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Életet és értékeket is mentenek a mezőőrök

Egy hétig nem evett, és vizet is csak az ásott kútból tudott merni 
az a férfi, akit végletekig legyengült állapotban találtak meg az V. 
kerületi tanyájában. A mezőőröket a szomszéd riasztotta, mondván, 
hogy napok óta nem látnak mozgást Laci bácsi portáján.

Csáky Zsolt, a mezei őrszolgálat 
vezetője elmondta, hogy az értesí-
tés után egy terepjárót kellett sze-
rezniük, mert a tanyához vezető 
utat a belvíz miatt nem lehetett 
másként megközelíteni. A döröm-
bölésre hosszú idő után ajtót nyi-
tott az idős férfi, akin látszott, hogy 
nagyon rossz egészségi állapotban 
van. Elmondása szerint egy hete 
nem evett már szilárd ételt, és vi-
zet is csak az ásott kútból tudott 

merni (ami a mezőőrök szerint al-
kalmatlan az ivásra), így kerülte el 
a kiszáradást. A mezőőrök azon-
nal mentőt hívtak, a terepjáróval a 
műútig vitték a bácsit, mert a men-
tőautó a szántókon keresztül nem 
tudta volna megközelíteni a tanyát. 
A mentősök stabilizálták Laci bácsi 
állapotát és azonnal kórházba szál-
lították.

A mezei őrszolgálat kezdeménye-
zi a hatóságoknál, hogy az idős férfi-

nek keressenek valamilyen elhelye-
zést, mert véleményük szerint nem 
élhet tovább a tanyáján. Rokonai, 
akik korábban néha meglátogatták, 
sajnos már annyira elesettek, hogy 
nem tudnak gondoskodni róla. Az 
útviszonyok miatt a tanyagondno-
kok sem tudnák naponta felkeresni 
és étellel ellátni, így tehát más meg-
oldást kell keresni.

Nem sokkal Laci bácsi megmen-
tése után az Aranyhegyi csárda mö-
götti területen élők riasztották az 
őrszolgálat munkatársait, mert vé-
leményük szerint illetéktelenek vág-
ták ki a fákat egy elhagyatott tanya 
környékén. A mezőőrök azonnal a 

helyszínre érkeztek, és meggyőződ-
tek arról, hogy a szomszédok gya-
núja jogos volt. Mivel a kitermelt fa 
mennyisége jelentős értéket képvi-
selt, értesítették a rendőrséget, akik 
megindították a büntetőeljárást. 

Az elmúlt időszakok tapasztalatai 
alapján kiderült, hogy a tanyás vidé-
ken élők figyelmességének köszön-
hetően megelőzhetők tragédiák, és 
a bűneseteknek is elejét lehet venni. 
Csáky Zsolt, a mezőőri szolgálat 
vezetője éppen ezért kéri a külte-
rületen élőket, hogy továbbra is je-
lezzék a szolgálatnak, ha bármilyen 
szokatlan eseményt, körülményt ta-
pasztalnak a környezetükben. H. S.
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Húsvéti lubickolás
Értesítjük a tisztelt félegyházi lakosokat, hogy 
a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda 
húsvét napjain: április 5-én és 6-án ünnepi 
nyitva tartással (9-től 20 óráig) szeretettel 
várja vendégeit!

Falugyűlés és közmeg-
hallgatás Kunszálláson

Falugyűlést és közmeghallgatást tart márci-
us 30-án, hétfőn 17 órától Kunszállás Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az 
eseményre a Petőfi Rendezvény- és Faluház 
színháztermében kerül sor.

Napirend:
1. Tájékoztató a Kiskőrös és Térsége Ivóvíz-

minőség-javító projektről;
2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi 

terveiről;
3. Tájékoztató az önkormányzati faluőrség 

tevékenységéről;
4. Lakossági kérdések, észrevételek, javas-

latok.
 Kovács Imre polgármester

Jótékonysági  
Kutyás Séta

Kutyás sétát szervez a Gyermek és Ifjúsági Ön-
kormányzat április 3-án, 16 órától a kiskunfél-
egyházi Hősök Parkjában.

Program:
– Rendőrségi kutyás bemutató a Kiskunfél-

egyházi Rendőrkapitányság közreműködésével;
– Terápiás kutyabemutató;
– Dog dancing;

– Közös, kutyás séta.
A kutyamenhely lakói várnak minden fel-

ajánlást! Elsősorban pénzfelajánlásra, egye-
nes tetejű kutyaházakra és építőanyagra lenne 
szükségük.

Aki saját kutyájával vesz részt az esemé-
nyen, az állat oltási igazolványát feltétlenül 
vigye magával!

 További információ kérhető Papp Viktó-
riától, a 06/70-3381-573-as telefonszámon!

Húsvétkor nem ürítik  
a kukákat

A Városfenntartó és Szolgáltató Költségveté-
si Szervezet tájékoztatja a város lakóit, hogy 
az április 6-án, húsvét hétfőn esedékes hulla-
dékszállítást a következő munkanapon, április 
7-én kedden végzi el a szolgáltató. A szervezet 
kéri a lakosság türelmét és megértését, amiért 
a keddi ürítés várhatóan hosszabb időt vesz 
majd igénybe.

Háztartási gépeket 
kaptak a nevelőszülők
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgálat jó-
voltából Félegyházán 16 nevelőszülő vette át 
március 19-én az Innovációs Központban azt 
a háztartási eszközt, ami leginkább szükséges 
a gyerkőcök nevelésében. Balogh Andrea, a 
szolgálat munkatársa elmondta, hogy egy sike-
res pályázatnak köszönhetően sikerül segíteni 
a nevelőszülőket mosógépekkel, hűtőszekré-
nyekkel. A közel 80 ezer forint értékű háztartá-
si gépekből nem részesülhetett minden nevelő-
szülő. Ezúttal a legtöbb gyermeket nevelőket 
segítették.

Alakítsd  
te a politikát!

A politikát gyakran valamilyen ördögtől való 
dolognak tartják a fiatalok, amely az átlagem-
berek felett áll és csak a pártok alakíthatják. 
Elég elkeserítő ez, hiszen egy olyan területről 
beszélünk, amely közvetve és közvetlenül is 
befolyásolja mindennapi életünket.  Kiskun-
félegyháza országosan is kimagasló ered-
ményeket ér el civil szervezetei közösségfor-
máló erejét tekintve. Még a város irányítását 
is a civilek kezébe adták a választópolgárok 
pár hónapja, így a fiatalok élő példákon ke-
resztül láthatják, hogy összefogással milyen 
jelentős lehet az önszerveződés ereje. Az Ifjú 
Konzervatívok a Nemzetért, az IKON szeret-
né felkelteni a félegyházi fiatalok érdeklődé-
sét saját sorsuk és jövőjük iránt az „Unod a 
politikát? Alakítsd te!” című kerekasztal be-
szélgetéssel március 27-én pénteken 16 órá-
tól a Rocktárban. 

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt, kor-
tól és pártállástól függetlenül!

 
Ónodi Árpád 

Sorsocskák Alapítvány 
Plain-Rock Egyesület

Új játékok ovisoknak
A Kiskun Múzeum „Mézeskalács meseváros” 

kiállításának tombolajáték bevételéből nem-
régiben a Családok Átmeneti Otthonának la-
kóit ajándékozták meg egy pingpongasztallal. 
Március 19-én a Szegedi úti óvoda apróságait 
lepték meg készség- és ügyességfejlesztő sza-
badtéri játékokkal. Az óvodások kitörő öröm-
mel vették birtokba az új játékszereket.

Felújítások a városközpontban
Rendbe teszik a városközpontban a könyvtár 
mögötti parkolót. Az elmúlt időszakban az oda-
települt vidámparki eszközök miatt több helyen 
megsüllyedt a burkolat, amit most felszednek, 
az alapot kiszintezik, és újra rakják a térköve-
ket. Pénteken a parkolói munkálatokkal párhu-
zamosan megkezdődött a Szalay Gyula utca 
felújítása is.

A Szalay Gyula utca parkolóinak és csapa-
dékelvezetésének kialakítását Bense Zoltán 
képviselő és Balla László alpolgármester kez-
deményezésére kezdték el. Március 13-án az 
elektromos szolgáltató egy villamos szekrényt 
helyezett át. Ezt követően májusban elkezdő-
dik a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, 
rendbe teszik a parkolókat, és felújítják az út-
burkolatot is. A tervek szerint a nyár folyamán 
már akadálymentesen közlekedhetnek a gyalo-
gosok és kerékpárosok a Szent János tér és a 
Móra tér között. s-r
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Sportcsarnok, amely 15 évre 
gúzsba köti a város fejlődését
Az elmaradt szolgáltatási díjjal együtt több mint 500 millió fo-
rintba kerül Félegyházának 2015-ben a városi sportcsarnok, 
összesen pedig több mint 2,5 milliárdba. Az egykori, úgyneve-
zett PPP-s beruházás bénító hatása a jelenlegi kilátások szerint 
2022-ig köti gúzsba Kiskunfélegyháza fejlődését. Ez volt az egyik 
fő téma Héjj Dávid miniszterelnöki biztos és Csányi József meg-
beszélésén a közelmúltban, amikor Félegyházán járt a politikus. 
A téma részleteiről kérdeztük a polgármestert.

