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Újra Miénk itt a tér

2002-ben egy fafaragásairól ismert kiskunfélegyházi fiatal alkotó elhatározta, hogy egy egész héten át tartó szabadtéri kiállítást szervez városa, Kiskunfélegyháza szívében, a Petőfi téren.
Lantos Szabolcs összefogott művésztársaival, valamint támogató
intézményével, – ami akkor még a Móra Ferenc Művelődési Központ nevet viselte – és egy remekbe szabott szabadtéri tárlatot
mutatott be a félegyházi közönségnek.
A kiállítás és a kísérő programok
10 éven keresztül nyújtottak színvonalas kikapcsolódást az ide látogatóknak, és öregbítették a város
hírnevét is. A „Miénk itt a tér” el-

nevezésű kiállítás – és mondhatjuk
bátran fesztivál – mottója: „Ha az
alkotóhoz nem megy el a látogató,
a látogatóhoz megy el az alkotó.”
2015-ben, 3 évi szünet után,

újra elvarázsolják a teret egy kis
időre és izgalmas utazásra invitálják a közönséget a képzőművészet
és a kultúra világába. Idén nem
kisebb művészeket hívtak meg a
szervezők a közös „varázslásra”,
mint a Kecskeméti Acélszobrászati
Szimpozion alkotóit, Nagy Dezső
üvegszobrászt és Ujvári Sándor
fotográfust (fotónkon).
A rendezvény az évek során
bebizonyította, hogy igenis lehet
közvetlenül az emberek közé-köré

helyezve népszerűsíteni, közvetíteni a képzőművészetet és a magas
kultúrát. Az elmúlt évek „termése”,
kiállítási anyagai elsősorban helyi,
s egyben a város vonzáskörzetében élő tehetséges fiatalok (festők,
üvegkép készítők, faszobrászok és
fotósok, keramikusok) munkáiból
állt össze.
De miért éppen a Petőfi tér lett a
kiállítás színhelye?
Folytatás a 2. oldalon!

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Mazsorett fesztivállal kezdődött
a Városalapítók Hete

Folytatás az 1. oldalról!
A szervezők hamar felismerték
a helyszín adottságait, s hogy e
szabadtéri tárlat különlegessége
abban rejlik, hogy a nádparavánnal körülvett parkban, melynek
közepén szökőkút foglal helyet,
az alkotások az elrendezés révén egységet alkotnak környezetükkel. A kiállított művek nappal
természetes fényben, este fáklyákkal, mécsesekkel, gyertyákkal megvilágítva különleges és
maradandó élményt ígérnek. A
bemutatkozó fiatal alkotók közösen felügyelik a színteret, ezért a
látogatókkal közvetlenül teremtenek kapcsolatot, adnak számukra
tájékoztatást alkotásaikról, illetve
a rendezvény kulturális eseményeiről a nap huszonnégy órájában.
Kihasználva a tér frekventált
adottságait minden évben, elsősorban fiatal előadóművészeket
kérnek fel szereplésre az esti
programokhoz, ügyelve arra, hogy
minél több műfaj és stílus kerüljön terítékre. A több mint egy hét
alatt olyan programokat kínálnak,
ami biztosan minden korosztályt
megérint, legyen szó gyermekekről, idősekről, középiskolásokról,
családokról, dolgozó hétköznapi
emberekről.
Az elmúlt esztendőkben olyan
hírességek fordultak meg itt, mint
a Magna Cum Laude, a Tűzkerék
zenekar, a Navrang Együttes, a
Vajdasági Sirülő Táncegyüttes,
vagy a világhírű természetfotós
Máté Bence.
A „Miénk itt a tér” szabadtéri
kiállítás és fesztivál mindig hatalmas összefogással valósult
meg a civil önkéntes segítők, a
támogatók, a város intézményei,
és a szervező Kiskunfélegyházi
Képző- és Iparművészeti Egyesület, illetve a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár és Művelődési Központ
jóvoltából.
A Miénk itt a tér programjai
május 22. és 31. között várják a
látogatókat, az első napokban a
Városalapítók Hete eseményeivel
karöltve.

Fúvószenekarok kíséretében a
városháza elől vonultak a mazsorettek a Kossuth Szakképző
sportcsarnokába, a XVII. Kiskun
Országos Mazsorett Fesztivál
helyszínére május 16-án délután.
A felvonulást félegyháziak sokasága kísérte figyelemmel, és jutalmazta tapssal, üdvrivalgással.
A sportcsarnokban sem maradt
üresen egyetlen ülőhely sem. A
fesztiválra, Soltról, Egerből Haj-

dúdorogról, Kiskőrösről, Vácról,
Köröstarcsáról és Debrecenből érkeztek csoportok. Felvonulásukat a
Kecskeméti Ifjúsági Fúvószenekar,
a Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar és a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar kísérte.
A fesztivál megnyitóján Csányiné
Pap Andrea, a rendezvény védnöke köszöntőjében hangsúlyozta: ha
valaki mazsorettes, az megtanulja,
mi a csoportmunka, a vég nélküli

ismétlése a gyakorlatoknak, a kitartás. Kiemelte az együttes művészeti vezetője, Jankovszki Zoltánné
Andrea fáradtságot nem ismerő
munkáját. A fesztivál szereplői pörgették a botot, egyszerre léptek,
látványos produkcióval szórakoztatták a nagyérdeműt, és mosolyra is
futotta bőségesen. Teljesítményüket
Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke, a rendezvény fővédnöke
ajándékokkal is elismerte.

Gazdag program, cifra bajszok
Minden eddiginél gazdagabb programmal emlékezik meg idén a városalapítókról Kiskunfélegyháza.
Éppen ezért nem a Városalapítók
napja, hanem a Városalapítók
Hete, Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál nevet viseli a rendezvénysorozat. Ezt Rosta Ferenc
alpolgármester jelentette be a
május 13-ai sajtótájékoztatón, és
ízelítőül kiemelt néhány programot a kínálatból.
Hetedik alkalommal rendezik
meg május 23-án a VII. Kunsá-

gi Bajuszfesztivált, ahol a férfiak
ékessége, annak hossza, formája,
szépsége, egyedisége mérettetik
meg. Várják a bajuszokat szépítőket, szőre-szála pördítőket,
kinek még csak serken bajsza,
s kinek bajszát madzag tartja.
Lesz itt móka kacagás, fergeteges
vigadás: egész napos kulturális
műsor bábosokkal, gólyalábas
garabonciásokkal, koncertekkel.
Május 24-én vasárnap ünnepi
képviselő-testületi ülésen fejezi
ki a város elismerését azok előtt,

akik kiemelkedően sokat tesznek,
vagy tettek Kiskunfélegyházáért.
Az egy hetes kavalkád keretében
zenés, szórakoztató műsorok, kézműves kirakodóvásár, népi játékok
bemutatója is lesz a Béke téren

Ingyenes vetítés
a moziban

Méltó zárás lesz
a tűzijáték

A Városalapítók Hetéhez kapcsolódva Reményi
Richárd felajánlásában május 23-án szombaton,
16 órától a A Madagaszkár pingvinjei, május 24én vasárnap 18 órától a Swing című filmet tekinthetik meg a félegyháziak ingyenesen a Petőfi
Moziban. Jegyek csak a vetítés napján vehetők át
az előadásokra, korlátozott számban, érkezési
sorrendben.

