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A kórház történetének egyik legnagyobb fejlesztése indul

Május 1-jétől havi 967.400 forint támogatást nyújt az önkor-
mányzat a félegyházi kórháznak. Erről április 30-i ülésén határo-
zott a félegyházi képviselő-testület. Az intézmény a gyermek, a 
szemészeti és a kardiológiai szakrendelések, valamint a sürgős-
ségi fogadóhely fenntarthatósága, illetve szakmai színvonalának 
emelése érdekében használja fel az összeget. 

Ez a gyermek szakrendelés és a 
sürgőségi fogadóhely esetében a 
jelenlegi ellátások fenntartását, a 
szemészeti és a kardiológiai szak-
rendeléseknél egy-egy szakorvos 
heti 10 órában történő alkalma-
zását, ennek következtében pedig 

a várólista komoly csökkentését 
jelenti. A félegyháziak így számos 
ellátás esetében gyorsabban jut-
hatnak segítséghez, mint az ország 
más településein.

Dr. Körtvélyessy András intéz-
ményvezetőtől megtudtuk, hogy az 

önkormányzati támogatásnak kö-
szönhetően a tervezettől eltérően 
mégsem kell rövidíteni a rendelési 
időt a gyermek szakrendelésen, az 
továbbra is minden nap 8-tól 12 
óráig fogadja a kis betegeket. A 
szemészeti szakrendelésen sikerül 
megtartani mindhárom szakorvost, 
így a jelenleg négy hónapos előjegy-
zési idő (amely az egyik orvos távo-
zásával jelentősen megnőtt volna) 
most akár még csökkenthető is. A 
sürgősségi fogadóhely gazdasági 

egyensúlyba kerül, ami azért is ki-
emelten fontos, mert ez az ellátás 
további fejlesztések alapját ké-
pezi. A kardiológiai szakrendelés 
jelenlegi hat hónapos előjegyzési 
ideje négy és fél-öt hónapra csök-
kenthető azzal, hogy az érintett 
önkormányzatok hozzájárulásából 
lehetőség nyílik a szakorvosok szá-
mának bővítésére. (Természetesen 
a kardiológiai sürgősségi eseteket 
soron kívül látják el.) 

 Folytatás a 2. oldalon!
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Hirdetés

Folytatás az 1. oldalról!

Dr. Körtvélyessy András a testü-
leti ülésen elmondta: a megállapo-
dás-tervezet hátterében egy több 
hónapja tartó tárgyalási, egyezte-
tési folyamat áll Csányi József 
polgármester és munkatársai, a 
kórház és az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ vezetése között. 
Ennek során arra kerestek választ, 
hogy miként tudná az önkormány-
zat a lehető leghatékonyabban 
segíteni a helyben elérhető egész-
ségügyi ellátások színvonalának 
emelését. Így körvonalazódott az 
a támogatási igény, amelyről most 
a képviselő-testület mondta ki a 
végső szót. 

Körtvélyessy doktor rámutatott: 
a félegyházi kórház egyik legak-
tuálisabb problémája az orvosok 
itt tartása. Szakrendelések sorsa 
múlik azon, hogy van-e elég szak-
orvos, aki vállalja az átjárást Kecs-
kemétről, vagy éppen Szegedről. 
Ehhez pedig többek között arra 
van szükség, hogy az intézmény 
fizetni tudja az ezzel járó költsé-
geket. Az önkormányzat szerepvál-
lalása azért kerülhetett egyáltalán 
szóba – mondta az intézményveze-
tő – mert a közös érdekek mentén 
elindult a kommunikáció a város-
sal, és ma már gyakorlatilag folya-
matos az egyeztetés.

Az igazgatói tájékoztatóból az is 
kiderült, hogy május 4-én, hétfőn 

megkezdte működését a félegyhá-
zi kórház második emeletén a 32 
ágyas mozgásszervi rehabilitációs 
osztály, és hamarosan indul az az 
1,2 milliárd forintos beruházás is, 
amellyel együtt európai színvona-
lú körülmények között dolgozhat-
nak a félegyházi orvosok és szak-
dolgozók. 

A fejlesztés során megújul két 
műtő, megteremtve ezzel az egy-
napos sebészet beindításának 
alapjait, lesz 20 sebészeti pos-
toperatív ágy, és 12 ágyas nappali 
kórház. Egy L alakú hozzáépítéssel 
szinte valamennyi szakrendelő az 
uniós normáknak megfelelő körül-
mények közé kerül, megépülnek a 
sürgősségi betegellátás vizsgálói 
és fektetői, továbbá egy átriumos 
rendszerű váró, ahol a betegfoga-
dó pult kap majd helyet. Megújul 

az endoszkópia, külön részt kap 
a pszichoterápia, a tüdőgondozó, 
kiépül a digitális röntgen...  

A sikeres TIOP-pályázat támo-
gatási szerződésére egyébként 
még két évvel ezelőtt került rá 
a szerződők kézjegye, de az ad-
minisztrációs ügyek elhúzódása 
miatt csak nem akart elindulni a 
nagyszabású fejlesztés. Mint azt 
Csányi József polgármester la-
punknak elmondta, a beruházás-
ról Lezsák Sándor országgyűlési 
képviselővel közösen több alka-
lommal közbenjártak a miniszté-
riumban. Óriási eredménynek 
tekintik, hogy a félegyházi egész-
ségügyi ellátás körülményeiben 
új fejezetet nyitó beruházás végre 
elindulhat, hiszen a további késle-
kedés – tekintettel arra, hogy az 
előző fejlesztési ciklusból szárma-

zó uniós forrásról van szó – akár 
a projekt elmaradását is jelent-
hetné.

A polgármester és az intéz-
ményvezető is kiemelte, hogy a 
város és a kórház között zajló 
párbeszéd kezdeti sikerein fel-
lelkesülve további közös célokat 
fogalmaznak meg, a félegyházi 
egészségügyi ellátás színvonalá-
nak folyamatos fejlesztése érde-
kében.  

– Ahogy én látom, jelen hely-
zetben, szakmai szempontból a 
sürgősségi ellátás fejlesztése, és 
néhány intenzív ágy visszaállítá-
sa szolgálná elsősorban a félegy-
háziak érdekeit, továbblépni ezek 
teljesülése után volna érdemes 
– utalt a szülészet visszaállításá-
nak igényére Körtvélyessy András, 
majd hozzátette: e téren is mutat-
kozni látszik az irány, amerre ér-
demes lehet elindulni. 