– Egy városlakó számára 
szinte értelmezhetetlen ez az 
összeg. 

– A nagyságrendet és az ügy 
fontosságát jól érzékelteti néhány 
összehasonlító adat: a pályázatok 
önerejére például 40, az önkor-
mányzati tulajdonú intézmények 
felújítására – amibe az iskolák, 
óvodák is beletartoznak – 50 millió 
forintot tudtunk elhatárolni a 2015-
ös évre. Jól látható, hogy ezeknek 
az összegeknek a tíz-tizenkétsze-
resét fordítjuk a sportcsarnokra. 
Vagyis ha nem nyomná ez a teher a 
város „vállát”, a jelenleginek akár 
többszöröse szerepelhetne Félegy-
háza költségvetésében például a 
civil- és sportegyesületek, szociá-
lisan rászorulók támogatására, a 
városi terek szépítésére, járdák, 
külterületi utak rendbetételére 
szánt összegek helyén.

– A sportcsarnok úgyne-
vezett PPP-s konstrukcióban 
épült. Mit érdemes tudni erről 
a finanszírozási formáról?

– Ennek a közszféra és a ma-
gántőke együttműködésére épülő 
közfeladat ellátásnak a hazai elter-
jesztését a Gyurcsány Ferenc-féle 
Gyermek-, Ifjúsági és Sportmi-
nisztérium szorgalmazta annak 
idején. A Sport XXI. Létesítmény-
fejlesztési Program keretében a 
helyi önkormányzatok tornater-
met, tanuszodát, sportcsarnokot 
építhettek ebben a konstrukció-
ban. Az eredeti elképzelés szerint 
mindhárom szereplő (vagyis az ál-

lam, a magán partner és az önkor-
mányzat) különböző arányban kö-
telezettséget és kockázatot vállalt 
a felépített létesítmény hatékony 
felhasználására. Azt, hogy ponto-
san milyen műszaki tartalommal 
valósíthatók meg, államilag támo-
gatott mintaprojektek határozták 
meg. Kiskunfélegyházán azonban 
másként alakult a helyzet: az ön-
kormányzat jóval bővebb funkciójú 
létesítményre jelezte az igényét, 
aminek következtében a költségek 
is aránytalanul növekedtek. Viszont 
a plusz igényeknek a finanszírozá-
sa már nem a három partner kö-
zött oszlott meg egyenlő arányban, 
hanem kizárólag az önkormány-
zatot terhelte. Úgy tűnik, hogy az 
önkormányzat annak idején nem 
vizsgálta, hogy ez hogyan viszo-
nyul a teherviselő képességéhez. 
Pedig egyértelműen és feltűnően 
aránytalan volt. Jól mutatja a be-
ruházás aggályosságát az is, hogy 
a többi sportcsarnokot építeni kí-
vánó önkormányzat egytől egyig 
visszalépett, amikor szembesült a 
beruházással járó kötelezettségek 
mértékével. Egyedül a félegyházi 
tartott ki, amely a beruházás meg-
valósítása után forráshiányossá 
vált, és ezt a terhet a mai napig 
súlyos örökségként cipeli.

– Tudható-e, hogy mégis mi-
lyen érvek, elvárások, remények 
támasztották alá a mintegy 31 
ezer lelket számláló Félegyhá-
zán egy ekkora sportcsarnok 
létjogosultságát? 

– A szerződést a 2006. évi 
önkormányzati választás előtt 
hagyták jóvá a városatyák, de a 
következő, új összetételű képvise-
lő-testület sem akadályozta meg 
a sportcsarnok felépülését. Pedig 
a számok a kezdet kezdetén sem 
kecsegtettek többel, mint a megva-
lósult 2-12 százalékos kihasznált-
ság, a mely az országban a legala-
csonyabb. Ez pedig semmiképpen 
sem támasztotta alá a létesítmény 
megvalósításának indokoltságát. 
A beruházás az ügyben született 
állami számvevőszéki jelentés sze-
rint sem volt megalapozott. Ennek 
ellenére – megdöbbentő módon – 
miközben a saját idejét sem tudta 
tartalommal megtölteni a város, 
megvásárolta a magánszektorban 
működő projektpartner KÉSZ Kft.-
től is azt az időt, amivel a szerző-
dés értelmében a cég rendelkezett. 
A KÉSZ Kft. – amely egyébként 
minden vállalt kötelezettségének 
eleget tett – a sportcsarnok felépí-
tése mellett a teljes projekt mene-
dzseléséért, végrehajtásáért, vala-
mint az éveken keresztül történő 
működtetéséért is felelős. 

– Megállapítható-e, hogy kit, 
vagy kiket terhel felelősség?

– A felelősök felkutatását cél-
zó jogi eljárások megindítására ez 
ügyben már nincs lehetőség, azt 
közvetlenül a szerződés megkötése 
után lehetett volna kezdeményezni. 
Abban viszont talán sokan egyet-
értenek velem, hogy ha büntetőjogi 
értelemben nem is, erkölcsi felelős-
ség mindenképpen terheli azokat, 
akik támogatták, vagy csak hagyták 
ennek a Félegyházát 15 évre anya-
gilag ellehetetlenítő szerződésnek a 
létrejöttét. Csak találgatni tudunk, 
hogy kiknek az érdeke lehetett a 
sportcsarnok megépítése. Egy biz-
tos: nem a városé. Itt jegyzem meg, 
hogy míg az ország jelentős részé-
ben a PPP-s finanszírozások teljes 
terhét azóta átvállalta a kormány, 
addig az elmúlt években a félegyházi 
önkormányzat semmilyen lobbierőt 
nem tud felmutatni, ami ennek a te-
hernek a csökkentését célozta volna. 

– Milyen lehetőségek vannak 
erre ennyi év elteltével?

– Ezt egyelőre magunk is kutat-
juk. A korábbi képviselő-testületek 
belenyugodtak a helyzetbe, ná-
lunk ez soha nem lesz opció: min-
den erőnkkel azon leszünk, hogy 
megszabadítsuk ettől a tehertől a 
várost. Az ügy összetettsége azt 
hiszem nyilvánvaló, maga a szerző-
dés több száz oldal terjedelmű. A 
félegyházi származású, nemzetközi 
ügyvédi irodában dolgozó dr. Tóth 
Máté hajlandó vállalni a sportcsar-
nok terheinek csökkentését célzó 
törekvésünk jogi képviseletét. Az 
elmúlt négy hónapban több mint 
100 oldalnyi dokumentáció szüle-
tett az ügyben. Nagyon eltökéltek 
vagyunk, hiszen a tét nem kisebb, 
minthogy 2022-ig a nehéz pénzügyi 
helyzet következményeként a város 
csak vegetál, vagy megteremti lakó-
inak az erős szociális ellátások és a 
gazdasági fejlődés feltételeit.  

Tóth Timea

Hirdetésszervezőt keresünk 
Számlaképes, jó kapcsolatokkal rendelkező, gyakorlott hirdetésszervező menedzserrel bővítenénk  

a Félegyházi Közlöny csapatát. A jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajzzal az  
info@felegyhazikozlony.hu email címre várjuk. Az e-mail tárgyába kérjük feltüntetni:  „Hirdetésszervező”.
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A Nádasdy utcai szociális otthon idős lakóinak 
a mindennapjaiba szeretne örömöt és kényel-
met csempészni a Sorsocskák Alapítvány új 
kezdeményezésével. Ezúttal ágyneműre, taka-
róra és matracokra gyűjtenek, félegyházi ze-
nészek közreműködésével – mondta el Ónodi 
Izabella, az alapítvány kuratóriumi elnöke.

Tőle tudjuk, hogy március 27-én, 19 órakor diák- 
és tanár-zenekarok, illetve már jól ismert félegy-
házi együttesek lépnek fel a Rocktárban. Ennek a 
koncertnek a bevételét fordítják a meghirdetett jó-
tékonysági célokra. Ezzel együtt elindították a Hozz 
egy ágyneműt! akciót is, amelynek keretében a la-
kosságtól várnak felajánlásokat. Izabella szerint sok 
család örömmel ajándékoz akár saját ágyneműiből 
is az otthonban élő 70 idős ember számára. Ezeket 
a használt, de jó minőségű darabokat is szívesen 
fogadják, s az újakhoz hasonlóan leltárba veszik, és 
ellátják az alapítvány logójával, mielőtt kiosztanák az 
időseknek. 