Hosszú évek után újra lesz tűzijáték a Városalapítók
Hetén. A gyulai székhelyű Leskovics Pirotechnika 7
perces tűzijáték felajánlását az önkormányzat további
pirotechnikai látványelemek megrendelésével 10 percesre egészíti ki. Így május 24-én, vasárnap, a Mrs.
Colombo koncert után, körülbelül 22.30-kor néhány
percre fényárba öltözik Félegyháza főtere, méltóképpen búcsúztatva az egy hetes programsorozatot.
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50 millió forint intézményi felújításra
Idei költségvetésében 50 millió
forint előirányzatot tervezett a
félegyházi képviselő-testület az
önkormányzati tulajdonú és működtetésű ingatlanok felújítására.
A polgármesteri hivatal munkatársai a múlt év végi intézményi
és üzemeltetési bejelentések,
igények, valamint az egyes szakhatósági kötelezések, továbbá
a helyszíni felmérések alapján,
a rendelkezésre álló összeg figyelembevételével
alakították
ki a megvalósítási sorrendet. A
képviselő-testület május 14-én,
csütörtökön rendkívüli testületi
ülésen határozott a 19 tételből

álló építési és felújítási csomagról, és annak pontos műszaki

Kakast főztek
Selymesben

tartalmáról. Eszerint a felújítások
érintik a Kiskunfélegyházi Napkö-

egybekötött rendezvényen Mindszenti Lászlóné a Vöröskereszt megalakulásáról és a helyi
szervezet korábbi munkájáról tájékoztatta az
érdeklődőket. Dr. Sinkó Melinda, a februárban
kinevezett új vezető az elkövetkező időszak lehetőségeiről, programjairól adott tájékoztatást.

Tovább szépül,
virágosodik a város

A selymesi kakaspörköltfőző versenyen minden eddiginél több, mintegy húsz bogrács alatt
lobogott a láng. Több mint tíz évvel ezelőtt
Dongó Róbert helyi vendéglős kezdeményezte
a rendezvényt, amely öt évvel ezelőtt éledt ismét ujjá, mert a helyiek igényelték azt. Az idei
esemény főszervezője Tóth Sándorné volt, akit
munkájában segített a Selymesért Egyesület
és Ván Jenő is. A körzet önkormányzati képviselője zsűritagként elmondta, hogy az esemény
többet jelent az eszem-iszomnál: közösséget
teremt azzal, hogy találkoznak az emberek,
beszélgetnek, szóba kerülnek a fontos, közös
tennivalók.

Nyílt nap
a Vöröskeresztnél
Nyílt napot rendezett a Vöröskereszt világnapjához kapcsolódóan a félegyházi szervezet
május 9-én új székhelyén, az Innovációs Központban. Az ingyenes egészségügyi szűréssel, vérnyomás- és koleszterinszint méréssel

zi otthonos Óvoda Dózsa György
utcai, Kossuth-városi, Bercsényi
utcai, Móravárosi, Móra Ferenc
utcai, Szegedi úti, Nagyszőlő úti,
Bankfalui és Százszorszép Tagóvodáját, a KAPOCS Segítő szolgálat Hunyadi utcai telephelyét,
a Dankó Pista utcai és a Darvas
téri Bölcsődét, a KAPOCS Segítő
szolgálat Családok Átmeneti Otthonát, a Gyermekorvosi rendelő
és Védőnői szolgálatot, a Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény Nádasdy utcai,
Csanyi úti, FONO József Attila
utcai és ÖNO Tóth Kálmán utcai
telephelyét.

inak márciusban, áprilisban és májusban, az
ötletgazdák: Retkes Alexandra főiskolai hallgató és Simon Zoltán, az intézmény munkatársa, valamint a támogatók jóvoltából. A szervezők célja nem volt több, sem kevesebb, mint
a lakók kedvében járni. A rendezvény szponzori
támogatások, és segítők önzetlen közreműködése révén jött létre. Ezúton is köszönet illeti
a Félegyházi Kenyérgyárat, a Szent István Karitász Csoportot, a Királyi Szakácsokat, Keresztesi Zoltánt és családját, valamint a Cigány
Kisebbségi Önkormányzatot. Segítségükkel sok
gondterhelt arcon csillant meg mosoly ezeken
a napokon.

Messzire szálltak
a mobiltelefonok

Több mint 2000 muskátlit ültettek ki a VSZKSZ
munkatársai Félegyháza belvárosában. A folyamatosan virágzó tiroli muskátlik az oszlopokra,
illetve a virágtartókba kerültek. A gondozásról,
öntözésről a VSZKSZ gondoskodik a későbbiekben is.

Övék volt a nap
„Miénk ez a nap” címmel tematikus programot
rendeztek a KAPOCS Hajléktalan Ellátás lakó-

Az idén második alkalommal rendezte meg a
Sirius rádió a mobilhajító versenyt. A Honvéd
pályán a használt készülékeiktől szabadulni vágyók három kategóriában versenyeztek. A legfiatalabb telefondobáló egy 5 éves kisfiú, a legidősebb egy 61 éves férfi volt. A legmesszebbre
szálló telefon 95 méterre landolt a startvonaltól. Antal Rolandka telefonja nem igazán akart
megválni gazdájától, és csak tíz centire hagyta
el őt. Ezért a teljesítményért Fliszár Dóri különdíjával vigasztalódhatott. A mobihajító versenyt
a Vodafone támogatta.

4

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2015. május 22.

Szakértőnktől – Miért érdemes
végrendeletet készíteni? – I. rész
Tavaly március 15-én hatályba lépett az új polgári törvénykönyv
(Ptk.), amely jelentősen átalakította a korábbi Ptk. öröklési jogi
rendelkezéseit. Az egyik legjelentősebb változás a házastárs törvényes örökösi pozícióját érinti.
A korábbi Ptk. szabályai szerint az örökhagyó túlélő házastársa amennyiben leszármazókkal együtt örökölt, úgy
megörökölte a teljes hagyaték
feletti haszonélvezeti jogot, azaz
őt illette a birtoklás, valamint a
hasznok szedésének joga (pl. a
takarékbetét kamatai). Amen�nyiben pedig az örökhagyónak
nem voltak leszármazói, akkor a
házastárs egyedül megörökölte

valamennyi hagyatéki vagyontárgy tulajdonjogát.
Ezt a rendszert változtatta meg
az új Ptk. oly módon, hogy a túlélő házastárs leszármazók mellett
csak az örökhagyóval közösen lakott lakás (ház), illetve a hozzájuk
tartozó berendezési, felszerelési
tárgyak haszonélvezetét örökli,
míg a többi hagyatéki vagyontárgy
vonatkozásában egy gyermekrészt
örököl, úgy mintha ő is az örökha-

gyó egyik leszármazója lett
volna. A túlélő
házastárs has z o n é l ve ze t i
jogának előbbi
ko r l á t o z á s á t
ellensúlyozza,
hogy a korábbi
Ptk-val szemben a haszonélvezet
akkor is haláláig megilleti a házastársat, ha később esetleg újabb házasságot köt. Könnyű belátni, hogy
a jogalkotó szándéka a túlélő házastárs haszonélvezetének szűkítését
illetően az volt, hogy a leszármazók
szabadabban rendelkezhessenek az