– Sok éves fát vágtak ki, amikor 
a kórház elvesztette az aktív be-
tegágyait. Újat ültetni és látni, míg 
lombkoronába borul, hosszú fo-
lyamat. A mostani döntés azt mu-
tatja, hogy a félegyháziak egész-
ségügyi ellátásának jobbítását 
szolgáló szándék adott az önkor-
mányzat részéről. Elmondhatjuk, 
hogy a kórház történetének egyik 
legnagyobb fejlesztését indítottuk 
el az idén. Bízom benne, hogy sok 
közös sikert ünnepelhetünk még – 
fogalmazott Csányi József.

A     B     C     D     E  

Nyáron intenzív KRESZ tanfolyamok

Kiskunfélegyháza, Molnár B. u. 2. tel: 06 20 444 2777 

   kamatmentes részlet fizetés
    ingyenes vezetéstechnikai tréning (csak nálunk)

    saját rutinpályán való gyakorlás 
    ingyenes szimulátoros gyakorlás

    ingyenes Online KRESZ teszt (gyakorlás otthonról)    
    ingyenes elméleti pótfoglalkozás sikertelen vizsga után

    ing    ingyenes számítógépes gyakorlási lehetőség    
    autó választási lehetőség

    oktató választási lehetőség
    tankönyv bérlési lehetőség

    OKTAMÉTERES oktatás, perc és km alapú fizetés az
    únióban is bevált és használt Elektronikus Vezetési 

    Kartonnak (EVK) köszönhetően (csak nálunk)

- GKI,  - ADR

FIZESS ANNYIT, AMENNYIT VEZETSZ

KRESZ 
TANFOLYAM

Köszönöm, hogy megosztod az életed velem

Hatvan év boldog házasság után Módos Mihály és felesége, Módos 
Mihályné Tajti Mária megerősítette kapcsolatukat a városházán. A 
jegygyűrűk is felkerültek az ujjakra, és újra fogadalmat is mondtak, 
melyben így fogalmaztak: „Sorsunk egybe forr, együtt megyünk to-
vább az Élet viharában, Te vigyázol reám. Köszönöm, hogy szeretsz, 
s hogy hiszel nekem, hogy megosztod az életed velem!”

„Úgy vélem, nagyszüleim kivételes 
emberek, hisz egy életen át kitartva 
szeretett városuk és szeretett hitve-
sük mellett élik életüket, a boldog 
pillanatok mellett nem ritkán hánya-
tott sorstól kísérve. Fontosnak ér-
zem, hogy szerető családjuk, lányuk, 
unokáik mellett, a városuk megbe-
csülésében is részesülhessenek.”

Ezekkel a szavakkal kérte az ön-
kormányzattól Pintér Anett, Módos 
Mihály és felesége, Marika néni uno-
kája, hogy nagyszülei egy szerény 
ünnepség keretében, a városházán 
újíthassák meg házasságukat.

Kérése meghallgattatott. Mihály 
bácsit és Marika nénit április 29-én 
virággal, ajándékkal és oklevéllel 
várták a polgármester tárgyalójá-
ban. Egy jó hangulatú beszélgetést 
követően pedig ismét jegygyűrűt 
húztak egymás ujjára, és Balla Lász-
ló alpolgármester előtt megújították 
házasságukat. s-r

A kórház történetének egyik legnagyobb fejlesztése indul
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Elhunyt Kóti Árpád
Kóti Árpád életének 81. évében, áp-
rilis 26-án, vasárnap hunyt el. 2014-
ben választották meg a Nemzet 
Színészének. A Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színész, érdemes, kiváló 
művész, a debreceni Csokonai Nem-
zeti Színház színművésze 1954-ben 
Kiskunfélegyházán a Tanítóképző 

testnevelő szaktanítói tagozatán szer-
zett tanító képesítést. 

Korábban nyit a piac
Május 1-jétől kedden, pénteken és 
vasárnap már 5 órától várják az áru-
sok a vásárlókat a kiskunfélegyházi 
Béke téri piacon. A piaci vásárcsar-
nok a hét minden napján 6-tól 17 
óráig tart nyitva.

Most már tényleg rá kell kötni

A kiskunfélegyházi lakosok 83 
százaléka már eleget tett az 
önkormányzat és a szolgáltató 
felhívásának a tavaly elkészült 
szennyvízcsatorna-hálózat hasz-
nálatára.

A talajterhelési díj megfizetése 
helyett minden vízfogyasztónak ja-
vasoljuk a rákötést. A csatlakozás-
ra a Víziközmű Társulat igazolása, 
a csatornaszolgáltatási szerződés  
BÁCSVÍZ Zrt-nél való megkötése, és 
a házi vezeték műszaki átvétele után 
van lehetőség. A belső munkákra a 
rászorultság igazolása esetén támo-
gatás is igénybe vehető.

LTP szerződés vagy részletfizetési 
megállapodás esetében a ráköté-

si igazolás kiadása után is kérjük a 
teljesítési határidők pontos betartá-
sát, a hátralékok rendezését, mivel a 
köztartozás behajtást von maga után 
a második félévben.

Adásvételi szerződés és hagyatéki 
eljárás előtt javasoljuk érdeklődni a 
társulatnál a csatornaérdekeltségi 
hozzájárulás (önerő) megfizetéséről, 
az esetleges tartozásról a későbbi 
jogi viták elkerülése érdekében.

Irodánk címe: Innovációs Köz-
pont, Kiskunfélegyháza, Szent János 
tér 2.

Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 
8-12 óra, csütörtök: 13-16 óra

Telefon: 76/430-690

Többen kérhetik a támogatást
A képviselő-testület április 30-i 
ülésén határozott a házi szenny-
vízhálózat kiépítésének szociális 
támogatásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról. Megemel-
ték a támogatásra jogosultak egy 
főre jutó havi nettó jövedelemhatá-
rát, és a támogatás maximális ösz-
szegét. 

Mostantól a házi szennyvízháló-
zat kiépítéséhez támogatást kaphat 
az, akinek a háztartásában az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
250, illetve egyedül élő esetében 
300 százalékát. Akinél házi szenny-
vízbeemelő szükséges a beruházás-
hoz, vagy az ingatlanáról részben, 
vagy egészen hiányzik a szennyvíz 
elvezetését biztosító közterületi be-
kötővezeték, az egy főre jutó havi 

nettó jövedelemtől függetlenül kap-
hat támogatást.