– Minden egyes darabot személyesen adunk át az 
otthon lakóinak. Az ágyneműk mellett az intézmény-
vezetővel közösen vásárolunk a pénzbeli adományból 

matracokat, takarókat, hálóingeket… amire a legna-
gyobb a szükség – magyarázta a kuratóriumi elnök, 
hangsúlyozva, hogy az átadásra minden adományo-
zót szeretettel várnak.

Megújuló parkerdő
A városi parkerdő és a Félegy-
házához tartozó véderdők újul-
hatnak meg a helyi sajátossá-
gokra épülő közfoglalkoztatás 
keretében. A program március 
9-én indult és október 31-én zá-
rul. A mintegy 12,8 millió forint 
támogatás ez időre a program-
ban résztvevő 15 fő foglalkoz-
tatását és a munkavégzéshez 
szükséges eszközök beszerzé-
sét teszi lehetővé.

A közmunkások már javában 
dolgoznak a Kiskunfélegyháza 
déli határán elterülő, 31 hektáros 
parkerdő területén – tudtuk meg 
Ódor Lászlótól, a jegyzői iroda 
szociális csoportjának vezetőjétől. 
A kullancsveszély miatt szükséges 
ugyanis az aljnövényzet rendszeres 
eltávolítása, koncentrálva az utak 
és a tisztások közvetlen környeze-
tére. Az Erdészeti Felügyelőséggel 
egyeztetve ki kell vágni az évek so-
rán kiszáradt fákat, amit a szociáli-
san rászorultak tűzifaként haszno-
síthatnak majd.

Ezek után már tavasztól újra 
rendezvényeknek adhat otthont a 
félegyházi parkerdő. Mint azt Balla 
László alpolgármester elmondta, a 
régi hagyományokat felidéző május 
1-jei városi majálist követően mo-

toros találkozó és fogathajtó bemu-
tatók megrendezése is szóba került, 
de a lehetőségek köre gyakorlatilag 
kimeríthetetlen. Az utak, az erdei 
tisztások és azok környékének rend-
betétele után remélhetően a sporto-
lók és a családok is újra felfedezik az 
akár gyalogosan, vagy kerékpárral is 
jól megközelíthető erdőt, szabadtéri 
edzésprogramok, kirándulások, hét-
végi piknikezések helyszíneként. A 
félegyházi iskolák a természettudo-
mányos tárgyak oktatását         tehet-
nék itt változatosabbá, és a későbbi-
ekben tanösvények kialakítására is 
sor kerülhetne.

A projekt keretében a városhoz 
tartozó három kisebb, összesen 
18,7 hektár véderdő tisztítása és 
parlagfű-mentesítése is megtör-
ténik.

Papp Viktória művelődési refe-
rens, a városi majális főszervezője 
elmondta, hogy a május 1-jei ese-
mények idén két helyszínen, a Par-
kerdő nagy- és kistisztásán zajlanak 
majd. A kisgyermekes családok örö-
mére lesz vidámpark, szórakoztató 
bemutatók kicsiknek és nagyoknak, 
légvár, kézműves foglalkozások, 
arcfestés, állatsimogató, póni lova-
goltatás stb.

A szervezők lehetőséget kínálnak 
cégek, pártok, baráti közösségek 
számára kitelepülni, bográcsozni, 
feleleveníteni a régi idők majálisai-
nak hangulatát. A művelődési ház-
tól korlátozott számban bérelhető 
sátor és sörpad. A színpadon a 
majálisfa délelőtt 10 órai felállítá-
sától folyamatosak lesznek a prog-
ramok, bemutatók. A napot megle-
petés sztárvendég zárja.

Vendéglátó egységek kitelepülé-
sére is lehetőség van. Az érdeklő-
dők a részletekért keressék Papp 
Viktóriát a 70/338-1573-as telefon-
számon.

 Zenészektől szeretettel Sakk  
emlékverseny
Tizedik alkalommal rendezték 
meg március 21-én a László 
Jenő Sakk Emlékversenyt a 
Kossuth Lajos Szakiskolában. 
A tornán ezúttal 47 fő ült asz-
talhoz. 

A résztevők közül 26-an a 
felnőttek között, míg 21-en a 
gyermekek kategóriájában in-
dultak el. A versenyen az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is nagy 
küzdelem alakult ki az elsősé-
gért, a vándorserlegért.

Az emlékverseny legered-
ményesebb sakkozójának Var-
ga Klára számít, akinek már 
háromszor sikerült elnyernie a 
kupát.

A vándorserleget most Kar-
sai Istvánhoz került, neki ez a 
második győzelme. 
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Nem enged a fenyegetésnek az önkormányzat
– Átlátható, transzparens, nyílt önkormányzatot ígértünk, és 
mára ilyet is vezetünk. A közbeszerzéseket kétlépcsős rendszer-
rel tettük átláthatóvá, a közbeszerzési bizottságba – szemben a 
korábbi gyakorlattal – bevettük az MSZP és a Jobbik képviselő-
it is. Semmilyen körülmény nem tántoríthat el bennünket attól, 
hogy döntéseinket csak és kizárólag a város érdekeinek rendel-
jük alá – szögezte le Dósai Bence kabinetvezető, miután arról 
tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt, hogy az egyik köztisztviselő 
fenyegetés miatt tett feljelentést a rendőrségen.

Mint a kabinetvezető elmondta, 
névtelen telefonáló azzal fenye-
gette meg az egyik osztályveze-
tőt, hogy amennyiben egy bizo-
nyos projektben nem az adott 
cég érdekeit képviseli, lejáratják 
a sajtóban, és megnehezítik az 
életét. Az ügyben egyébként – 
tette hozzá – nem ez az első 
eset, hogy egyesek fenyegetéssel 

próbálják elérni bizonyos munkák 
elnyerését.

– Mint ismert, egy pályázat ke-
retében Kiskunfélegyháza bel- és 
külterületének közvilágítását biz-
tosító 3400 db lámpatestet cse-
rélünk korszerű, energiatakarékos 
led-es fényforrásokra. A projek-
telemek felülvizsgálatakor úgy 
döntöttünk, hogy a még az előző 

városvezetés ideje alatt benyújtott 
pályázatban szereplő izzók helyett 
egy jobb minőségű, magasabb 
élettartamú, erősebb műszaki 
tartalommal rendelkező terméket 
választunk. Olyat, amellyel az or-

szágosan meghirdetett, nyílt eljá-
ráson több vállalkozás is eséllyel 
tud elindulni egy valós versenyben 
– foglalta össze az előzményeket 
Dósai Bence, és leszögezte: tisz-
tában vannak azzal, hogy ez a dön-
tés sérti bizonyos cégek érdekeit, 
azonban Félegyházáét szolgálja.

– Egyszer és mindenkorra elha-
tárolódunk attól, az úgy tűnik ko-
rábban nem idegen gyakorlattól, 
hogy bizonyos érdekcsoportoknak 
rendeljük alá a város fejlesztését. 
Még akkor is, ha régi „haverok” 
nem tudnak megbarátkozni az új 
rendszerrel. És ettől a szándé-
kunktól semmilyen presszió nem 
téríthet el bennünket – szögezte le 
a polgármesteri és fejlesztési ka-
binetvezető.

Virágok a közterekre
Ismét virágos város lesz Félegyháza. A képviselő-testület döntése 
értelmében idén 5 millió forintot költ a város erre a célra. Ennek 
hatására már a tavasszal látványos lesz a változás, a sokéves el-
hanyagoltság felszámolására azonban még néhány évre szükség 
lesz – tudtuk meg Szatmári Andreától, a VSZKSZ igazgatójától.

A cég parkrészlege a költségve-
tésén felül kapta meg a Félegyháza 
„felvirágoztatására” szánt 5 millió 
forintot az önkormányzattól. Az 
előkészítő munkálatok már javá-
ban folynak. A részletekről Pásztor 
Ferencné, a VSZKSZ parkrészleg 
vezetője elmondta, hogy egynyári 
ágyásokat alakítanak ki a polgár-
mesteri hivatal előtt (ahová ismét 
teljes felületen, a jelenlegi fű he-
lyére is virág kerül) és a Hattyúház 
övezetében. Itt az elöregedett, be-
teg fákat kivágták, és két új dísz-
cseresznye fasor beültetését kezd-
ték meg. Egyelőre három ágyás újul 
meg, de a folyamat jövőre tovább 
folytatódik a templom irányában.

A Petőfi, illetve a Nepomuki 
Szent János téren pótoljuk a ki-
pusztult rózsákat, pimpókat és 
levendulákat, továbbá növényeket, 
virágokat ültetünk az 5-ös főút 
mellett fekvő Spar áruháznál lévő 
körforgalomhoz is. A telepítést ta-
lajcsere és tápanyag-utánpótlás 
előzi meg.

A buszpályaudvartól „Z” alakban 
a városházáig muskátli színesíti 
majd a villanyoszlopokat. 15 osz-
lopra 81 cserépben 510 növényt 
helyeznek ki az idén.