általuk megörökölt vagyontárgyak
felett. A mai társadalmi viszonyok
között ugyanis nem ritka, hogy az
örökhagyó második házassága
során nála jóval fiatalabb párt választ, ami adott esetben azt eredményezheti, hogy a túlélő házastárs
a leszármazókkal csaknem egyidős,
és így a teljes hagyatékon fennálló
– esetlegesen holtáig tartó – haszonélvezeti jog tulajdonképpen
nagyon hosszú időre lehetetlenné
teszi, hogy az örökhagyó gyermekei
éljenek örökösi jogukkal. (Folytatás
a következő számban.)
Dr. Csonka Péter
közjegyzőhelyettes

Fokozottabban ellenőrzik a közterületek rendjét
Két új közterület-felügyelő lépett szolgálatba Kiskunfélegyházán.
Molnár József és Tarjányi Ferenc munkába állásával a jövőben
már két járőrpár járhatja, ellenőrizheti a közterületek rendjét. A
létszámbővítéstől a város tisztaságának, biztonságának lényeges javulását várja az önkormányzat. A felügyelők a belterületet
gyalogosan, a külterületeket gépkocsival, vagy elektromos kerékpárral járják. Az ellenőrzések eddig 16 óráig tartottak, de ezt
hamarosan meghosszabbítják 21 óráig – mondta el Rádi Rudolf,
az önkormányzat városüzemeltetési osztályának vezetője.
A közterület-felügyelők feladata
az illegális szemétlerakók feltárása, kialakulásuk megakadályozása, a területhasználat ellenőrzése.
Ügyelniük kell a zöldterületek, a
járdák tisztán tartására éppúgy,
mint a parkolási rend betartására.
Figyelemmel tartják azt is, hogy a
nem lakott ingatlanok portáját ne
uralja el a gaz, a szemét.
A felügyelőknek büntetési lehetőségük is van. Ha illegális területhasználattal – például építési törmelék, építőanyag, vagy tűzifa engedély
nélküli kihelyezésével találkoznak,
felszólítják a tulajdonost a területhasználati engedély beszerzésére.
Elsőként felszólításra számíthatnak
azok is, akik nem tartják be a házukhoz tartotó zöldfelületek, járdák
tisztán tartását, gondozását. Tudni
kell ugyanis, hogy a lakóházaknál a
porta előtti terület, benne a járda
és az árok karbantartása az úttest
vonaláig az ott élők kötelessége. A
felszólítást követően az érintettek-

nek néhány nap lehetőségük van a
szabálytalanság megszüntetésére.
Amennyiben ezt nem teszik meg,
közigazgatási bírságra kell számítaniuk. Ha valaki lakatlan ingatlanjának, üres telkének karbantartását
nem végzi el a felszólítás ellenére,
akkor a munkálatokat az önkormányzat elvégezteti, de annak költségeit a tulajdonosnak kell kifizetni.

A parkolás rendjének betarttatására is nagy gondot fordítanak
ezentúl. A szabálytalanul parkoló
autókon elhelyezik a büntetőcédulát. A helyszínen fotót készítenek,
ami egy központi, zárt rendszerbe kerül, ahonnan nem törölhető,
tehát a szabálytalanság bármikor
visszaellenőrizhető. A bírságot
az önkormányzat szabja ki, amely
mértéke akár 50 ezer forint is lehet akkor, ha valaki jogosulatlanul
használja a mozgáskorlátozottak
részére fenntartott parkolót – tette
hozzá a városüzemeltetési osztály
vezetője.

H. S.

Hirdetés
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Szólt az ének,
szárnyalt a szeretet
Bájos és gyönyörű. Ilyen volt a Batthyány Lajos
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
alsó és felső tagozatos diákjainak anyák napi
hangversenye a művelődési központban. Tánccal, népi színjátékkal, dallal és sok-sok szeretettel köszöntötték a gyerekek az édesanyákat.

Virágosítás
az időseknek
magával is viheti. Az Ünnepi Könyvhét félegyházi programjainak sora május 26-án, kedden
ezeknek az utcai könyves szekrényeknek a felavatásával kezdődik, majd további színvonalas
programokkal folytatódik.

Elismerés
Megszépítik a Nádasdy utcai Idősek Otthona
előtti kopár területet. Ónodi Izabella képviselő
és az önkormányzat támogatásával május 8-án
a bejárat előtti virágszigetek kialakítását kezdték meg. A VSZKSZ kertésze úgy válogatta ki a
virágokat és az alacsony növésű cserjéket, hogy
minden évszakban színes virágok díszítsék az
előkerteket. A térség önkormányzati képviselője
elmondta, hogy a szépítés hamarosan új padok
és szemétgyűjtők kihelyezésével folytatódik.

Majális az otthonban
Május 9-én rendezték meg a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Csanyi
úti otthonában a majálist. Az időjárás kegyeibe fogadta a harmadik alkalommal megtartott
ünnepet, találkozót, és az idősek legnagyobb
örömére sok-sok családtag, ismerős és barát
látogatott el az otthonba. A lakókat és vendégeiket Csányi József polgármester és Gálig
Erzsébet intézményvezető köszöntötte.

Ünnepi könyvhét
Utcai könyves szekrényeket állít a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ városszerte, az Ünnepi Könyvhét alkalmából. Az
OlvasLAK névre elkeresztelt olvasóhelyeket a
Hattyúház mögötti parkban, a buszmegálló parkjában és a városi strandon helyezik el, és gyűjtésből származó könyvekkel töltik fel – tudtuk
meg Kállainé Vereb Máriától, a könyvtár igazgatójától, aki azt is elmondta, hogy a kihelyezett
könyveket bárki szabadon olvashatja, vagy akár

A Jászkunság Hagyományőrzéséért Díjjal tüntették ki Bánkiné dr. Molnár Erzsébet történész-levéltárost, a Kiskun Múzeum nyugalmazott igazgatóját. Az elismerést Fábián József
jászkun főkapitány adta át május 6-án Jászberényben a Redemptio emléknapján megrendezett ünnepségen.

Szemetet szedtek
Egy-egy kézre és lelkesedésre volt szüksége annak a maroknyi, de jókedvű csapatnak, amely
május 16-án bekapcsolódott a „Te Szedd!- Önkéntesen a Tiszta Magyarországért” akcióba. A
Duna House Iroda és a Rádió Smile szervezésében Vodafone-os különítménnyel kiegészülve 8
órakor tartottak gyülekezőt az érdeklődőknek,
ezt követően pedig a Szil-Coop parkolója mögötti erdős területen töltötték meg zsákjaikat.

Harminc kiló ponty
Május közepén rendezte meg szezonnyitó egyéni horgászversenyét a Kiskunsági Sporthorgász
Egyesület, amelyen negyven pecás áztatta a zsinórt a siker reményében. A verseny előtt össze-

sen 15 mázsa 3 nyaras, méretes ponty került
a vizekbe. Legeredményesebbnek ifj. Baranyi
Csaba bizonyult, aki 3 kilogramm pontyot tett
szákjába, elnyerve ezzel az ifjúsági- és női kategória első helyezettjének járó kupát. A felnőttek
között Mészáros Béla nyert, aki 18 kilogramm
ponttyal mérlegelt a verseny végén.

