Pince 72”
sakk Klub és a KHTK sakk szakosztálya idén is
megrendezte a Ludas Matyi sakkversenyt. Az
utcákon és tereken zajló gazdag programok, a
főzőverseny ellenére is közel negyvenen ültek
a táblák elé, hogy győzelemre vezessék seregüket. Félegyháza székely testvértelepüléséről,
Korondról a fesztiválra nem érkezett hivatalos
delegáció, ám a sakkozók idén is eljöttek.
A IV. Ludas Matyi sakkverseny eredményei:
1.Juhász Barbara (Bugac), 2. Karsai István, 3.
Szekeres Sebestyén, 4. Retkes Péter, 5. Rácz
István, 6. Kurucz Gergely (Kiskunfélegyháza),
7. Ábrahám Lajos (Röszke), 8. Csányi Dávid,

9. Hornyák Krisztián, 10. Gulyás Réka (Kiskunfélegyháza), 11. Tófalvi Sándor (Korond), 12.
Könyves Gábor (Kiskunfélegyháza).
Különdíjat kapott Rácz István, a legtapasztaltabb, és Könyves Benjámin a legfiatalabb
játékos. A legeredményesebb határon túli sakkozónak a korondi Tófalvi Sándor bizonyult. A
verseny rendezője Nagy György, versenybírája
Seres László volt.

Megerősített kerettel
várja az új szezont
az NB II-es kézilabdacsapat
A kulcsjátékosok megtartásával és a kispad
minőségének javításával a dobogó elérésére törekszik az NB II. Dél-keleti csoportjának
ezüstérmese, a Kiskunfélegyházi HTK kézilabdacsapata. Az együttes augusztus közepén
kezdte el a felkészülést. A kapuba visszatért
Prezenczki István, valamint ideigazolt Algyőről
Nagy Gábor, aki a védekező és a balátlövő posztokon lesz bevethető. Mellettük a tervek szerint
Gazsó Balázs is csatlakozik a csapathoz, és a
Pick Szeged ifjúsági együtteséből továbbra is itt
játszik majd kettős igazolással Almási Dávid és
ifj. Miksi István.
A bajnokság szeptember 20-án kezdődik. Az
1. fordulóban a KHTK a Kunszentmárton KSK
otthonában szerepel, míg a 2. fordulóban szeptember 28-án 17 órától a Gyulai SE-t fogadja a
félegyházi sportcsarnokban.
(A sportoldalt szerkeszti és írja Gubu Zoltán)
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Arcok a piacról
Tavaly december végén előfordult, hogy a félegyházi piacon
csak néhány helyen lehetett
almát vásárolni, és legnagyobb
mennyiségben Iványi Istvánnál.
Az idei termés, mintegy 100
mázsa, jövő márciusig fog kitartani.
– Száraztárolással márciusig
ki fog tartani a készlet – mondta
Iványi István (58). – Hetente háromszor árulok Félegyházán, alkalmanként kézikocsival 2 mázsa
almát mozgatok meg. Korábban,
2-3 évvel ezelőtt dupla mennyiséget is el lehetett adni, sőt talán a
háromszorosát is. Pénzük nincs
az embereknek, vagy jobban szeretnek nagy boltokba járni? Nem
tudom a választ.
– Milyen a félegyházi piac?
– A környező településekre is járok, mert meg kell keresni a vevőket, nem elég várni rájuk. Itt elég
messziről kell behúzni a ládákat,
a parkoló autótól az asztalig, és
szerintem kár volt kivágni a fákat,
de a piac jó. Általában is szeretem
az embereket, sok az ismerős és
barát, a vevők többsége visszajáró. Minden vásárlónak megvannak
a törzshelyei, például nálam nem
keresnek barackot, pedig volt az
is, de a fáról elkelt. Az alma mellett hagymát és krumplit árulok,
ezekért járnak hozzám.
– Miért van az, hogy itt nem
szatyrot kérnek a vásárlók, hanem
mennyiséget? Azaz: nem szoktak
válogatni?
– Az a jellemzőbb, hogy nem válogatnak, hiszen ismernek, és ezt
rám bízzák. Elvégzem helyettük a
válogatást, és figyelmesebben, ezt
kipróbáltuk már néhányszor.

Felelős kiadó:
Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza,
Szent János tér 2.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.eu
Munkatársak:
Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor újságíró
Kürti László(fotó),
Tóth László Imre (PR, marketing)
Nyomtatás:
AS-NYOMDA Nyomdaipari Kft.