A parkrészleg vezetője hozzá-

tette: lépésről lépésre, de folya-
matosan szépítik a közterületeket. 
Az egynyári ágyásba mindenhol a 
fényviszonyok és a vízigény figye-
lembevételével választják ki a nö-
vényeket, így a polgármesteri hiva-
tal elé egynyári vinka, a Hattyúház 
elé pedig pistike kerül. Ezt meg-
előzően viszont előbb még rendbe 
kell tenni a tönkrement, megron-
gálódott, elhanyagolt ágyásokat. A 
pistikék akár már április második 
felében a végleges helyükön pom-
pázhatnak, a fagyérzékeny mus-
kátli és vinka kiültetésére azonban 
május második feléig várniuk kell a 
félegyháziaknak.

Pásztor Ferencné abban bízik, 
hogy a növények, virágágyások 
óvásában mindenki partner lesz.

– Egyelőre a legforgalmasabb 
köztereken állítjuk vissza a régi 
formában a virágágyásokat, de a 
városvezetés tervei szerint ez egy 
folyamat kezdete – fogalmaz Ben-

se Zoltán a Városüzemeltetési Bi-
zottság elnöke.

– A Hattyúház előtt elindított 
díszcseresznye fasor később az 
Ó-templomig folytatódna. Ezzel 
egy átfogó rehabilitáció venné kez-
detét, amelynek eredményeként 
néhány év alatt átalakulna, szebbé 
válna a közpark. Hasonló a helyzet 
a muskátlik kihelyezésével is. Az 
ideit egyfajta próbaévnek tekint-
jük, és ha a tapasztalatok pozití-
vak lesznek, jövőre akár az önkor-
mányzat és az Ótemplom közötti a 
lámpaoszlopokra is kerülhet virág. 
Mindenekelőtt azonban talajszin-
ten kell rendbe tenni az ágyásokat, 
ami a sokévi elhanyagoltság miatt 
sok pénzbe és sok munkába kerül.

 T. T.

Hajléktalanok  
dolgozhatnak

Több mint 25 millió forint támogatást 
nyert a félegyházi önkormányzat haj-
léktalanok foglalkoztatására. A program 
2015. április 6-án kezdődik, és 2016. 
február 29-én zárul. Ez idő alatt 22 haj-
léktalan kap lehetőséget közmunkás-
ként újra beilleszkedni a munka vilá-
gába, megtapasztalni az értékteremtés 
sikerélményét, miközben városszerte 
megújulnak a közterületeken található 
padok és szeméttároló edények.

Mint azt Ódor Lászlótól, a jegyzői 
iroda szociális csoportjának vezető-
jétől megtudtuk, a Kiskunfélegyházán 
működő országos hajléktalan befo-
gadóhely – a Hajléktalanok Átmeneti 
Szállása, az Éjjeli Menedékhely és a 
Nappali Melegedő – lakói közül választ-
ják ki a program résztvevőit. A 22 köz-
munkás munkáját 2 brigádvezető szer-
vezi, irányítja és ellenőrzi majd, és 3 fő 
szakképzett dolgozót is alkalmaznak a 
program keretében, település karban-
tartói munkákra.

A közterületeken található padok és 
szeméttároló edények felújítása mellett 
köztisztasági, park és temető fenntar-
tási és karbantartási munkákban is 
közreműködnek a programban részt-
vevő hajléktalanok, akik ezzel fontos 
lépést tehetnek a sikeres munkaerőpi-
aci beilleszkedés felé.

 T. T.
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Kerti munkás képzés indult romáknak
A „Komplex telep-program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. 
– Délibáb utca szegregátumban” elnevezésű program első éves 
szakmai beszámolóját értékelte március 12-i ülésén a Programi-
rányító Tanács. Ezt követően, március 13-án, pénteken indult el a 
program utolsó képzése, amelynek keretében kerti munkás, ökoló-
giai termesztési és háztartási ismereteket tanulnak a résztvevők.

Mint azt Farkas Mihály pro-
jektmenedzser a Programirányító 
Tanács ülését követő sajtótájé-
koztatón elmondta, a képzésben 
résztvevő 12 fő három modult sa-
játít el hat hónap alatt, elmélyítve 
elméleti és gyakorlati tudásukat is. 
Ennek eredményeként a Délibáb 
utca egy részét – az ugyancsak 
a projekt keretében elszállított 
nagy mennyiségű szemét helyén 
– zöldség- és gyümölcskultúrával 
telepítik be. A képzés ideje alatt a 
résztvevők megélhetési támoga-
tást, majd sikeres vizsga esetén 
OKJ-s végzettséget kapnak. Így 
teremt szellemi értéket és biz-
tosít megélhetést az érintettek 
számára a Komplex telep-prog-

ram – fogalmazott Farkas Mihály, 
aki emlékeztetett arra is, hogy az 
önkormányzat, mint fő kedvezmé-
nyezett számos programelemet 
valósított meg 2013. novemberi 
indulása óta.

– A Türr István Képző és Kutató 
Intézet programelemei közül a 7-8. 
osztályos felzárkóztató képzést az 
induló 12 főből 9-en, az építőipari 
képzést mind a 14 résztvevő, míg 
a parkgondozó képzést 12-ből 
11-en teljesítették. Így összesen 
34 bizonyítvány született eddig a 
Komplex telep-program kereté-
ben. A képzésbe bevont személyek 
mindegyikére készült kompetencia 
mérés is, ami az egyéni fejlesztési 
tervek alapjául szolgál.

Emellett többek között család-
tervezéssel, gyermekneveléssel 
kapcsolatos beszélgetésekre, előa-
dásokra, családi délutánokra, az 
óvodáskorú gyermekek korai fejlesz-
tésére – gyógypedagógus által vég-
zett állapotfelmérésére és szűrésére 
–, továbbá konfliktuskezelési, élet-

vezetési, szülői szerepek erősítése 
és drogprevenciós tréningekre ke-
rült sor, az Eruditio Oktatási Zrt-vel 
együttműködve. Volt ezen kívül több 
alkalommal szűrőnap, számos kö-
zösségi rendezvény és álláskereső 
klub is – vette számba a projektme-
nedzser a sajtótájékoztatón.

Tavaszi nagytakarítás 
Haleszban és Selymesben
Szemétgyűjtési és lomtalanítási akciót szerveznek a hét vé-
gén Haleszban és Selymesben. Az út menti árkok és az erdő-
részek takarítására vállalkozók gyülekezését március 28-án, 
szombaton a Haleszi Gazdakör épületénél várják. A selymesi 
önkéntesek 29-én, vasárnap 7 óra 30-kor indulnak a nagyta-
karításra, a településrész közösségi házától.

Ván Jenő főszervező, a Róna 
vadásztársaság és a Selyme-
sért Egyesület a térség lakó-
inak és telektulajdonosainak 
közreműködését kéri, valamint 
azt, hogy védőkesztyűben, lát-

hatósági mellényben, illetve 
zárt cipőben vegyenek részt a 
munkában. Aki teheti, segítsen 
utánfutóval, valamint eszkö-
zökkel, gereblyével, lapáttal és 
seprűvel.

A pszichológia  
születéséről  
értekeztek

Március 12-én a Kulturális Sza-
lonban egy különösen izgalmas és 
meglehetősen fajsúlyos témáról 
hallhattak a vendégek két előadást. 
Dr. Domján Mihály klinikai szak-
pszichológus, családterapeuta „A 
pszichológia születése a század-
fordulón. Mit üzen nekünk Freud és 
Ferenczi” címmel tartott előadást. 
Ezt megelőzően dr. Pallagi Mária 
történész bemutatta a századfordu-
ló bécsi miliőjét, melyben Freud élt 
és alkotott. 

Az igazi néptanító
A Kultúra Napja alkalmával kap-

tak nevet a művelődési központ 
közösségi termei. A névadók olyan 
személyiségek, akik sokat tettek 
Félegyháza kulturális életéért. Már-
cius 18-án Fekete János pedagógus, 
helytörténész munkásságára em-
lékezett a Móra Ferenc Közművelő-
dési Egyesület közössége, amikor 
a róla elnevezett termet felavatták.  
Fekete Jánost a Redemptio 250. év-
fordulója alakalmából, 1995-ben dí-
szpolgárrá választotta szülővárosa, 
Félegyháza. Ezzel ismerve el több 
évtizedes helytörténeti kutatómun-

káját, a város történelmi múltjának 
dokumentálását. 

Tárt kapuk várták a 
múzeum látogatóit

Ismét tárt kapukkal várta látogató-
it a Kiskun Múzeum március 21-én. 
A nyitott napon ingyenesen lehetett 
látogatni a kiállításokat, délelőtt 
pedig egy kerékpáros túra is indult. 
A bringások a múzeum régésze-
ti anyagának megismerése után a 
templomhalmi ásatások helyszí-
nére kerekeztek. Délután Pálóczi 
Horváth András „Keleti népek a 
középkori Magyarországon” című 
könyvbemutatójára került sor. A 
szerző a besenyők, úzok, kunok és 
jászok régészeti emlékeiről tartott 
előadást. 