Gyermeknap
a gazdakörben
Nagy volt a sürgés-forgás A Nagyszőlő úti Gazdakör udvarán a Családi- és gyermeknapon.
Volt forgó, kisvasút, kalandpark, íjászat, arcfestés, kocsikázás, lovaglási lehetőség és népi
játékok.
Évek óta egyre több az ingyenes rendezvény
látogatója, ahol ezúttal ebéddel, üdítővel is kínálták a vendégeket a gazdakör, az önkormányzat és egy helyi vállalkozók támogatásának köszönhetően. A vállalkozók ingyen ajánlottak fel
játékokat, a lovászok, a fogatosok sem kértek
díjazást segítségükért, az anyukák és apukák
pedig a szervezést, a vendéglátás lebonyolítását vállalták társadalmi munkában – mondta el
Ván Jenő főszervező, a térség önkormányzati
képviselője.
Hirdetés

AZONNALI KEZDÉSSEL
KAROSSZÉRIALAKATOS MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK KECSKEMÉTEN
Feladat:
– karosszéria elemek
felületi utómunkája
(csiszolás), alumínium
és acél utómunka, rezgő
csiszoló, flex használata,
Elvárások:
– szakirányú végzettség

(bizonyítvány)
– min. 1 éves szakmai
tapasztalat
– 2 vagy 3 műszakos
munkarend vállalása
Amit kínálunk:
– Versenyképes fizetés
– Hosszú távú lehetőség

Jelentkezés: allas@enterworks.hu
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Megszűnik
az áldatlan állapot

A tervek szerint akár néhány héten belül megkezdődhet a Horváth Zoltán
utca 9. szám alatti ingatlan bontása, s amennyiben
minden az elképzelések
szerint halad, október közepéig megtörténik a helyreállítás, azaz a talajcsere
és a füvesítés is – mondta
el Gyenes Attila, a körzet képviselője.
Mint ismert, márciusi ülésén határozott arról
a képviselő-testület, hogy megvásárolja a hos�szú ideje elhanyagolt városközponti ingatlant.
Ezt a döntést Gyenes Attila stratégiai jelentőségűnek nevezte, hiszen – fogalmazott – az omladozó épület és az aggasztó higiénés állapotok

2015. május 22.

miatt az önkormányzathoz folyamatosan érkeztek lakossági panaszok, másrészt a mellette
lévő játszótérrel együtt immár a Dózsa György
és a Horváth Zoltán utcák közötti teljes sáv önkormányzati tulajdonba került.
– Az épületet, ahol egy időben lovakat tartottak, és gyakori „vendégek” voltak a patkányok,
az önkormányzat lebontatja, és a helyén első
lépésként befüvesített közparkot hoz létre. A
későbbiekben a pályázati lehetőségek, illetve a
városfejlesztési stratégia figyelembevételével
más funkciót is kaphat a terület. Az elsődleges
szempont azonban az volt, hogy megszüntessük
az áldatlan állapotokat – szögezte le a képviselő.
Dr. Tisóczki Tamástól, a vagyonhasznosítási csoport vezetőjétől megtudtuk, hogy az 1043
négyzetéteres telken fekvő épületek elbontására várják a jelentkezőket, a pályázati kiírás a
város honlapján megtalálható. Az előzményekre tekintettel a bontási kiírás magában foglalja
a területen 30 centiméteres mélységben a talajcserét is. Ezt követően történik meg a füvesítés. Több tucat család lakókörnyezete válik
ezzel élhetőbbé.

Rocktábor, hatodszorra
Hatodik alkalommal rendezi meg a Plain-Rock
Egyesület idén nyáron a Rocktábort. Saját fejlesztésű, alternatív könnyűzenei pedagógiájuk a
diák-diák és tanár-diák együttzenélés örömteli

élményére épít. Az előző Rocktábor legtehetségesebb diákzenekara májusban „miniturné”
keretében toborozza az új táborozókat. Idén a
Hard Decision segítette a tábor népszerűsítését
a félegyházi iskolák udvarán egy-egy 15 perces
koncerttel.

Gyűjtés
A kiskunfélegyházi kutyamenhely javára gyűjtöttek adományokat május 9-én az önkéntesek,
csatlakozva az Országos Állatvédőrség Alapítvány akciójához. Papp Viktória, az akció egyik
főszervezője elmondta: a Spar áruházak előtt
kihelyezett perselyekben több mint 200 ezer
forint gyűlt össze, ezen kívül mintegy 300 kilogramm kutyatápot és 100 kilogramm kutyaszalámit is adományoztak a támogatók fekhelyek,
pokrócok, kutyajátékok felajánlása mellett.
Mindez a Fido Bácsi Közhasznú Alapítvány kutyamenhelyének lakóit boldogítja.

Hirdetés

A Vodafone eltörli a roaming díjakat –
úgy mobilozhatunk az EU-ban, mint itthon
Az elmúlt hetekben a Vodafone Magyarország forradalmi változásokat jelentett be a külföldi mobilhasználatban. Az első lépésben
április elsejével bevezettük az új Red EU csomagokat, amelyekkel
magán és üzleti ügyfeleink is pontosan ugyanúgy használhatják
mobiljukat az Unió és több más európai ország területén, mintha
itthon lennének, majd május elseje óta hasonlóan kedvező megoldást kínálunk a feltöltő kártyát használó ügyfeleinknek is.
Az április elsejével átalakított, de
változatlanul 9990 Ft-tól elérhető új
Red EU csomagok belföldön a normál díjas számok irányába korlátlan
hívást és üzenetküldést, valamint jelentős adatforgalmat kínálnak mind
a lakossági, mind pedig az üzleti
ügyfeleknek. Az új Red szolgáltatás
csomagokkal a Vodafone Magyarország előfizetői egyedülálló módon Európa-szerte ugyanúgy tudják
használni új lakossági és üzleti Red
EU csomagjaikat hívások kezdeményezéséhez és adatkeretük felhasználásához, mintha otthon lennének
– minden plusz költség nélkül.

A Vodafone Magyarország a feltöltő kártyát használók számára
május elsejével vezette be a díjmentes „Európa hazai áron” opciót, amellyel az előre fizető ügyfelek is a hazai perc és SMS díjakkal
telefonálhatnak, vagy küldhetnek
haza üzenetet az EU tagállamokból, valamint Izlandról, Liechtensteinből, Norvégiából, Svájcból és
Törökországból.
Ugyanezekben
az országokban használható az
„Európa adat napijegy”, amellyel
feltöltő kártyával rendelkezők napi
100 MB adatforgalmi keretet kapnak napi 990Ft-ért.