A támogatás mértéke a kivitele-
zés számlával igazolt költségének 
100 százaléka, legfeljebb azonban 
50 ezer forint. Amennyiben átemelő 
berendezés szükséges, vagy a köz-
területi bekötővezeték részben vagy 
teljes egészében hiányzik, legfeljebb 
150 ezer forint.

Az igénylésre folyamatosan lehe-
tőség van. A benyújtott kérelmekről 
polgármesteri hatáskörben születik 
döntés, a támogatási összeg pedig 
közvetlenül a rákötést végző vállal-
kozónak is kifizethető.

A rendelet magában foglalja a 
korábban megépült szennyvízcsa-
torna-hálózatra, azaz a 2001. év 
előtti, I. és II. ütemre való rákötés 
támogatásának lehetőségét is, szin-
tén szociális alapon.

Végleges helyreállításra várva
Örülnek a városlakók annak, 
hogy megújul a vízvezeték- rend-
szer, de az örömbe sok üröm is 
vegyül. A Bajcsy utca lakói arra 
panaszkodnak, hogy a csövek 
lefektetése után, hetek óta be-
temetetlen árkok, a közútra fel-
halmozott balesetveszélyes hal-
mok vannak. A kapubejáró sem 
használható mindenütt.

Panaszukat elmondták Hartyáni 
Gyulának, az önkormányzat beru-
házásáért felelős munkatársának is. 
A Félegyházi Közlöny megkeresésé-
re Hartyáni elmondta, jogos a lakók 
panasza. Hivatalból megkereste a ki-
vitelezőt, hogy a lehető legrövidebb 
idő alatt fejezzék be a munkálatokat. 
A balesetveszélyt szüntessék meg, 
és használhatóak legyenek a kapu-
bejárók is. 

Felkerestük a kivitelező projekt-
mérnökét is a kérdéssel, hogy mire 
számíthatnak a félegyháziak?

Bense Ferenc elmondta, hogy 
a „Kék-víz” ivóvízminőség-javító 

program keretében cserélik ki az el-
használódott csőrendszert. Amikor 
elkészül egy-egy szakasz, azt nyo-
máspróba alá kell helyezni, és csak 
utána kerülhet sor a végleges helyre-
állításra. Az érintettek arra számít-
hatnak, hogy a Bajcsy utcában épp-
úgy, mint a Kisfaludi- és a Nefelejcs 
utcában a jövő héten felszámolják a 
munkaterületeket, normalizálódhat 

a közlekedés. Amikor ezt befejezték, 
utána a Kazinczy utcában kezdik 
meg a munkálatokat.

Hozzátette, az átvágásokat, asz-
falthibákat egyelőre zúzott kővel 
oldják meg, de a nyár beköszönté-
vel az aszfaltozást is megkezdik. A 
program befejezésekor mindent az 
eredeti állapotban adnak át.

 H. S.

Várja a lakosság 
észrevételeit  

az önkormányzat
Mint arról korábban már hírt ad-
tunk: Félegyháza is elkészíti a 
település fő fejlesztési irányait ki-
jelölő Integrált Területfejlesztési 
Stratégiát. Annak érdekében, hogy 
a megszülető dokumentum a lehe-
tő legszélesebb kör igényeire adjon 
választ, az önkormányzat szeretné 
felmérni a félegyháziak elvárásait, 
szükségleteit, ötleteit, javaslatait.

– Célunk egy olyan stratégia 
megalkotása, amely a lakosok 
érdekében, az ő észrevételeiket 
beépítve készül el. Ezért együtt-
működésre, együttgondolkodásra 
hívjuk a félegyháziakat – fogalmaz 
Németh Péter, kiskunfélegyházi 
ITS városi koordinátor.

Kiskunfélegyháza Integrált Terü-
letfejlesztési Stratégiájáról bővebb 
információt a www.kiskunfelegy-
haza.hu/its weblapon találnak az 
érdeklődők. Innen letölthető a terv 
első, véleményezhető változata. A 
szakember arra biztatja a városla-
kókat, véleményezzék bátran a leír-
takat! A javaslatokat folyamatosan 
várják és feldolgozzák. 

Tanácskoztak az iparosok
Kiskunfélegyházán az ipartestület székházában tanács-
koztak április 22-én Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és 
Jász-Nagykun-Szolnok megye ipartestületeinek, területi 
szövetségeinek elnökei, képviselői. A megjelentek tájékozta-
tást kaptak a munkaüggyel, a munkavédelemmel és az adó-
zással kapcsolatos változásokról, aktualitásokról. Emellett 

megvitatták az IPOSZ 2015. évi cselekvési programtervét is.  
A tanácskozáson Németh László elnök elmondta: az 
IPOSZ-t 147 területi ipartestület, 15 megyei szövetség 
és 25 országos szakmai ipartestület alkotja, amelyek 200 
kézműves és kisipari szakmát is képviselnek. A tagság 
többsége 5 fő alatti mikro-, családi és kisvállalkozás. Sze-
repük szinte minden településen meghatározó a társadal-
mi életben, a termelésben és a foglalkoztatásban.
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Fiatalok ismer-
kednek a város 

történetével
Több mint 300 félegyházi diák, 102 
csapattal jelentkezett a 11. helytör-
téneti vetélkedőre. A négyfordulós 
megmérettetés tudáspróbájára a 
Móra Ferenc Művelődési Központ-
ban került sor, ahol a csapatoknak 
arról kellett számot adni, hogy mit 
tudnak a kunokról, a redemptioról, 
illetve a város középületeiről. 

A Kiskun Múzeum a könyvtárral 
és a levéltárral karöltve a versenyt 
minden évben egy-egy jeles alka-
lomhoz köti. Az idei vetélkedő két 
évfordulóhoz is kapcsolódik. Az 
egyik a redemptio 270. évfordulója 
(amikor az ide települőknek Mária 
Terézia megadta az önmegváltás 
jogát  és szabad polgárokká vál-
hattak), a másik a városszépítő bi-
zottság 1855-ös létrejötte, amely-
nek tagjai tervbe vették Félegyháza 
megszépítését és utcáinak elneve-
zését. Ezért is kapta az idei vetél-
kedő az „Utcák, terek, emlékmű-
vek, léptek a múltban” címet.