Testvérvárosi 
Egyesület

Az éves rendezvénytervet egyeztették 
a Testvérvárosi Egyesület közgyűlé-
sén. Emellett módosították az alap-
szabályt, és elfogadták az elmúlt évi 
pénzügyi beszámolót. Döntés szüle-
tett arról is, hogy a szekciók éves 
tervei alapján pályázatot nyújtanak 
be programjaik megvalósításához, és, 
hogy hamarosan elkészül az egyesü-
let honlapja. 

A felvétel a Csillag Szolgáltatópontban, az Álláskereső klub rendezvényén készült
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Sajtónapi elismerés Hájas Sándornak
1991 óta március 15-e a Magyar Saj-
tó Napja. Ezen a napon a magyar sajtó 
első szabad termékei, a Tizenkét pont és 
a Nemzeti dal születésére emlékezünk. 
1848. március 15-én hirdették ki a pol-
gári sajtószabadságot, majd április 11-én 
törvénybe is foglalták, ami fordulatot je-
lentett a korábbi szigorú cenzúra idősza-
kához képest.

Idén ismét méltó módon ünnepeltük Félegy-
házán ezt a jeles alkalmat, amikor a város 
vezetése – egy korábbi, szép hagyományt új-
raélesztve – megköszönte a helyi sajtó mun-
katársainak tevékenységét. A térség elektro-
nikus és nyomtatott médiáinak képviselőit 
Csányi József polgármester és Balla László 
alpolgármester köszöntötte.

A Magyar Sajtó Napja alkalmából elismerés-
ben részesült lapunk munkatársa, Hájas Sán-
dor, aki felsőfokú tanulmányait a Debreceni 
Tanítóképző Intézet népművelés–könyvtár 
szakán, a Juhász Gyula Tanárképző Főisko-
lán és a JATE magyar szakán végezte, majd 
a Magyar Újságírók Országos Szövetségében 
vett részt újságíró képzésen. 1976-tól nevelő-
tanárként, tanárként és hivatalnokként dol-
gozott, majd a hetvenes évek végétől kezdett 

újságírással foglalkozni. Alapítója 
és szerkesztőbizottsági elnöke volt 
1979-ben a Félegyházi Hírek című 
helyi újságnak és a városi televí-
ziónak, a Kiskun TV-nek, később 
a Félegyházi Hírlapnak és a Sirius 
Rádiónak. Jelenleg is a helyi saj-
tóban tevékenykedik újságíróként, 
televíziós szerkesztőként. Írásai 
jelentek meg a Kurírban, az Esti 
Hírlapban, a Népszabadságban és 
a Magyar Nemzetben. Egy évig volt 
főszerkesztője a Hálózat Televízió 
települési hírmagazinjának.

Hájas Sándor köztiszteletnek 
örvend szülővárosában, Félegy-
házán. Érdemeit: korrektségét, 
emberségét és szakmai alázatát 
ismerik és elismerik az olvasók, 
a kollégák és a város vezetése is.  
Ezt erősítette meg a napokban 60. 
születésnapját ünneplő újságíró, 
szerkesztő, televíziós riporter kö-
szöntése is a Magyar Sajtó Napján. 
Ezúton is szívből gratulálunk kol-
légánknak! 

 T. T.

A hegyek szelektálnak

Színes előadással és sok-sok felvé-
tellel a Keleti-Alpok legszebb tájait 
barangolta be hallgatóságával dr. 
Karancsi Zoltán a SZTE Földrajzi 
és Ökoturisztikai tanszékének do-
cense a városi könyvtárban. A Nem-
zeti Kulturális Alap támogatásával 
létrejött Földrajzi Szabadegyetem 
záró foglalkozásán Bense Zoltán, 
az előadássorozat gondozója mu-
tatta be az előadót. 

A Keleti-Alpok geológiai jelleg-
zetességeinek, szépségeinek be-

mutatása mellett Karancsi Zoltán 
az ökoturizmus fontosságára is 
felhívta a figyelmet. Hangsúlyozta: 
az ökoturista olyan szemmel járja 
környezetét, hogy vigyáz is rá. Ügyel 
arra, hogy ne zavarja az ott élő ál-
latokat, ne tapossa le a növényeket.

Elmondta, hogy az Alpokra nem 
jellemző a tömegturizmus. A he-
gyek ugyanis szelektálnak. Akik jól 
bírják a csúcsok megmászását, 
azok vállalkoznak kisebb-nagyobb 
túrákra.

Bérlőket várnak az Innovációs Központba
Félegyháza egyik legszínvonala-
sabb épületében, a frekventált 
helyen fekvő, megújult Inno-
vációs Központban korlátozott 
számban még bérelhetők irodák, 
továbbá egy konferencia és egy 
tanácsterem is az érdeklődők 
rendelkezésére áll. A helyszín 
ideális szakmai találkozók, ren-
dezvények, konferenciák, képzé-
sek szervezésére.

Bővebb információ:
Irodabérlet: dr. Tisóczki Tamás 

76/562-018. Terembérlet: Vígh 
Lajosné 76/562-068

In memoriam Pallagi Sándor
2015. március 
3-án elhunyt 
Pallagi Sándor. 
A lánya, Palla-
gi Mária által 
írt megemlé-
kezés Szere-
tet, tisztesség, 
becsületesség, 
hűség címmel 
a Félegyházi 
Közlöny online 
felületén ol-
vasható .
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Március 15-e 167 éve 
már Petőfi Sándor napja
A koncert fúvószenekar hívogatta 
Félegyháza polgárait a Petőfi té-
ren a központi városi ünnepségre. 
Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc 167. évfordulóján a 
Kecskeméti Katona József Színház 
művészei adtak ünnepi műsort. 
A megjelenteket Csányi József 
polgármester köszöntötte, majd 
Juhász István, városunk díszpol-
gára mondott ünnepi beszédet. A 
költő szobránál a város vezetése, 
civil szervezetek és a pártok képvi-

selői helyezték el a megemlékezés 
koszorúit. 

„Március 15-e 167 éve már Pe-
tőfi Sándor napja. Így került fel a 
magyar történelem kőtáblájára, és 
így került be szívünk kalendáriu-
mába.

1848 március 15-én a cselekvő 
bátorság fiatal hősei felkeltették 
rabágya kőpárnájáról a beteg, 
megzsibbadt gondolatot, és kiál-
tásra bírták a vérző szív alatt nyö-
gő érzést.

Ők, a korszellem ifjú napszámo-
sai, a szabadság-isten apostolai 
ezen a napon láttak hozzá, hogy 
felépítsék a Szabadság szentegy-

házát, ami olyan tágas, hogy a Föld 
minden népe elfér benne” – mondta 
ünnepi beszédében Juhász István.

 s-r

Fáklyás felvonulás a forra-
dalom hőseinek emlékére

Sokan csatlakoztak a fáklyás felvonuláshoz március 14-én. Az 1848-49-es 
szabadságharc 167. évfordulójára emlékezők fáklyákkal és mécsesekkel a 
kezükben gyülekeztek a vasútállomás előtt, majd a Kossuth utcán a városhá-
za elé vonultak. Ezt követően a résztvevők jelentős része „A költő visszatér” 
rockopera megtekintésével folytatta az ünneplést a művelődési központban.

Emlékszobák  
a megújult Petőfi-házban
– Ezen a helyen, ahol most állunk 
egykoron Petőfi Sándorék lakó-
helye lehetett. Itt kezdődött az ő 
kultuszának tárgyiasult indulá-
sa is, először az emléktáblával, 
majd a máig tartó tisztelet jeleit 
helyezték el a termekben. S most 
ehhez kapcsolódik két olyan em-
lékszoba kialakítása, melynek 
tárgyai a múlt század második 
felének félegyházi képzőművé-
szetébe nyújtanak betekintést – 

mondta Rosta Ferenc a megújult 
Petőfi-ház két állandó kiállításá-
nak megnyitóján március 15-én. 
Az alpolgármester szerint Fara-
gó József és Dulity Tibor művei 
állítják meg az ide betérőket, az 
egykori barátokat, az ismerősö-
ket, a tisztelőket emlékezni; az 
újabb korosztályok pedig itt kap-
nak valamit a közelmúlt – azután 
majd az egyre távolabbi múlt – 
félegyházi értékeiből. 

Emléktábla Kukányi  
Alajos tiszteletére

Március 15-én a városi ünnepség 
után avatták fel Kukányi Alajos 
honvédszázados emléktábláját a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 1. szám 
alatt, egykori otthona falán. Az ava-
tó ünnepségen jelen voltak az 1848-
49-es szabadságharc honvédszáza-
dosának dédunokái, Kukányi Klára 
és Kárpáti László is. Az emléktábla 
felállítását Kovács Gyula, a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület 
tagja kezdeményezte. 