A Vodafone Magyarország hazai
mobil szélessávú lefedettsége –
amely jelenleg a lakosság 98,4%-a
számára teszi elérhetővé a nagy
sebességű mobilinternet szolgáltatások elérését –messze a legmagasabb Magyarországon, emellett
az elmúlt években a Vodafone több

olyan újdonságot is bevezetett,
amely rendkívül előnyös az ügyfelek számára. A Vodafone Red csomagjai hozták el Magyarországon a
korlátlan hazai beszélgetés és üzenetküldési lehetőségét, a Vodafone
Asszisztensek villámgyors ügyintézést kínálnak, a nemrégiben bevezetett és május végéig minden Red
ügyfél által különdíj nélkül kipróbálható Red Mozi pedig hatalmas film
és sorozat kínálatával hódít.
A kiskunfélegyházi Vodafone üzletvezetőjeként szeretettel várom
Önt is az üzletünkben, hogy személyesen is megismerje az új csomagok előnyeit, és közösen találjuk meg az Önnek legmegfelelőbb
szolgáltatáscsomagot.
Üzletcím:
Kiskunfélegyháza,
Mártírok útja 1.
Birov Katalin
üzletvezető
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Két újabb feljelentés
Újabb két ügyben tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a félegyházi képviselő-testület. Ezúttal hivatali visszaélés és magánokirat-hamisítás alapos gyanúja merült fel. Az erről szóló sürgősségi indítványt – amelyet hat képviselő terjesztett elő – április
30-án zárt ülésén tárgyalták a városatyák. A publikus részleteket
Bense Zoltán képviselő, frakcióvezető sajtótájékoztatón ismertette május 7-én.
– Ez a két ügy is arról tanús- szolgáló
kodik, hogy hogyan is mentek a e l j á r á s
dolgok a városházán az előző idő- körül is
szakban – bocsátotta előre a kép- akadnak
viselő.
furcsasáBense Zoltán elmondta: Kis- gok.
kunfélegyháza Város ÖnkormányM i n t
zata két nappal a választások arra Benelőtt, vagyis tavaly október 10-én se Zoltán
megbízási szerződést kötött egy (a r á mu t a Creditreform és a HVG Céginfotá- tott: az
ra szerint) kecskeméti székhelyű, ö n k o r gyümölcs- és zöldséglé gyártással mányzat
foglalkozó kft-vel arra, hogy az a nevében eljáró Kapus Krisztián
város kizárólagos tulajdonában akkori polgármester három gazlévő földterületek szőlőtelepítés- dasági társaságtól kért ajánlatot,
re vonatkozó támogatási kérelmét amiből kettőnek (a közhiteles
benyújtsa. A dokumentumot – cégbírósági adatok alapján) nem
amelynek értelmében mindezért csak a tulajdonosai, de a székösszesen 3.809.187 millió forin- helye, illetve telephely címe is
tot fizetett volna az önkormányzat megegyezik. Ugyanakkor – a pos– megbízóként Kapus Krisztián, tán beérkezett három árajánlat
mint a város akkori polgármestere borítékján szereplő elektronikus
írta alá.
postai bélyegzők tanúsága szerint
Bense Zoltán tájékoztatása sze- – mindhárom ajánlatot ugyanarint a képviselő-testület úgy ítéli zon a postán, közvetlenül egymás
meg, hogy a szerződés tárgyát után adták fel. A képviselő-testüképező telepítési engedély iránti let úgy ítéli meg, hogy legalábbis
kérelem reális megbízási díja leg- életszerűtlen a véletlenek afféle
feljebb néhány tízezer forint, de a összjátéka, hogy a három ajánfeladatot önkormányzati alkalma- lattevő egymás után állt volna
zásában álló köztisztviselők is el sorba ugyanazon posta ugyanatudták volna végezni munkakörük zon ablakánál. Így Bense Zoltán
keretében, azaz: mindenféle plusz elmondása szerint felmerült a
anyagi ráfordítás nélkül.
gyanú, hogy a beszerzési eljárást
Az üggyel kapcsolatban azon- az önkormányzat részéről eljáró
ban nem az az egyetlen felmerülő személyek csak papíron folytatták
furcsaság, hogy csaknem 4 millió le, a valós verseny kizárásával. A
forintra vállalt kötelezettséget az gyanút továbbá erősíti az is, hogy
önkormányzat egy munkáért, amit az eljárásban nyertes cég tulajdoa hivatali dolgozók munkaidőben, nosa az akkori jegyző, dr. Endre
a fizetésükért is elvégezhettek Szabolcs egyetemi évfolyamtársa
volna – hangsúlyozta a képviselő. és legszűkebb baráti körének tagTájékoztatása szerint ugyanis már ja, akivel – a képviselő-testület
a legkedvezőbb ár kiválasztását rendelkezésére álló jegyzőköny-

vek szerint – például tavaly augusztus 2-án is egy társaságban
voltak, mégpedig a Polgármesteri
Hivatal tulajdonában álló tiszaalpári nyaralóban.
És ezzel el is érkeztünk a másik
ügyhöz. Bense Zoltán úgy fogalmazott, hogy „a testület tudomására
jutott jegyzőkönyvek szerint ezzel
kapcsolatban olyan súlyos dolgok
merültek fel, hogy azokat nem
kívánjuk nyilvánosságra hozni”.
Ezért a képviselő szigorúan a feljelentés tárgyára szorítkozott.
Eszerint a már említett „privát
rendezvény” kapcsán több személyt – többek között „egy úgynevezett „hölgyet” és annak úgynevezett férfi kísérőjét” Szegedről egy,
az önkormányzattal és polgármesteri hivatallal jogviszonyban nem
álló személy dr. Endre Szabolcs
akkori jegyző felkérésére a hivatali
kisbusszal összesen 544 kilométer
távolságon engedély nélkül szállította. A jegyzőkönyvekben foglalt
nyilatkozatokkal ellentétben a szigorú számadású nyomtatványként
vezetett menetlevélben a hivatali
gépjármű vezetőjeként dr. Endre
Szabolcs lett feltüntetve – mondta

el a képviselő, aki hozzátette: az
első esetben hivatali visszaélés, a
másodikban magánokirat hamisítás alapos gyanúja miatt tett feljelentést az önkormányzat.
Bense Zoltán azt is elmondta,
hogy az új városvezetés „karakán
kiállásának” köszönhetően nem
érte kár a várost az első esetben,
ugyanis a választásokat követően
az önkormányzat és képviseletében Csányi József polgármester a
szerződést felmondta, és a fentebb
vázoltakra tekintettel a bánatpénz-fizetést is megtagadta.

Nyomoz a rendőrség és a NAV
Mint arról korábban már beszámoltunk, Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésén úgy
határozott, hogy öt ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz
Dr. Faragó Zsolt jegyzőtől megtudtuk: a nyomozást bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt négy ügyben jelenleg a
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága,
míg egy ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális
Bűnügyi Igazgatósága folytatja. A jegyző tudomása szerint mind az
öt ügyben megkezdődtek a tanúkihallgatások.
A fenti cikkben foglaltakkal kapcsolatos újabb két ügyben tett feljelentéseket – amelyről április 30-i ülésén döntött a képviselő-testület
– a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság befogadta, és május 8-án
áttette a hatáskörrel rendelkező Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságához – tájékoztatta szerkesztőségünket
dr. Faragó Zsolt.