Új tanévben
új lendület?
Napjaink legrázósabb körkérdésének bizonyult: Mit fogadsz meg
az új tanévre? Többen nem vállalták az arcukat, de akik igen, ők
elszántan várják a becsengetést.

– Van-e segítséged a piacozásban?
– Családom, két nagy fiam és
édesanyám ebben nem vesznek
részt. Kőműves szakmám van,
és amikor csökkent a munkalehetőség, visszaesett a kereset
és kereslet, akkor – segélyek és
munkanélküli járadék helyett –
választottam a termelést és az
árusítást, vállalkozóként társulva
egy őstermelővel. Az idén hetente
kellett permetezni a sok eső miatt,
következik a betárolás, és emellett
folyamatosan hordom a termést a
piacokra.
– .Már tavaly télen sem értettem,
hogyan lehet az almát annyi ideig
megtartani. Mit tanácsolsz azoknak, akik a kiskertben termett gyümölcsbe szeretnének karácsony
körül beleharapni?
– A legfontosabb, hogy teljesen
külön kell tárolni, nem szabad
mással, például krumplival közös
légtérben. Kissé párás helyet igényel, mert különben aszalódna.
Persze az alma fajtájától is függ
az eltarthatóság, én hatfélét árulok, ezek közül három fajta fog kitartani márciusig – mondta Iványi
István.
tli
Hirdetés
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Janka (16): – Kicsit jobban odateszem magam, ez a lényeg, mert minden rajtam múlik. Jobban oda kell
figyelnem, és fizikából 1 osztályzatot
javítani fogok. Fél év múlva szívesen
beszámolok róla, hogy sikerült-e betartanom a fogadalmat.

Judit (18): – Megfogadtam, hogy
jobban fogok tanulni, mint tavaly,
de ezt már akkor is tudtam, hogy
így kellene. Most biztos, hogy belehúzok. Két tantárgyból szeretnék
– és fogok is – 2-2 osztályzatot
javítani.
Réka (14): – Különösebb változásra nincs szükség. Azt elhatá-

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Laczkó Mónika
– Majorszki András, Kiss Anita – Busa
Zsolt, Majoros Melinda – Boda István,
Szabó Zsuzsa – Hevér Tamás, Tusa
Gabriella – Vakulya Csaba, Nagy Brigitta – Móczár Tamás, Dányi Zita – Rabi Illés Péter, Szabó Mónika – Budai Rudolf
Meghaltak: Szabó Imréné Tarjányi
Piroska – Kiskunfélegyháza, Holló-Sza-

roztam, hogy a most induló német
nyelvtanulást komolyan veszem,
mert ez új kihívást jelent. Az is lehet, hogy a némettel utolérem az
angolt, amit már 8. éve tanulok.

Petra (17), a fotón balra: – Arányaiban több időt fordítok tanulásra, más dolgokra kevesebbet szánok, ennyi a fogadalmam. Bízom
benne, hogy ezzel a közeljövőben
sikerül elérni a céljaimat. Fruzsi
(17): – Az érettségi-tantárgyakat
többet fogom tanulni az utolsó
évben, ehhez nekem is több időt
kell ráfordítani. Vállalom, hogy az
eredményről majd beszámolok a
Közlönynek.
tli
bó József – Kiskunfélegyháza, Bugyi
Józsefné Horváth Mária Erzsébet –
Kiskunfélegyháza, Csernák Mihályné
Szűcs Mária – Kiskunfélegyháza, Kökény László – Kecskemét, Faragó Gergelyné Oláh Ilona – Kecskemét, Balis
Ferencné Nagy Ilona – Kunbaracs, Nardai Miklós – Helvécia, Vereb Sándorné
Péter-Szabó Piroska – Kiskunmajsa,
Tapodi Pálné Szetlik Ilona – Kiskunfélegyháza, Rádi Imréné Csernák Ilona Nyárlőrinc

Hirdetés

Kezdd Velünk az új tanévet! Iskolakezdéshez tábla PC-k
és notebookok kedvező áron kaphatók!
Ajánlatunk: 7”-os tablet már 21.990-Ft-tól, notebook 2 év
garanciával már 85.000 Ft-ért kapható! Ezt nem hagyhatod ki!
A részletekről érdeklődj a PC Varázslóban!