Kukányi Alajos 1816-ban szü-
letett a felvidéki Ó-Gyállán. Nagy 
érdemeket szerzett az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcban. 
Bem seregében harcolva az 1849. 
február 9-ei piski csatában kemény 
küzdelemben súlyosan megse-

besült, melynek következményeit 
élete végéig viselte. Déván került 
fogságba, de Bécsben indult vizs-
gálat ellene. Ezután beosztották 
ezredéhez, ahonnan a honvédse-
reghez szökött át. Az egri újoncte-
lepet már századosi rendfokozat-
ban vezette. Világosnál tette le a 
fegyvert. A honvédszázados neve a 
kiegyezés után bukkant fel Kiskun-
félegyházán. 1869-től lett a város 
lakója. Tevékenyen bekapcsolódott 
a város közéletébe, részt vett a 
vármegye közügyeinek intézésé-
ben is. Hosszú időn át tagja volt a 
római katolikus iskolaszéknek. Vá-
rosi képviselőként több bizottsági 
feladatot is ellátott. 1900-ban halt 
meg Kiskunfélegyházán.
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Fürdőgyógyászat évente kétszer
Minden TAJ-számmal rendelkező magyar állampolgár beutaló mel-
lett évente kétszer igénybe veheti a fürdőgyógyászatot, a fizikote-
rápiát és a gyógytornát akár megelőzésképpen, vagy már kialakult 
krónikus mozgásszervi betegség esetén. Kelemen Józsefet, a fé-
legyházi Róna Kincse fürdővezetőjét arra kértük, adjon útmutatót 
azoknak, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel.

– Először a háziorvost kell felke-
resni a megfelelő szakrendelésre 
szóló beutalóért. A fürdőgyógyá-
szatra, fizikoterápiára és gyógytor-
nára ugyanis csak reumatológus, 
vagy ortopéd mozgásszervi reha-
bilitációs szakorvos állíthat ki be-
utalót, ezek a szakrendelések pe-
dig (háziorvosi) beutaló-kötelesek. 
Ennek birtokában lehet időpontot 
kérni a diszpécser szolgálatnál, de 
bizonyos előjegyzési idővel – a reu-
matológia esetében ez akár két hét 
is lehet – érdemes számolni.

Vizsgálat alapján a szakorvos 
javaslatot tesz a fürdőgyógyászat, 
fizikoterápia, gyógytorna személy-
re szabott kombinációjára. Maxi-
mum négyféle fürdőgyógyászati és 
háromféle fizikoterápiás és gyógy-
torna kezelés alkotja a legfeljebb 
15 alkalomból álló kúrát. Ebből a 

fürdőgyógyászat részleges térítés 
mellett vehető igénybe. A szakor-
vosi beutaló birtokában érdemes 
személyesen felkeresni a diszpé-
cserszolgálatot, ahol a kezelések 
beosztása és a fürdőgyógyászati 
kezelések költség-hozzájárulásá-
nak megfizetése történik. Az egyes 
kezelések időpontját a diszpécser 
úgy állítja össze, hogy a lehető 
legkisebb várakozási idő mellett 
vehesse igénybe a beteg, ezért ese-
tenként két-háromhetes várakozási 
idő előzi meg a kúra megkezdését.

A fürdővezető felhívta a figyel-
met arra, hogy 14 óra után be-
utaló nélkül is bárki élvezheti a 
Róna Kincse fürdő gyógyvizének 
jótékony hatásait. Ilyenkor jegy- és 
bérletrendszer alapján a gyógy-
vizes medence és az infraszauna 
mellett rendelkezésre áll a masz-

százs és a vizes csoporttorna is. 
Ez utóbbiakra azonban érdemes 

előzetesen időpontot egyeztetni a 
diszpécserszolgálatnál.

kivágható programmelléklet

Április 9., csütörtök 
Klobusitzky György drogellenes előadása 
ált. iskolásoknak és középiskolásoknak, 
Művelődési Központ, 09:00, 11:00

A Költészet Napja: Reményik Sándor 
verses irodalmi est, közreműködik Löwey 
Lilla irodalmi szerkesztő, Soós Andrea 
előadóművész, Gajdics Ottó újságíró, Városi 
Könyvtár, 17:00

Reményik Sándor Emléktábla avatás a 
Hattyúház Udvarán, 17:00

Április 10., péntek
Lomtalanítás Kkfháza belterületén, 05:00

A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány 
díjkiosztó ünnepsége, Műv. Központ, 17:00

KÁRPÁTIA koncert, Rocktár, 20:00

Petőfi Mozi 
Részletes infó: www.felegyhazimozi.hu

Március 28-Április 1.
Végre otthon! 3D animációs
Bérhaverok, amerikai vígjáték
Halálos Iramban 7, amerikai akció 

Időszakos programok, kiállítások: 
Szombathelyi Árpád festőművész kiállítása, 
Holló László Képzőművész Kör Galériája, 
megtekinthető március 28-ig.

„Kiegészítések”: ifj. Ficzek Ferenc 
képzőművész kiállítása, Városi Könyvtár, 
megtekinthető április 3-ig.

Mezősi Ágnes fotókiállítása, Művelődési 
Központ, megtekinthető április 22-ig.

Herman Ottó életmű kiállítás, Városi 
Könyvtár, megtekinthető április 1-től 30-ig.

Március 27., péntek 
„Unod a politikát? Alakítsd te!” kerekasztal 
az Ifjú Konzervatívokkal, Rocktár, 16:00

Mezősi Ágnes fotókiállításának megnyitója, 
Művelődési Központ, 17:00

„Rockzenével az idősekért” jótékonysági 
koncert az idősek otthona lakóiért, fellépők: 
The Cork, Kártékony Blues Band,  Xtigmatic, 
HardDecision, Metamorf, Rocktár, 20:00 

Március 28., szombat
Lomtalanítás Kiskunfélegyháza külterületein, 
05:00

Húsvéti Családi Délelőtt, Városi Könyvtár, 
08:00

Baba-Mama ruhabörze, Műv. Központ, 08:00

Múzeumtúra a Petőfi Irodalmi Múzeumba és 
a Zeneakadémiához, Vasútállomás, 08:15

Squash bemutató mérkőzések és edzés 
bajnokokkal, Fallabda Pálya, 11:00

KHTK II. - Kerekegyházi SE II.o. labdarúgó 
mérkőzés, Honvéd Sporttelep, 15:00

Szabó Balázs Bandája, Rocktár, 20:00

Április 2., csütörtök 
Tavaszi szünidei kézműves foglalkozás. 
Húsvéti díszek készítése. Művelődési 
Központ, 10:00 

Április 3., péntek
KHTK II. - Helvécia SE megye II. osztályú 
ingyenes labdarúgó mérkőzés, Honvéd 
Sporttelep, 16:30

Április 8., szerda
Szülői fórum a Kiskunfélegyházi Batthyány 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola képzési rendszeréről, 17:00

Április 2-8.
Végre otthon! 3D animációs
Csocsó Sztori 3D animációs
Spongyabob: Ki a vízből! 3D animációs
Liza a Rókatündér, magyar rom.vígjáték
Swing, magyar romantikus vígjáték
Samba, francia romantikus vígjáték
Halálos Iramban 7, amerikai akció

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

2015. március 28-tól
április 10-ig

Tavaszi szünidei kézműves foglalkozás. 

Az előző nyereményjátékra jelentkezők közül két főre szóló belépőt 
nyertek a Róna Kincse fürdőbe:

Zsiska Mihályné, Kiskunfélegyháza, Szilfa utca 54.
Csenki Mihályné, Kiskunfélegyháza, X. kerület 84.
Urbán Gyuláné, Kiskunfélegyháza, Berzsenyi Dániel u. 5.
Gratulálunk a nyerteseknek, nyereményüket postázzuk.
Azok között, akik április 3-áig eljuttatják nevüket és címüket a Fé-

legyházi Közlöny szerkesztőségébe (6100 Kiskunfélegyháza, Szent 
János tér 2.), újabb három darab, két főre szóló belépőjegyet sorso-
lunk ki. A borítékra írják rá: Róna Kincse! Sorsolás: április 7-én, 
kedden! A nyertesek nevét az online felületen és következő 
lapszámunkban is közöljük.
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Egy nagymama és az ő határtalan szeretete
Nincs nagyobb gyötrelem egy nagyszülőnek, mint tehetetlenül 
nézni az unokája fájdalmát. A tiszaalpári Sánta Katalin nem is 
tudott belenyugodni ebbe a helyzetbe. Őrbottyánban élő beteg 
kisunokájának a félegyházi kórházban kért és kapott segítséget. 
A csoda meg is érkezett: Botond ma újra egészséges. A nagyma-
ma most azt szeretné elérni, hogy méltó köszönet illesse azokat, 
akik ezt lehetővé tették. Közöttük dr. Körtvélyessy Andrást, a 
félegyházi kórház igazgatóját, és dr. Vízi András gyermeksebészt. 
Íme egy nagymama, és az ő határtalan szeretetének története.