A tudáspróbát követően május 
11-e és 13-a között kerül sor a 
városbejáró fordulóra. A vetélkedő 
eredményhirdetése a Városalapí-
tók Napján lesz. A fődíj korosztá-
lyonként hat csapat részére egy 
Budapesti kirándulás lesz.

Félegyháza új diákpolgármestere Nagy Bálint
Április 21-én tartották meg 
Kiskunfélegyházán a Gyermek- 
és Ifjúsági Diákönkormányzati 
választást. A 13 iskola tanu-
lóinak többsége (1174 szava-
zattal) Nagy Bálintot, a Mező-
gazdasági Szakképző Iskola 
diákját választotta diákpolgár-
mesterré. 

A szavazatok összeszámlálását 
követően a városháza dísztermé-
ben Balla László alpolgármester 
hirdette ki a voksolás eredményét. 
Gratulált a megválasztott diákpol-
gármesternek és képviselő-testü-
letének. Elmondta, hogy a városi 
önkormányzat segíteni fogja a fiata-
lokat elképzeléseik megvalósításá-
ban, és a diákságot érintő döntés-
hozatalban kikérik véleményüket. 

A diákpolgármester és a munkáját 
segítő testület tagjai /Orlik Dalma, 
Sárai Szabó Dorina(Constantinum 
Intézmény), Miklya Csanád Máté, 

Kurucz Ágnes (Móra Ferenc Gim-
názium), Kovács Nikoletta, Tóth 
Regina (Szent Benedek Gimná-
zium), Andrási Dorina, Német 

Szabina (Kossuth Lajos Szakképző 
Intézmény), Bakró Dániel, Boros 
Lizandra (Mezőgazdasági Szakkö-
zépiskola), Darányi Miklós, Körö-
zsi Martina (közgazdasági Szak-
középiskola), Kecső Dóra, Tóth 
Violetta (Darvas József Általános 
Iskola), Radnóti Kamilla, Oroszi 
Noémi (József Attila Általános Is-
kola), Dinnyés Dorina, Makai Vik-
tória (Platán Iskola), Tulkán Gitta, 
Bakó Liza (Dózsa György Általános 
Iskola), Szabó Dorottya, Lőrincz 
Zsófia (Batthyány Lajos Általános 
Iskola), Nagy Bettina, Somodi 
Beatrix (Göllesz Viktor Általános 
Iskola), Kiss Anna, Almási Eme-
rencia (Constantinum Móra Ferenc 
Általános Iskola)/ az április 30-i kép-
viselő-testületi ülésen tettek esküt. 

ÁKÓ(B)162,27%, VSM elm 59,3%, KK 190 204-, VSM gyak 47,62%

Kiskunfélegyháza, Molnár B. u. 2
tel: 06 20 444 2777 

Operettgála Bugacpusztán
Egyedülálló Operettgálát szervez Bugac Nagyközség Önkormány-
zata május 30-án szombaton, 19 órai kezdettel Bugacpusztán. 
Az est folyamán 60 művész, nagyzenekar, ismert operett- és mu-
sicalénekesek, valamint tánckar előadását láthatja a közönség.

Az előadás 45 perc operett és 45 
perc musical-blokkból áll, a végén, 
21 órakor különleges, fáklyás lo-
vasprogram szórakoztatja a néző-
ket, majd tárogató hangjával kö-
szön el a Puszta.

Az operettgálán többek közt 
fellép Teremi Trixi, Bozsó Jó-
zsef, Sáfár Mónika, Geszthy 
Veronika, Egyházi Géza. Az est 
sztárvendégei: Benkóczy Zoltán, 

Homonnay Zsolt, 
Polyák Lilla.

A szünetben 
kézműves kirakodó 
vásár helyben ké-
szült termékekkel 
várja a közönséget. 
Jegyár: 3000 Ft (a 
jegyek számozott 
helyjegyek). 

Jegyek kizáró-
lag elővételben 
kaphatók! 

Jegyrendelés: május 4-től, 
Bugac Önkormányzati Hivatal-
ban, Csendesné Lajkó Gyöngyi-
nél (telefonon: 76/575-100/109-
es mellék, vagy e-mailben:  
lajko.gyongyi@bugac.hu), és a  
bugac.hu oldalon.

A jegyek átvehetők május 19-20-
án a kiskunfélegyházi Tourinform 
irodában (6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth u. 1.).

Életeket mentettek
2014-ben 400 káresete volt a fé-
legyházi tűzoltóknak. 119 tűzeset 
mellett 196 műszaki mentésben 
vettek részt, 56 téves jelzést kap-
tak, 29 alkalommal pedig kiérke-
zés előtt felszámolt káresethez 

vonultak. Más tűzoltóságok ké-
résére 41 alkalommal nyújtottak 
segítséget – derül ki a Kiskunfé-
legyházi Hivatásos Tűzoltó pa-
rancsnokság 2014. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámoló-
ból, amit áprilisi ülésén fogadott 
el a képviselő-testület.

Hirdetés
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Kiállítással búcsúztak
Kedves műsorral, oklevéllel és vi-
rággal búcsúztatták társaik a Móra 
Ferenc Gimnázium képzőművész 
körének végzőseit, akik egy ösz-
szegző kiállítással mutatkoztak be 
április 27-én. Szabó Ildikó a kör ve-
zetője megemlékezett az évtizedek-
kel ezelőtti indulásról, amikor még 
ő is diákként vett részt a végzősök 
kiállításán. Kertészné Rozika azó-
ta is figyelemmel kíséri a mórások 
alkotóit, és mint minden évben, a 
mostani záró kiállításon is egy-egy 
csokor virággal köszöntötte őket. 
A  képzőművész kör tagjai meg-
koszorúzták Morell Mihálynak, a 
gimnázium egykori tanárának, jeles 
képzőművészének emléktábláját is.

Mezgés nap
Hagyományosan idén is április 
22-én tartották meg a „Mezgés 
napot”. A Föld napján reggel az is-
kolában a környezetvédelem fon-
tosságáról tartottak előadásokat, 
majd a diákok szemétgyűjtési ak-
cióba kezdtek az iskola környékén, 
a tanvágón és a tangazdaságban. 
Ezután az iskola gazdaságában 
gyűltek össze és változatos prog-
ramokon vettek részt.