Workshoppal készültek a projektzárásra
A „Komplex telep-program” keretében a főpályázó önkormányzat partnere, a Türr István Képző
és Kutató Intézet által szervezett
workshopot május 11-én. A műhelymunka a telep-programokat
megvalósító szervek és magánszemélyek, szakemberek munkáját

hivatott összehangolni, mivel a projekt célkitűzéseinek megvalósításához elengedhetetlen a közös célok
és a rendelkezésre álló eszközök
áttekintése, a kölcsönös és támogató együttműködés részleteinek
egyeztetése. Erről a szervező TKKI
Közép-Duna Menti Igazgatóságá-

nak igazgatója, Marekné dr. Pintér
Aranka beszélt a jelenlévőknek.
– A kiskunfélegyházi projekt fél
év múlva zárul, ezért itt az idő az
értékelésre, az eddig elért eredmények, hiányosságok elemzésére, az
okok feltárása és a szükséges módosítások kidolgozására. Ebben

tudnak segíteni azok a szakemberek, akik ilyen területen szereztek
tapasztalatokat, valamint hasonló
projektek megvalósításában vesznek/vettek részt. – hangsúlyozta
Csányi József a rendezvényen
mondott polgármesteri köszöntőjében.
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Titkárnőt váltott a polgármester

2015. május 22.
Hirdetés

Kunszállás programja
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR – ÜNNEPSÉGEK
15.30 Helytörténeti Gyűjtemény
„110 éve született dr. Gyöngyösi Mátyás”
emlékműsor és koszorúzás,
kiállítás látogatás
(nyitva 21.00-ig)

A titkárnői megbízás rövid időre
szólt a kedves diáklánynak, hiszen a polgármesteri széket több
mórás diák is bitorolhatta néhány percre május 14-én. Történt
ugyanis, hogy dr. Ónodi Izabella
képviselő elsőként a gimnázium
tanulóit hívta meg egy városházi látogatásra. A délután során a
diákok megismerkedtek az épület
történetével, betekintést nyerhet-

tek a polgármester és az alpolgármesterek, valamint a jegyző,
illetve hivatalaik munkájába. Végigjárták az osztályokat, a járási
hivatal irodáit is, sőt a levéltárban féltett kincseket, könyvritkaságokat is bemutattak nekik.
A látogatás végén a vendégek a
képviselő-testület ülésén kísérték
figyelemmel a helyi döntéshozók
munkáját.

Borga újabb sikere
Budai Tamás, a Kiskunfélegyházi
Ebtenyésztők és Sportkutyások
Egyesületének elnöke idén negyedik alkalommal kvalifikálta magát
a belga juhászkutyák világbajnokságára (FMBB), amelynek helyszíne ezúttal a csehországi Písek volt.
Tamás közreműködésével indult
el egyébként 2014-ben a mentőkutya-képzés Kiskunfélegyházán.
Az ötféle versenyágban több, mint
400 kutya indult a világ minden
részéről, közöttük Budai Tamás,
aki az IPO munkakutya sportágban képviselte az országot a hét
fős magyar csapat tagjaként.
Tamás Borga nevű, „nyugdíj”
előtt álló, 8 éves malinois kutyájával a 2. legsikeresebb hazai indulóként a 36. helyen zárta a ver-

senyt. A magyar csapat a csaknem
30 ország közül az 5. helyen zárt.

Hirdetés

Balog Tanya Horgásztó és Pihenő Park
2x4 órás páros verseny
/1 fő úszós, 1fő fenekező/
Időpont: Június 13.
/Gyülekező 6 óra. Verseny: 8 órától./
A dobogósok és a legnagyobb
hal kifogója díjazásban részesül!

A nevezési határidő június 10.

Információ: 06/30-517-90-53
Cím: Kiskunfélegyháza, a Csongrádi úti elkerülő szakasz mellett!

TeleFONÓ
az új ifjúsági klub ünnepélyes átadása
a tájház padlásán
GYERMEKNAPI PROGRAMOK
14.00 Csemete sétány
2014-es újszülöttek köszöntése
15.00-18.00 Mosolyvár Óvoda
gyermeknapi játszóház, közben a
Fourtissimo együttes hangszerbemutatója
17.00-18.00 a fogorvosi rendelőben
„Foggal-örömmel” családi FOGlalkozás
14.00-19.00 Könyvtár- Mesemozi
Mesék Mátyás királyról,
Magyar népmesék
15.00-18.00
Somogyi Lovas Szabadidő Központ
lovas gyermekprogramok, lovagoltatás
16.00-tól
Zerinváry Szilárd „Lóbeszéd”című
előadása a lovak kommunikációjáról
Zöld FaLÓ – HELYI TERMELŐK,
HELYI ÍZEK BEMUTATKOZÁSA
Az Aranyhomok Kistérség-fejlesztési
Egyesület „Háztájit az asztalra!” térségi
tanyai termék- és kézműves vására
HÁZI BOR- ÉS PÁLINKA MUSTRA
zsűrizés Jakabszálláson, az
eredményhirdetés helyszíne a legtöbb
bor- illetve pálinkával versenyző
településen lesz!
14.00-16.00 Nemesné Bakró Emőke
kertészetének látogatása
15.00-21.00 Szent Vince Pincészetben
pincelátogatás, borkóstolás
14.00-18.00 Régi falumúzeum udvara
kemencés borjúkötél-sütés az idősekkel
17.00-19.00 Tájház udvara
lepénysütés a nagycsaládosokkal
KUN-TURÁLIS PROGRAMOK
KUN-TURÁLIS SZOMSZÉDOLÁS, fellépők:
18.00-19.00 Radnai téri színpad
Kunszállásról: Aranyalkony Nyugdíjas Klub,
Csűrcsavaró Néptáncegyüttes,
Fülöpjakabról: Őszidő Nyugdíjas Klub,
Jakabszállásról: az Általános Iskola diákjai
14.00-00.00 Órák Háza
kiállítás-látogatás a Hatvani család
magángyűjteményében
16.00-18.00 Faluház civil terme
rádiók, lemezjátszók és egy működő
filmvetítő a 40-es évekből
15.00-18.00 kovácsműhely

kiállítás látogatás, kovácsolás
14.00-21.00 Faluház színházterem
Élet a régi Kunszálláson-fotókiállítás,
Rádi András festmény-kiállítása
14.00-15.00
Ágoston Laci bácsi anekdotázik
a kiállítás tablóképeiről, saját családi
fotóiról, illetve kunszállási emlékeiről
19.00-19.30 Hivatal
„Vár a jegyzőterem,
légy te az (ellen)jegyző!”
– szerepcserés szituációs-rögtönzős játék:
ezen az estén a jegyző az ügyfél, az ügyfél
pedig a jegyző székébe ül
15.00-21.00 Helytörténeti Gyűjtemény
kiállítás látogatás, retro háztartási
eszköz- kiállítás
17.00-18.00 „Dédanyáink-féle
darálós omlós keksz- készítése”
kunIQm– helytörténeti vetélkedő
14.00-20.00
sétálóutca
veterán autó kiállítás
napközben a veterán járművek
felvonulása a falvak utcáin
Kármelhegyi Boldogasszony Templom
18.00 katolikus istentisztelet
18.30-19.00 Palestrina Kamarakórus
hangversenye
Radnai téri színpad
16.00-17.00 Fourtissimo- koncert
17.00-18.00 „Falvak, kész a kaja!”
Budai Péter mesterszakács gasztroshowja
19.30-21.00 Historica együttes koncertje
20.00-0.00 Éjjeli KUN-túra: éjszakai
gyalogtúra, közben ismerkedés a kun
hagyományokkal
indulás a kunszállási kunszobortól, majd
a fülöpjakabi Szultán-sarok melletti tanyáján
Dulity Tibor festő halálának 15. évfordulója
alkalmából Benkő Évával találkozunk,
végül érkezés a jakabszállási Wolford dűlői
Közösségi Házhoz, túravezető:
Csankovszki Tibor
Faluház színházterme
21.00-hajnalig Ménkű Banda élőzenéjével
kísért Csűrcsavaró Táncház
SPORTRENDEZVÉNYEK
13.00-19.00 Radnai tér
honvédségi toborzó
15.00-18.00 volt tűzoltószertár
50 éve alakult a kunszállási önkéntes
tűzoltó egylet- kiállítás
14.00-18.00 Cines Szabadidőközpont
Cines horgász baráti kör nyílt napja
18.00-18.30 Faluház színházterem
a Kkfházi Vasas TK birkózó bemutatója
FUTÓVERSENY 13.00-14.00: rövidtáv:
Kunszállás- Fülöpjakab között,
15.00-16.00: középtáv: FülöpjakabJakabszállás között
17.00-19.00: hosszútáv: JakabszállásKunszállás között