– 2013. november 19-én kétség-
beesve ültem Kiskunfélegyházán a 
kórház várótermében dr. Körtvé-
lyessy András reumatológiai ren-
delőjénél, az akkor négy és fél éves 
unokám betegségével kapcsolatos 
dokumentumokkal a kezemben. 
Botinak 2013 januárjában 13 napig 
volt 40-41,5 fok körüli láza, és ezt 
követően három-négyhetente visz-
szatért ez a szörnyű lázas állapot, 
ami eltartott öt-hat napig is. Egy-
re többször panaszkodott, hogy 
nagyon fáj a lába. A bal combját 
„valami marcangolja, olyan mint-
ha oroszlán tépné” – mondogatta 
sírdogálva.

2013 szeptemberében meg-
született a diagnózis: jóindula-
tú csontdaganat. Boti fájdalmai 
tovább erősödtek, és a bal lába 
egyre vékonyabb lett. Unokám hű-
ségesen tűrte a vizsgálatokat, infú-
ziókat, vérvételeket, de a csontfáj-
dalmakat már nem tudta elviselni. 
Fájdalmában szétharapta a száját, 
sokat sírdogált, és már aludni sem 
tudott. A szülők éjjel-nappal masz-
szírozták, simogatták a fájós lá-
bát, meséltek, játszottak, nyugtat-
ták, minden alternatív megoldást 
megpróbáltak, több szakorvosnál 

jártak, de sajnos semmi sem hasz-
nált. Dr. Sal Péter, Boti gyermek-
orvosa is mindent megtett: videót 
készített, konferenciákra hordta az 
anyagot, hátha valaki tud megol-
dást a fájdalom enyhítésére. Még 
a kórházban is meglátogatta a kis 
beteget.

Mivel többször biztatták a szülő-
ket, hogy minél több szakorvostól 
kérjenek tanácsot, felkerestem a 
félegyházi kórház igazgató főor-
vosának magánrendelését. Ő a 
rendelés végén leült mellém a vá-
róteremben, és azt mondta: pénzt 
nem fogad el, hiszen neki is vannak 
gyerekei, és tudja milyen ha egy 
gyerek szenved. A leleteket haza-
vitte, és amikor egy hét múlva újra 
megkerestem, azt ajánlotta, hogy 
mutassuk meg az unokámat dr. 
Vízi András gyermeksebésznek, 
aki havonta kétszer rendel Félegy-
házán. Bár az időpont egy héten 
belül meg is volt, Botond addigra 
már nem volt képes utazni. A fá-
jós lába 5 centiméterrel volt véko-
nyabb a másiknál, és gyakorlatilag 
éjjel-nappal fájdalmak kínozták. A 
szülők többnyire kézben hordták 
egyik orvostól a másikig. Így Vízi 
doktorhoz is csak én, a nagymama 

jutottam el 2014. január közepén. 
És ez volt a legjobb dolog, ami tör-
ténhetett az egész szörnyű beteg-
ség kezdete óta.

A doktor úr megnézte a filmeket, 
elolvasta a zárójelentéseket, majd 
elkérte az édesanya telefonszámát 
és még őt is alaposan kikérdezte az 
unokám állapotáról. Elmondta, hogy 
ő még nem csinált olyan műtétet, 
amit a kisfiú esetében el kell végez-
ni, de utókezelt már ilyen beteget. 
Elmagyarázta, hogy szerinte hogyan 
kell, illetve hogyan fogják megműte-
ni. Ekkorra már volt időpont is, és 

néhány nap múlva meg is történt a 
műtét. Sajnos azonban nem hozta 
meg a várva várt gyógyulást. Akkor 
ajánlotta, hogy keressük meg dr. 
Varga Marcellt, aki megműtötte, és 
meggyógyította Boti lábát.

Elmondhatatlanul hálásak va-
gyunk mindenkinek, aki segített 
bennünket a gyógyuláshoz vezető 
úton! Nem tudjuk, hol tartanánk 
dr. Körtvélyesy András és dr. Vízi 
András segítsége nélkül, de em-
berségből bizonyosan kevesebbet 
tapasztaltunk volna – mondja a 
nagymama.

Elfogyott a nap
Távcső, hegesztőpajzs és speciá-
lis napszemüveg. Ezekkel szerel-
keztek fel a Móra gimisek március 
20-án délelőtt, hogy szemügyre 
vegyék a részleges napfogyatko-
zást. A természeti jelenség meg-
figyelésében és megértésében 
Meizl Ferenc, a csillagászati kör 
vezetője, Molnár Katalin és Ozs-
vár Péter, a gimnázium tanárai 
segítettek. Az udvari szemlélődés 
mellett az iskola természettudo-
mányos laborjában egész délelőtt 
szemléltető foglalkozásokon ve-
hettek részt a diákok.

Köszönetnyilvánítás
A félegyházi Török Jánoska szülei 
köszönetüket fejezik ki mindenki-
nek a kupakgyűjtésért, és minden 
más segítségért.

Továbbra is várja a család a 
műanyag kupakokat. Leadható 
Kecskeméten a Piaristák terén levő 
leánykollégiumban,  Félegyházán 
a lakótelepi Spar áruházban, az 
ÉNO-ban a városi könyvtárban és 
a művelődési házban, valamint  la-
kóhelyükön a Jász utca 14/A szám 
alatt. Félegyházán nagyobb meny-
nyiségért el is mennek.

Telefon: 06 70/773-1506
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Kecelen nyert a Kiskunfélegyházi HTK
Nem bízta a véletlenre első he-
lyének megtartását a megyei I. 
osztály listavezetője, a Kiskun-
félegyházi HTK. Az együttes a 
19. fordulóban Kecelen gyűj-
tötte be a három pontot. 

Bács-Kiskun Megyei I., 19. 
forduló: Kecel FC- Kiskunfé-
legyházi HTK (0-2) 0-5

Gólszerzők: 13. p. Valkai Tamás, 
45. p. Sándor László, 71. p. Katona 
Balázs, 83. p. Palásti Sándor, 85. p. 
Katona Balázs.

Közel a bravúrhoz
A 84. percig reménykedhetett 

a pontszerzésben a Kiskunfélegy-
házi Vasutas a megyei II. osztályú 
bajnokság északi csoportjának 17. 
fordulójában. Az együttes az 58. 
percig gól nélküli döntetlenre állt 
a Lakitelek otthonában és a haj-
rában gyors gólváltást követően 
maradt alul.

Bács-Kiskun Megyei II. Észak, 
17. forduló: 2015. március 22.

Lakiteleki TE – Kiskunfélegy-
házi Vasutas SK (0-0) 2-1

Gólszerzők: 58. p. Lángos Lász-
ló, 84. p. Lángos László, ill. 90. p. 
Zsibrita Tibor

Ismét dobogón  
a KHTK II.

Könnyű ellenfél várt a Kiskunfé-
legyházi HTK II. csapatára a me-
gyei II. osztály 17. fordulójában. 

A félegyháziak március 21-én az 
utolsó helyezett Bócsát fogadták. 
A mérkőzést az erőviszonyoknak 
megfelelően megnyerték 3-0-ra 
és felléptek a dobogó harmadik 
fokára.

Bács- Kiskun Megyei II. Észak 
17. forduló: 2015. március 21.

Kiskunfélegyházi HTK II. – 
Bócsai BLSE (1-0) 3-0

Gólszerzők: 17. p. Polgár Sza-
bolcs, 50. p. Fekete Imre 11-esből, 
69. p. Kádár Tamás

Nem kegyelmezett az Astra
Fontos győzelmet ért el az Astra 
Kiskunfélegyházi Bulls a női fut-
sal NB I. felső-ági rájátszásának 
4. fordulójában. Az Astra ezúttal 
a DVTK-Vénusz otthonában nyert 
8-2-re, amivel megőrizte vezető 
helyét a bajnokságban. 

Női futsal NB I. Felső-ág 4. 
forduló: 2015. március 21.

DVTK–Vénusz – Astra Kis-
kunfélegyházi Bulls (1-5) 2-8

Gólszerzők: Bernáth Csilla 39. 
p., Kresák Katalin 4. p. illetve 
Szabó Boglárka 5. p., 8. p., 27. p., 
Szőke Zsuzsanna öngól 2. p., Di-
kanová Dominika 19. p., Megyes 
Ágnes 12. p., Kakuszi Adrienn 27. 
p., Szabó Ildikó 36. p.

Bravúros győzelemével 
második a kézilabdacsapat
A bajnoki éllovas Mezőtúr ottho-
nából hozta el a két pontot a Kis-
kunfélegyházi HTK az NB II-es 
kézilabda bajnokság 15. fordu-
lójában. A győzelem nagyságát 
jól mutatja a két együttes őszi 
találkozójának felidézése, amely 
során a félegyháziak tükörsima, 
23-33-as vereséget szenvedtek 
hazai pályán. A KHTK-nak sike-
rült a visszavágás, amivel meg is 
előzték a tabellán a mezőtúria-
kat. A félegyháziak végig vezet-

ve, 33-26-ra nyerték meg a mér-
kőzést.