Tehetség gondozás

Április 9-én hetedik alkalommal 
rendezték meg a kiskunfélegyházi 
József Attila Általános Iskolában 
a dr. Csizmazia György Regionális 
Természettudományi Emlékver-
senyt. A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével dr. Csizmaziáné Lip-

ták Mária. A zsűri elnöke Zajacz 
Lajos, a Móra Ferenc Gimnázium 
tanára volt.

A versenyre a város általános 
iskoláiból, valamint Csongrádról 
és Szegedről érkeztek csapatok. A 
kellemes délutánon különböző el-

méleti és gyakorlati kérdések, va-
lamint színes, érdekes kísérletek 
segítségével kalandoztak gyerekek 
és pedagógusok a természettudo-
mányok világában. A József Attila 
Általános Iskola Platán Utcai Ta-
gintézménye az I, a Darvas József 
Általános Iskola a II., a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula 
Gyakorló Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskolája, Napközi ottho-
nos Óvodája a III. helyen végzett.

Április 17-én Csongrádon, a CS-
TÁI Galli János Általános Iskolája 
és Alapfokú Művészeti Iskolájában 
rendezték meg a VI. Föld, víz, le-
vegő megyei és regionális termé-
szetismereti és környezetvédelmi 
versenyt. A Kiskunfélegyházi Jó-
zsef Attila Általános Iskola szék-
helyintézményének 5. és 6. osztá-
lyos tanulókból álló csapata a III. 
helyet szerezte meg. A csapat tag-
jai Miklán András, Molnár Noémi, 
Pozsár Kristóf, Radnóti Kamilla, a 
felkészítő nevelők Csollár Géza és 
Petőné Kis Zsuzsanna voltak.

Lazított  
az egész suli

Tanulás és gyakorlatok helyett 
játékkal és szórakozással töl-
töttek egy napot a Kossuth La-
jos Szakiskola diákjai. A hagyo-
mányos „Kossuth-napon” volt 
asztalitenisz verseny, labdarúgó 
torna, íjászat, kötélhúzás és a 
sakktáblák is előkerültek. A bi-
ciklisek mellett a rolleresek is 
kipróbálták az akadálypályát. 
A korábbiakhoz hasonlóan nép-
szerű volt a főzőverseny is.

Kiváló eladók
Április 15–17. között rendezték 
meg a speciális szakképzésben 
résztvevő tanulók számára a 
Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
döntőjét Győrben. A Kiskun-
félegyházi Középiskola, Szak-
iskola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium 4 tanulót indított 
élelmiszer- és vegyiáru eladó 
szakmában az elődöntőn, ahon-
nan ketten a döntőbe jutottak. 

Az induló 350 tanulóból élel-
miszer- és vegyiáru eladó szak-
mában Zsemberi Hajnalka az 
előkelő 3. helyet szerezte meg, 
így mindhárom modulból vizs-
gamentességet szerzett, Bite 
Tamás pedig egy modul alól 
mentesült. Felkészítő tanáraik: 
Györgyiné Mészáros Erzsébet, 
Szabó Péterné és Kovácsné Se-
res Andrea voltak.

Ifjú lótenyésztők
Rajkai Attila és Polgár Mirjam 
is jeles minősítéssel szerzett 
szakmai bizonyítványt a Lótar-
tó- és tenyésztő Szakma Kiváló 
Tanulója versenyen. A Mezőgaz-
dasági Szakképző Iskola tanulói 
kiemelkedtek elméleti felkészült-
ségükkel, bizonyították jártassá-
gukat a gondozásban, és bebizo-
nyították, hogy megülni is tudják 
a lovakat. Mirjam a második, 
Attila a negyedik helyet szerezte 
meg az ország legjobb verseny-
zői között. Felkészítőik voltak: 
Bakos Katalin, Szajbert Éva, 
Pelyva Imre, Katona Béla, Ró-
zsa Pál, Dr. Kovács Zoltán és 
a Fülöp Hajtó- és lovasiskola.
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Búcsút vettek 
az alma matertől

Az idén végzős középiskolások mókáztak Kiskunfélegyházán, a 
Kossuth utcán. A mórás, mezgés, közgés, kossuthos, volt PG-s 
és constis diákok teher- és személyautó segítségével búcsúztak 
iskolájuktól, városuktól. A fiatalok látványos és érdekes előadá-
sokkal szórakoztatták a járókelőket és rajongóikat. A ballagás és 
az érettségi előtti utolsó vidám napon produkcióikat sok fiatal és 
idős figyelte, kísérte és videózta.

Május másodikán búcsúztat-
ták el a Közgazdasági Szak-
középiskola három osztályá-
nak közel 80 végzős diákját. 
Az időjárás nem kedvezett a 
közgéseknek, hiszen az eső 
miatt a sportcsarnokban kel-
lett megtartani az ünnepsé-
get. Ez azonban sem a szü-
lőket, sem a diáktársakat 
nem akadályozta abban, hogy 
szeretetteljesen, virágokkal 
elhalmozva búcsúzzanak a 
ballagóktól.
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Április 30-án ballagtak el a Constantinum Intéz-
mény végzős diákjai. Az ünnepség a hagyomá-
nyoknak megfelelően szentmisével kezdődött a 
Sarlós Boldogasszony Templomban. A diákok ez-
után átvonultak az iskola sportcsarnokába, ahol 
kezdetét vette a ballagási ceremónia. Mindák 
József igazgató kiemelte a tanulók szorgalmát, 
mellyel az elmúlt években jeleskedtek a külön-
böző tantárgyakban. A legjobb tanulók könyv-
jutalomban részesültek. Az ünnepség végén a 
diákok megkapták ballagótarisznyájukat és egy 
szál rózsát.

A diákok szeretete, sikerei és munkája tette sikeressé a mez-
gét. – Higgyétek el, ezeket az éveket nem lehet kitörölni, va-
lamilyen nyomot hagy mindenkiben, így bennünk, tanárokban 
is. Nem fogunk, nem is akarunk elfelejteni benneteket. Az itt 
eltöltött évek összekötnek bennünket. Ezt az iskolát az idők 
sodrával érkező és búcsúzó diákok szeretete, sikerei, munkája 
és a felnőttek elkötelezettsége érlelte jó nevű, elismert, nép-
szerű iskolává, sőt büszkén mondhatom: a régió legszínvonala-
sabb agrár- szakképző intézményévé. Ezekkel a gondolatokkal 
búcsúztatta Rózsa Pál igazgató hat osztály, 153 végzős diákját 
a május elsejei ballagáson.