RETROBUSZ MENETREND ÉS ÚTVONAL:
JAKABSZÁLLÁSRÓL INDUL KUNSZÁLLÁSRA /első járat: 12.00. Posta megállóból!!/,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 20.30
útvonal: POSTA–FOCIPÁLYA–GÉPÁLLOMÁS–TEMETŐ–HAJTÓ ÚT–KISKUNFÉLEGYHÁZI
ÚTI ISKOLA–FAZEKAS TANYA–HATÁR ÚTI ISKOLA–DINNYÉS TANYA–HERKE TÓI ISKOLA–
FÜLÖPJAKAB, KÖZPONT–CSUKA DŰLŐ–BIOGOMBÁSZAT–HATÁR ÚT—KÖLCSEY UTCA–
SOMOGYI LOVAS KÖZPONT /19.30 és 20.30 órai járatok kivételével/–TEMPLOM–PÁL
VENDÉGLŐ(Kossuth-Hunyadi u. sarok, óramúzeum)–POLYÁK BORÁSZAT
KUNSZÁLLÁSRÓL INDUL JAKABSZÁLLÁSRA /első járat: 12.30. Móra Ferenc utcai
buszmegállóból!!/ 14.30, 16.30, 18.30, 20.00
útvonal: POLYÁK BORÁSZAT–PÁL VENDÉGLŐ Kossuth-Hunyadi u. sarok, óramúzeum)–RÁKÓCZI UTCA /kovácsműhely/–MÓRA FERENC UTCAI BUSZMEGÁLLÓ–SOMOGYI LOVAS
KÖZPONT / 18.00 és a 20.00 órai járatok kivételével!/–KÖLCSEY UTCA–HATÁR ÚT–
BIOGOMBÁSZAT–CSUKA DŰLŐ–FÜLÖPJAKAB, KÖZPONT–HERKE TÓI ISKOLA–DINNYÉS
TANYA–HATÁR ÚTI ISKOLA–FAZEKAS TANYA–KISKUNFÉLEGYHÁZI ÚTI ISKOLA–HAJTÓ
ÚT–JAKABSZÁLLÁS, TEMETŐ–GÉPÁLLOMÁS–FOCIPÁLYA–JÓKAI UTCA, PARKERDŐ
(Zrínyi-Munkácsy utcákon keresztül megfordulva a Postához!)

Teljes program: www.falvakejszakaja.hu
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grádi úti elkerülő szakasz mellett!
6/30-517-90-53
táridő június 10.

hal kifogója díjazásban részesül!
kező 6 óra. Verseny: 8 órától./
1 fő fenekező/
áros verseny

sztó és Pihenő Park

Rehabilitáció
a Róna Kincsében
Nem tudja a beteg – és ez így van jól – hogy milyen körültekintő csapatmunka és profi szervezés eredménye az, amit a félegyházi Róna
Kincse Gyógyfürdőben tapasztalhat, amikor a terápiás célú gyógyászati szolgáltatásokat veszi igénybe. A mértani pontossággal kiosztott kezelési időpontoknak és a felkészült, fegyelmezett szakembereknek köszönhetően nincs tömeg, hosszas várakozás, van viszont
jó szó és emberség. Mindez együtt teszi, hogy a beteg azt érezheti,
itt mindenki ugyanazt akarja: az ő eredményes gyógyulását.
A gyógytorna-, fizikoterápiára- gerinctornán vettem részt, 6-8 zöés fürdőgyógyászati kezelésekre mében középkorú férfi és nő társaérkezők a diszpécser által kiadott ságában. A foglalkozásra kényelmes
időpontok sorrendjében kerülnek tornaruhába öltöztünk, a gyakorlatoellátásra. A terápiás célú kezelések kat szivacson végeztük a kellemesen
elvégzése a felíró orvos útmutatása hűvös, jól szellőzött, tágas tornatealapján, a betegségtüneteknek meg- remben. Torna közben mindenki a
felelően történik.
saját határait feszegette, a szakemGyógytorna
ber instrukcióit követve. A foglalkoA betegségtől függően egyéni, vagy záson a gyógytornász segítségével
csoportos tornát rendel a szakorvos. rögzül az egyes gyakorlatok kiviteAz 5-10 fős csoportokba hasonló lezésének helyes módja, így a beteg
panaszokkal kerülnek a betegek, nagy biztonsággal végezheti önállóígy a gyógytornász kifejezetten egy- an is azokat otthonában. A gyógytoregy terület, például a hát és derék, na kiváló eszköz azoknak a kezében,
a nyak, vagy a végtagok erősítését, akik a saját kezükbe szeretnék venni
nyújtását szolgáló gyakorlatokat állít gyógyulásuk menetét. A gyakorlatok
össze, melyeknek célja az izomzat rendszeres végzése az egyik leghatéerősítése, az ízületek mozgáster- konyabb módja a derékfájás, gerincjedelmének helyreállítása. De van bántalmak, hátfájás, nyaki fájdalom,
speciális, keringésjavító gyógytorna csontritkulás és egyéb mozgásszervi
kardiológiai panaszokkal érkező be- panaszok enyhítésének.
tegek részére is.
Nyirokkezelés
Jómagam tornatermi csoportos
Nyirokrendszerünk a szövetekben

felgyülemlett folyadékok összegyűjtéséért felel. Ha az életmódból kifolyólag vagy genetikai adottságok
miatt lomhábban végzi dolgát, mint
kívánatos lenne, annak egyik jele a
testszerte, leginkább a végtagokon
jelentkező ödéma. A nyirokkezelés
akkor alkotja a mozgásszervi terápia
részét, ha a duzzadt végtag megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi a mozgást, ezáltal tornáztatását. Kellemes,
pihentető módja a géppel végzett
nyomásterápia. A kezelés egy derékig érő „csizma” segítségével történik, amely gyengéd masszázst végez
a lábak végétől egészen a hasig. A
pangó nyirokfolyadék elvezetésében
kiváltott pozitív hatásáért ezt a kezelési formát szépségszalonokban
is előszeretettel használják a narancsbőr kezelésére. A Róna Kincse
Gyógyfürdőben azonban komplex
terápia részeként kapják a betegek.