NB II. Délkelet, 15. forduló: 
2015. március 21.

Mezőtúri AFC- Kiskunfélegy-
házi HTK (14-17) 26-33

NB II. Délkelet 16. forduló: 
2015. március 29. vasárnap, 
17:00 Kész Aréna

Kiskunfélegyházi HTK (2.) – 
Békéscsaba (6.)

Fallabdaverseny

A tavasz első fallabdaversenyét 
rendezte meg a Mozdulj Félegy-
háza SE március 21-én a kis-
kunfélegyházi fallabda pályán. 
A megmérettetés ezúttal is telt 
házat hozott. A két pálya befoga-
dóképességének maximalizálása 
miatt összesen 32-en ragad-
hattak ütőt. A tornán egy női és 
két férfi kategóriát indítottak. A 

nők között Gyetvai Gabriella, a 
férfiaknál Fribert Tamás és Réczi 
László győzött.

Végeredmény:
Női: 1. Gyetvai Gabriella 2. Ko-

vács Ágnes 3. Mátrai Andrea
Férfi I. 1. Fribert Tamás 2. Len-

kefy Gergely 3. Füzesi József
Férfi II. 1. Réczi László 2. 

Csontos Ottó 3. Andrási Lóránd

Kiskunfélegyházáról  
Jászszentlászlóig futottak

A várakozásnak megfelelően so-
kan gyűltek össze március 14-
én az I. Mosolygó Jótékonysági 
Sportnapra. A jelentkezők Kiskun-
félegyházáról a Kalmár József 
utcából indultak el Jászszentlász-
lóra. A futás mellett gyalogosan, 
kerékpárral és görkorcsolyával is 
meg lehetett tenni a 22 kilomé-
teres távot, vagy annak egy meg-
határozott részét. A résztvevőket 
Kádár Kitti ultramaratonista 
melegítette be, majd az ő veze-

tésével indult el a csapat a jász-
szentlászlói idősek otthonába.

A rendezvény célja az volt, hogy 
felhívja a figyelmet az idősek vé-
delmére. A szimbolikus felajánlás 
szerint minden megtett kilométer 
plusz egy boldog egészséges évet 
juttat el a jászszentlászlói idősek 
otthona lakóinak. Az összegyűj-
tött évekről egy későbbi időpont-
ban táblát készítenek a szervezők, 
amit ünnepélyes keretek között 
adnak át az otthonban élőknek.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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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.eu
Munkatársak: 

Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Hájas Sándor újságíró

Kürti László (fotó), 
László István hírszerkesztő

Nyomtatás: 
Lapcom Zrt. Szeged

Gazdikereső
Új rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyiben a 
gazda nem jelentkezik az állatért, 
az 14 nap elteltével szabadon 
gazdához juttatható.

A bemutatott kutyák után ér-
deklődni a Fido Bácsi Közhasznú 
Alapítványnál, a 70/331-1634, 
vagy a 70/313-9059 telefonszá-
mokon, vagy a Csólyosi úti telep-
helyen lehet. Nyitva tartás: hétfő-
től szombatig 13-tól 16.30-ig.

1. Kölyök: kb. 9-10 hónapos keve-
rék kan, február 23-án az Alpári 
útról került be.

2. Dorka: kb. 10 hónapos beagle 
szuka, február 21-én az Alpári út-
ról került be.

3. Félix: kb. 9 éves öreg német-
juhász, március 17-én a Majsai 
út külterületi részéről került be; 
valószínűleg kitették az út szélén, 
mert nem mozdult onnan.

Az előző számokban megjelent 
kutyák közül Gombolyag Német-
országba készül, Fürge Szankra. 
Elzát és Dumbót helyben vitték el.

Hirdetés

TAVASZVÁRÓ AKCIÓ A PC VARÁZSLÓBAN!
Tabletek, notebookok, asztali számítógépek 

és kiegészítők nagy választékban a PC Varázslóban!
Új notebookok már:  br. 85.000 Ft-tól
Új Tabletek már:  br. 21.000 Ft-tól
Valamint használt számítógépek 
már:  br. 15.000 Ft-tól

Ráadásul… az új készülék mellé ajándékba adunk 
egy hozzávaló kiegészítőt! Jöjjön be és nem fog csalódni!

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Bacsó Csaba – Őze Ani-
ta, Vata Bernadett – Takács Zoltán

Meghaltak: 
Kovács József Ferenc – Kecskemét, Kiss Sán-
dorné Bezdán Piroska – Kiskunmajsa, Ollósi 
Istvánné Pajlovics Julianna – Ladánybene, Balla 
Ferencné Gulyás Mária – Tiszakécske, Pallagi 
Sándor – Kiskunfélegyháza, Barna Papp János 
– Kiskunfélegyháza, Bende Sándor – Lakitelek, 
Csincsák Zoltán – Kiskunfélegyháza, Petróczi 
Rozália – Kiskunfélegyháza, Horváth József 
Ferencné Nagypál Erzsébet – Kiskunfélegyháza, 
Ficsór Ferenc – Kiskunfélegyháza, Fekete Pálné 
Farkas Veronika – Kiskunfélegyháza, Nagy Im-
réné Gyurász Erzsébet Irén – Kunszállás, Tóth 
Lajos – Kiskunfélegyháza, Atkári Ferenc – Jász-
szentlászló, Vidéki István – Kiskunfélegyháza, 
Takaró Gáborné Balogh Katalin – Szabadszállás, 
Müller Rudolf – Kiskunmajsa, Rőfös-Horváth 
László – Kecskemét, Bene Lászlóné Csernák 
Sarolta – Nyárlőrinc, Geiszt Benedek – Helvécia, 
Szabó Józsefné Kalmár Rozália – Kiskunfélegy-
háza

Tabletek, notebookok, asztali számítógépek 
és kiegészítők nagy választékban a PC Varázslóban!

Titkok a levéltárból
103 évvel ezelőtt nyílt meg az Apolló mozi
Kikapcsolódás, ismeretszerzés, 
vagy tájékozódás céljából manap-
ság is sokan néznek mozgóképet, 
azaz filmet. Ami a 21. század em-
berének természetes időtöltés, az 
több mint száz évvel ezelőtt még 
szenzációnak számított.

Városunk első mozija („moz-
gó-fénykép-színháza”) a Kossuth 
utca 7. szám alatti Bányai-ház-
ban kezdte meg működését 1912. 
március 16-án, szombaton. Ez 
időben szinte egybeesett a városi 
villanyvilágítás és áramszolgálta-
tás kiépítésével. A „villamos moz-
gó-színház” tulajdonosa, Glöckner 
Károly az „Apolló” nevet adta mo-
zijának.

A korabeli újságokból megtud-
hatjuk, hogy az új mozgókép-szín-

házban a nyitást követő napon, va-
sárnap délelőtt 9 órától este 8-ig 
minden órában tartottak „érdekfe-
szítő nagy előadásokat”, melyeket 

„kifogástalan családi műsorokból” 
állítottak össze. A későbbiekben 
külön gondoskodtak a gyermekkor-
osztály délutáni szórakoztatásáról 

is, ami bizonyára lekötötte a nézők 
figyelmét, bár ebben az időszakban 
még csak némafilmeket vetítettek.

A jelenlegi Petőfi Mozi jogelődje, 
a Korzó Mozgó egy évvel az Apolló 
Mozi után, 1913-ban nyitott meg, 
ugyanott, ahol ma is áll a mozi. A 
két filmszínház évekig párhuzamo-
san működött, végül a 1927-ben 
egy kézben egyesültek. 1912-től 
kezdve a város lakossága – a ki-
sebb-nagyobb kényszerű szünetek 
kivételével – folyamatosan élvez-
heti a mozizás nyújtotta örömöket.

Az Apolló Mozi 1912-es újság-
hirdetésének végszava akár ma is 
aktuális lehet: „Aki kedvesen akar 
szórakozni, az a mozgókép-szín-
házról ne feledkezzen meg.”

Ónodi Márta

A művészet „nagy öregje”
Rádi András festőművésznek nyílt kiállítása március 20-án a Szakma-
közi Művelődési Házban. A félegyházi képzőművészet „nagy öregjének”, 
a Holló László Képzőművész Kör alapító tagjának tárlatát Rácz Lászlóné 
rajztanár ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A megnyitón rövid népze-
nei műsorral közreműködött Zsirmik István és Izsók Kata.

Festmények a galériában
Szombathelyi Árpád festőművésznek, a kisteleki Kollázs Művészeti 
Iskola vezetőjének nyílt kiállítása a Holló László Képzőművész Kör Pe-
tőfi téri galériájában. A megnyitón Szabó Ildikó művésztanár beszélge-
tett a művésszel életútjáról, munkásságáról.