Elballagtak a Kossuthosok. Május 2-án, szombaton délelőtt bal-
lagtak el a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium végzős tanulói. Közülük hetvenen tesznek 
érettségi vizsgát, 220 tanuló pedig szakmai tudásáról ad számot. 
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Május 2-án, szombaton ballagtak el a Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Ta-
gintézményében a végzős osztályok diákjai. Az esős időjárás miatt 
a ballagás nem a megszokott szép környezetben, hanem az iskola 
folyosóján zajlott. A 116 végzős diák mindegyike az osztályfőnöké-
től kapta meg a ballagó tarisznyát. 

Tovább, tovább… Bizony véget ért egy szép időszak a Móra Ferenc 
Gimnázium végzőseinek is. A szerenádokat, a bolondballagást kö-
vetően május elsején elbúcsúztak iskolatársaiktól, tanáraiktól. Az 
idén öt osztály, 150 tanulója indul útnak „tovább” a Móra gimiből. 
„Indulni kell…” De remélhetően további tanulmányaik, ország- és 
világjárásuk után ismét Félegyházára sodorja őket a szél. 
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Gyógyulás és wellness
Egy 38 és egy 36 fokos gyógyvizes, valamint egy csapvízzel fel-
töltött, 30 fokos úszómedence áll a kezelésre, pihenésre érke-
ző vendégek rendelkezésére a félegyházi Róna Kincse Gyógy-
fürdőben. „Tesztelésünk” újabb állomásaként elidőztünk a 
nátrium-hidrogénkarbonát és metakovasav hatóanyag tartalmú, 
a mozgásszervi betegségekre és a gerinc degeneratív betegsé-
geire bizonyítottan jótékony, emellett mentális felüdülést is nyúj-
tó gyógyvízben.

A gyógyvizes medencéket na-
ponta leengedik és újratöltik, de 
napközben is folyamatos a frissí-
tés. A gyógyvíz vegyszermentesen, 
bárminemű hozzáadott anyag nél-
kül, szűretlenül  kerül a meden-
cékbe, ahogy a földtani kőzetek 
megőrizték számunkra. Hűtéséről 
egy hőcserélő rendszer gondoso-
dik, tehát nincs hálózati csapvízzel 
hígítva. A feszített víztükörrel ren-
delkező úszómedence, mely csak 
hálózati csapvizet tartalmaz – itt 
tartják a vízi tornát is – vízforgatós 
rendszerű. Mindhárom medencé-
ben folyamatos a vízminőség elle-
nőrzése.

A vízből a mélyen fekvő üledé-
kes kőzetekből kimosott ásványi 
anyagok – az úgynevezett diffúzió 
következtében – a véráramba ke-
rülnek, és itt fejtik ki jótékony ha-
tásukat, miközben a meleg víz el-
lazítja az izomzatot. Ezzel persze 

mit sem kell törődnie annak, aki 
egyszerűen csak némi nyugalomra 
és lazításra vágyik! Míg a gyógyvíz 
teszi a dolgát, a szellem a nyuga-
lomban fürdőzik. Itt ugyanis – a 
programozott rendszer jóvoltából 
– soha nincs tömeg.

Infraszauna
Amivel tovább fokozható még a 

wellnessérzés, az az infraszauna. 
Igaz, ez a rekreációs szolgáltatás 
térítésköteles. A hagyományos 
finn szaunával ellentétben, mely 
a magas páratartalmú levegő fel-
melegítésével fejti ki hatását, az 
infraszauna infrasugarai a bőrfel-
színben nyelődnek el és a szauna 
levegőjének hőmérséklete csak ez 
által melegszik fel. Ezért az úgy-
nevezett „száraz szaunát” gyakor-
latilag bárki használhatja, hiszen 
az alacsonyabb hőmérséklet és a 
szauna száraz levegője kímélete-

sebb a szervezetnek is. A mozgás-
szervi panaszok mellett jótékony 
hatása megmutatkozik az asztma-
tikus panaszok csökkentésében is. 
Emellett fokozott méregtelenítésre 
készteti a szervezetet, és kedvez a 
bőr szépségének is. 

Fürdőreakció
Hasznos tudni, hogy az úgyne-

vezett fürdőreakció hatására a 
kezelési folyamat elején levertség, 
fáradtság jelentkezhet, fokozód-
hat a fájdalom, előfordulhat vér-
nyomás ingadozás. Ez teljesen 
természetes, nem kell megijedni! 
Az egyes kezelések pozitív hatása 
végül összeadódik, és a terápiát 
követően mutatkozik meg teljes 
egészében. 

Az előző nyereményjátékra je-
lentkezők közül két főre szóló belé-
pőt nyertek a Róna Kincse fürdőbe:

– Farkas Imre, 6100, Kiskunfél-
egyháza, Kölcsey u. 1.

– Arany Zoltánné, 6100, 
Kiskunfél egyháza, Asztalos János u. 
4., II/7.

– Fojt Jenőné, 6100, Kiskunfél-
egyháza, Eper u. 3. 

Gratulálunk a nyerteseknek, nye-
reményüket postázzuk.

Azok között, akik május 18-áig 
eljuttatják nevüket és címüket a Fé-
legyházi Közlöny szerkesztőségébe 
(6100 Kiskunfélegyháza, Szent Já-
nos tér 2.), újabb három darab, két 
főre szóló belépőjegyet sorsolunk 
ki. A borítékra írják rá: Róna Kincse! 
Sorsolás: május 19-én, kedden!
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Ez egy szép 
majális volt
– Bízom benne, hogy ez a május elseje hagyományt teremt, és a jövőben  
ezen a napon mi, félegyháziak, az elkövetkező években is találkozunk itt. 
Sőt, annak köszönhetően, hogy megújíthattuk parkerdőnket, pihenő- pik-
nikező helyekkel láttuk el, valamint a kilátó is megépült, egyre több jó 
hangulatú rendezvénynek, baráti- munkahelyi összejövetelnek lesz majd 
a helyszíne – mondta Csányi József polgármester a majális megnyitó-
ján. Hogy miként lesz, az majd kiderül. A rendezvényre mindenesetre 
ezrek látogattak ki. Az időjárás délután már borongós volt, de a majáli-
sozók hangulata a színpadi produkcióknak, sportbemutatóknak és játék-
lehetőségeknek köszönhetően egy percig sem.
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Két érem a kötöttfogású 
diákolimpián
Dorogon rendezték meg a kö-
töttfogású diákolimpia országos 
döntőjét, ahol a Kiskunfélegyhá-
zi Vasas TK versenyzői is elin-
dultak. Az erős mezőnyben két 
félegyházi állhatott dobogóra. A 
nehézsúlyúak között Szécsényi 
Ádám minden ellenfelét maga-
biztosan legyőzve diákolimpiai 

bajnok lett. Ádám a József Attila 
Általános Iskola tanulója, test-
nevelő tanára: Rekedt Zoltán. A 
másik éremszerző Szöllősy Ba-
lázs, a Platán utcai tagintézmény 
diákja. Ő 35 kg-os súlycsoport-
ban nyert bronzérmet. Edzőik: 
Ván Jenő, Szabó József és Kele-
men András

Labdarúgás
Majsán nyert a KHTK

Kihasználta a Híd SC szabadnapját és 6 pon-
tos előnyre tett szert a tabella élén a Kiskunfé-
legyházi HTK a megyei I. osztályú labdarúgó baj-
nokságban. 

Bács-Kiskun Megyei I. 25. ford. 05. 03.
Kiskunmajsa FC- Kiskunfélegyházi HTK (0-1) 

0-3
Gólszerzők: 13. p. Szabó Tamás (11-esből), 55. 

p. Némedi Norbert, 76. p. Zs. Juhász István
Kiállítva: 11. p. Batik Gergő (Kiskunmajsa)

Győzelmi szériában a Vasutas
Zsinórban a második mérkőzését megnyerve 

elszakadt az alsó háztól a Kiskunfélegyházi Va-
sutas a megyei II. osztályú labdarúgó bajnok-
ságban. A csapat a 10. helyről várhatja a bajnoki 
hajrát.

Bács-Kiskun Megyei II. Észak 23. ford. 05. 03.
Kiskunfélegyházi Vasutas SK- Jakabszállás 

KSE (2-1) 2-1
Gólszerzők: 10. p. Makai Zoltán, 28. p. Kürtösi 

Zoltán ill. 40. p. Káldi Zsolt

Döntetlen a rangadón
Kétszer is vezetett a Kiskunfélegyházi HTK 

II., de nem tudta megverni a Pálmonostorát. Az 
együttes továbbra is harmadik. 

Bács- Kiskun Megyei II. Észak 23. ford. 05. 02.
Kiskunfélegyházi HTK II. – Pálmonostora SE 

(2-1) 2-2
Gólszerzők: 1. p. Forgó Gábor, 17. p. Kis Dániel 

ill. 14. p. Gera Ádám, 53. p. Murányi Attila

Kézilabda
Győzelem Majsán 

Szomszédvári rangadót vívott Kiskunmajsán 
a Kiskunfélegyházi HTK az NBII-es kézilabda 
bajnokságban. A második helyen álló félegyházi-
aknak győzniük kellett az ezüstérmes pozíciójuk 
megtartásáért. Az izgalmas és szoros találkozón 
27-24-es siker született. 

NBII férfi felnőtt Délkelet 20. ford. 05. 03.
Kiskunmajsai SE- Kiskunfélegyházi HTK (14-

15) 24-27
NBII férfi felnőtt Délkelet 21. ford. 05. 09. 

Szombat: 18:00 /Kész Aréna/
Kiskunfélegyházi HTK- Makói KC

Közel volt az országos döntő
Kiskunfélegyházán tartották meg 
április végén a fiú serdülő kosár-
bajnokság regionális döntőjét, 
amelyen a házigazda Jövő Bajno-
kai DSE mellett a SZEDEÁK „B”, 
a Nagykőrösi Sólymok, valamint 
a Kecskeméti KA „A” tagjai vettek 
részt. A félegyháziak hatalmas csa-
tában 64-57-re legyőzték a kecs-
kemétieket, a fináléban viszont a 
jobb napot kifogó SZEDEÁK „B” 
csapatával szemben alulmaradtak, 
így nem jutottak országos döntőbe. 

Fiú regionális serdülő bajnok-
ság, régiós döntő:

Elődöntő: Jövő Bajnokai DSE – 
Kecskeméti KA „A” 64 : 57. Dön-
tő. SZEDEÁK „B” – Jövő Bajnokai 
DSE 75 : 63. Edző: Simon Zoltán

Mester és tanítványa

Si Jo Leung Ting Nagymesteri Szeminá-
riumot és Jubileumi Nemzetközi Gálát 
rendeztek áprilisban Budapesten, ahol a 
kiskunfélegyházi Wing Tsun klub vezetője, 
Tihanyi Mihály és tanítványa, Dombovári 
Henrik is részt vett. A mestervizsga mind-
kettőjük számára nagy előrelépést hozott. 
A helyi klubvezető instruktor Tihanyi Mihály 
Si Hing sikeres 3., Dombovári Henrik inst-
ruktor-helyettes pedig sikeres 1. mester-
vizsgát tett. Henrik 16 évesen Félegyháza 
legfiatalabb kung fu mestere lett.

Testépítés szorgalommal
Első versenyén bronzérmet szer-
zett május 2-án a Bodysport Te-
hetségkutató Kupán a junior korú 
Zsibrita Ádám, a félegyháziak 
22 éves reménysége. Ádám 16 
éves kora óta edz és az elmúlt 8 
hónapban állt rá komolyabban a 
versenyzésre. A sok lemondással 
és megpróbáltatással járó időszak 
meghozta az eredményt. Tervei 
szerint a későbbiek során a Body-
sport Nemzetközi Kupán is elindul. 

Évet értékeltek 
az úszók

Kiváló eredményekről számoltak 
be Kiskunfélegyházi Úszó Egyesü-
let vezetői az évértékelőjükön. A 15 
éve működő egyesület 2014-ben 
fennállása második legeredménye-
sebb szezonját zárta. A versenyé-
vadban 420 érmet szereztek 20 
MUSZ és nemzetközi versenyen, 
valamint 6 egyéb tornán. A 420 
éremből 174 arany 135 ezüst és 
115 bronzérem került a nyakakba. 
A diákolimpiai versenyeken továb-
bi érmeket gyűjtöttek, az országos 
döntőkben pedig 1 aranyérmet 
nyertek, emellett több kiváló helye-
zést elértek.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Titkok a levéltárból
Híres emberek kéziratai 
a levéltárban – Ybl Miklós

Ybl Miklós (1814-1891) neves épí-
tész – többek között a Magyar Ál-
lami Operaház tervezője – a Szent 
István templom építése révén ke-
rült kapcsolatba Kiskunfélegyhá-
zával.

A város vezetői 1808-ban ha-
tározták el a lakosok számának 
emelkedése miatt, hogy a már 
meglévő Sarlós Boldogasszony 
templom mellé egy másikat is 
építtetnek. A pénzgyűjtés hosszú 
évtizedei után az 1870-es évek 
elején került a város olyan anyagi 
helyzetbe, hogy érdemleges tár-
gyalásokat kezdhetett az új temp-
lom felépítéséről.

A tervezéssel és kivitelezéssel 
Pártos (Puntzman) Gyulát bízta 
meg a képviselő-testület 1873 
szeptemberében. A templom vég-
leges terveit Pártos még abban 
az évben bemutatta egy szakértő 
bizottságnak, a Magyar Mérnök 

és Építész Egyletnek. A bírálók 
között volt Ybl Miklós, az előbb 
említett egylet Építészeti Szak-
osztályának elnöke is. Az általa is 
aláírt, Kiskunfélegyháza városnak 
megküldött véleményezés szerint 
„az épülendő templom Félegyhá-
zának mindenesetre díszére vá-
land.” Elismerően szólt a tervező 
munkájáról is: „[...] a szerkesztési 
szabályok gondos, lelkiismeretes 
megtartása e tervezetben józan 
ökonómiával párosul.” Ybl kedve-
ző ítéletének köszönhetően elkez-
dődhettek az Újtemplom tényleges 
építési munkálatai.

A város újabb katolikus temp-
loma, a kéttornyú, neoreneszánsz 
Szent István templom 1877-re 
épült fel és a belső bútorzat, va-
lamint a harangok beszerzését 
követően 1880-ban megtörtént a 
felszentelése is, önálló plébániát 
1885-ben alapítottak mellé.

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
Rovatunkkal az elkóborolt ebek és 
gazdájuk egymásra találását sze-
retnénk 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) Labda: kb. 3 éves labrador ke-
verék kan, 04.21-én került be.

2) Pisze, Zizi: kb. 6 hónapos ter-
rier keverék szuka testvérpár, 
04.22-én találtunk rájuk. Egy lá-
dába zárva kitették a Csólyosi úti 
telefontorony tövéhez.

3) Mackó: kb. 6 éves középázsi-
ai juhász kan, 04.27-én az E5-ös 
Kunszállási bekötőjétől került be.

4) Léna: kb. 4 éves középázsiai 
juhász szuka, 04.27-én az E5-ös 
Kunszállási bekötőjétől került be.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Kocsis Anikó – Szabó Ti-
bor, Ruskó Anikó – Balogh Levente Zoltán 
Meghaltak: Dinnyés László – Kiskunfé-
legyháza, Farkas Sándorné Makány Mag-
dolna – Kiskunfélegyháza, Fekete Ödönné 
Vízhányó Erzsébet Franciska – Kiskunfé-
legyháza, Kis Mihályné Bugyi Mária – Kis-
kunfélegyháza, Szatmári Zoltánné Agócs 
Márta Anna – Kiskunfélegyháza, Törteli 
Zoltánné Szabó Janka – Kiskunfélegy-
háza, Rácz Mária – Kiskunfélegyháza, 
Fekete József – Lajosmizse, Angeli Ist-
ván – Kecel, Iványi Lászlóné Hajdu Margit 
– Pálmonostora, Szűcs Jánosné Dudás 
Irén – Izsák, Szendrő Imre Sándor – Kere-
kegyháza, Rádi Sándor – Gátér, Sáránszki 
Mihályné Pósa Ilona – Szentkirály 

Hirdetés

„ÁR-MAJÁLIS” A PC VARÁZSLÓBAN!
Tabletek, notebookok, asztali számítógépek 

és kiegészítők nagy választékban a PC Varázslóban!
Használt Lenovo sz. gép: Intel Core2Duo 2.2GHz, 2GB DDR2, 

80GB HDD, DVD-író, 1 év gar.: br. 19.990 Ft
Használt HP dc7800 sz. gép: Intel Dual Core  2,7GHz, 2GB DDR2, 

160GB HDD, DVD olv. 1év gar.: br. 23.990 Ft

Új notebookok már: br. 85.000 Ft-tól
Új Tabletek már: br. 21.000 Ft-tól

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

Használt HP dc7800 sz. gép: Intel Dual Core  2,7GHz, 2GB DDR2, 

Kezdés 6-kor
Május 18-ától reggel 6 órakor kez-
di meg a szolgáltató a lakossági 
kommunális hulladék elszállítá-
sát. Ezért a VSZKSZ arra kéri a 
lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő 
edényzetet ennek megfelelően, 
tehát reggel 6 óráig helyezzék ki a 
megszokott gyűjtőhelyre.

Hulladékgyűjtés 
Pünkösdkor

Az ünnep miatt május 25-én, 
Pünkösd hétfőn csak a szelek-
tív hulladékgyűjtést (sárga fedelű 

edényzet) végzi a Csongrádi Víz 
és Kommunális Kft. A május 25-
én, hétfőn esedékes kommunális 
hulladékgyűjtést a VSZKSZ, május 
26-án, kedden végzi el.

Zöldjárat
Május 18-án ismét zöldjárat indul 
Kiskunfélegyháza belterületén. A 
szolgáltató lágyszárú zöldhulladékot 
átlátszó zsákban, legfeljebb 30 kg 
súlyig, a fásszárú növényeket pedig 
legfeljebb 80 cm-es hosszúságban, 
kevésbé összekötve kéri kihelyezni 
a hulladékgyűjtő edényzet mellé, il-
letve annak helyére, az ingatlan előt-
ti útszakasz melletti közterületeken, 
május 11. és 17. között.