Az előző nyereményjátékra jelentkezők közül két főre szóló belépőt
nyertek a Róna Kincse fürdőbe:
– Seres Lívia, Kiskunfélegyháza,
dr. Holló L. utca 55., III. em
– Farkas István Ferenc, Kiskunfélegyháza, Holló László u. 22., fsz.:
3.
– Tóth Antalné, Kiskunfélegyháza, Arany János utca 12.
Gratulálunk a nyerteseknek,
nyereményüket postázzuk.
Azok között, akik június 1-jéig
eljuttatják nevüket és címüket a
Félegyházi Közlöny szerkesztőségébe (6100 Kiskunfélegyháza,
Szent János tér 2.), újabb három
darab, két főre szóló belépőjegyet
sorsolunk ki.
A borítékra írják rá: Róna Kincse! Sorsolás: június 2-án, kedden!
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32 ágyas rehabilitációs osztály indult
a félegyházi kórházban
Május 1-jén megkezdte működését a félegyházi kórházban az
új, 32 ágyas rehabilitációs osztály – tudtuk meg dr. Körtvélyessy
András főigazgató-helyettestől.
A Bács-Kiskun Megyei Kórház tációs osztályról csoportosították
félegyházi telephelye konzorciumi át. Így jelenleg 104 rehabilitációs
tagként vett részt a „Rehabilitációs és 95 krónikus ágy van a félegyházi
szolgáltatások fejlesztése a Dél-Al- kórházban.
földi régióban” című projektben,
A fejlesztés – mondta el a főamelynek keretében a mozgás- igazgató-helyettes – kedvezően hat
szervi rehabilitációs ellátás és a a betegellátás színvonalára, és a
kardiológiai rehabilitációs járó- korábbi több mint egy éves váróbeteg ellátás feltételei egyaránt lista most várhatóan akár fél évre
jelentősen javultak. A fejlesztés csökkenhet. Az intézményben maa kórházi tömb harmadik szintjét gas színvonalú, komplett fiziko- és
érintette, ahol két-három ágyas, balneoterápiás (fürdőgyógyászati)
részben erkélyes, klimatizált szo- ellátás, a rehabilitáción belül pedig
bákat alakítottak ki két szobánként célirányos kivizsgálás és terápia
önálló vizesblokkal, társalgókkal, folyik. Elsősorban műtéti beavatnapsárgára festett, vidám folyo- kozásokat, agyvérzést, vagy más
sóval, vizsgálókkal, betegfelvételi betegségeket követően kerülnek
helyiséggel, nővérállással, raktár- ide a betegek rehabilitációra, ami
ral és egyéb betegellátó-kiszolgáló adott esetben egész további életük
helyiségekkel. A 32 rehabilitációs minőségét befolyásolhatja – emléágyat a korábbi krónikus rehabili- keztet Körtvélyessy doktor, akitől

azt is megtudtuk, hogy a fejlesztés
kapcsán új eszközökkel – például fizikoterápiás tornyokkal, gyógytornát segítő eszközökkel, és
az amputált betegek ellátásában
nélkülözhetetlen, úgynevezett léglábbal bővült a kórház állománya.
Mindez lehetővé teszi, hogy a korábbiaknál lényegesen több akut,

tehát közvetlenül a műtét utáni rehabilitációt vállaljon az intézmény.
Arra a kérdésre, hogy nem hiányzik-e az ily módon átminősített
32 krónikus belgyógyászati ágy, a
főigazgató-helyettes elmondta: a
hiány kézzelfogható, a pótlás lehetőségeit vizsgálják.

Tóth Timea

Új nevet kap a Darvas iskola
Megváltozik a Kiskunfélegyházi Darvas József Általános Iskola neve.
Erre egy évek óta életben lévő jogszabály miatt, a KLIK döntése
alapján kerül sor – tudtuk meg Csányi József polgármestertől, aki
hangsúlyozta: mint ahogyan a Kiskunfélegyházai Tankerület, úgy az
önkormányzat is csak a napokban értesült a változtatási igényről.
– A Klebelsberg Iskolafenntartó
Központ Kiskunfélegyházi Tankerületének vezetője tájékoztatott arról,
hogy a KLIK megvizsgálta: a fenntartásába tartozó intézmények névhasználata megfelel-e a XX. századi
önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezések tilalmának, és megállapította, hogy a Kiskunfélegyházi Darvas
József Általános Iskola neve nem felel
meg az intézmények névhasználatáról szóló rendeletnek. Ennek kapcsán
a félegyházi tankerület azt a feladatot
kapta, hogy soron kívül intézkedjen a
névváltozási eljárás kezdeményezésében. Ezért keresett meg az igazgató
asszony – mondta el Csányi József,
miután leszögezte: az önkormányzatnak ebben a kérdésben kizárólag az új
név véleményezésével kapcsolatban
van kompetenciája.
Dr. Kása Zsuzsanna, a Klebelsberg Iskolafenntartó Központ Kiskunfélegyházi Tankerületének vezetője
megkeresésünkre elmondta, hogy
a vonatkozó jogszabályok szerint a
közintézmény neve nem viselheti
olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek

megalapozásában, kiépítésében, vagy
fenntartásában részt vett. Arról, hogy
Darvas József nevére kiterjed ez a
tilalom, a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása alapján rendelkezik a KLIK.
Mint megtudtuk, a Kiskunfélegyházai Tankerület által javasolt nevek
a következők: Petőfi Sándor (a Petőfi
Lakótelep lévén), Huszka József (mint
Félegyháza szülötte, posztumusz
dísz
polgár) és Wass Albert. Ezek
közül, valamint a véleményezésre jogosultak javaslata alapján választják
ki a következő hetekben azt a nevet,
amit a jövőben viselni fog a nagy múltú félegyházi intézmény.
– Jelenleg annak a felmérése történik, hogy melyik név volna a legjobb választás. A határidő rendkívül
szoros: az eljárást május 22-ig kell
lebonyolítani, hogy az Emberi Erőforrás Miniszter május 31-éig döntsön a
fenti kérdésben.
A városvezetés – előzetesen egyeztetések után – a Petőfi Sándor nevet
részesíti előnyben, de a végső döntést
a minisztériumban hozzák – mondta
el Csányi József.
T. T.

Szeretettel és teljes ellátással várunk hétfőtől péntekig. Többféle részvételi
lehetőség közül választhatsz.
Délelőttös, napközis és sátortábor
időpontjai:
Délelőttös: 8-tól 12-ig (1/2 ár)
Délelőtt+ebéd: 8-tól 12.30-ig Napközis: 8-tól 18-ig
Sátortábor: július 20. hétfő 8
órától péntek 20 óráig

I. turnus: július 6-10-ig
II. turnus: július 13-17-ig
III. turnus: július 20-24-ig
IV. turnus: július 27-31-ig
Úszásoktatás, trambulin, csocsó,
foci, kézműves foglalkozások, népi
játékok, vetélkedők, szárazon és
vízben
Több tábor: Angol tábor, Kerámia
tábor

Jelentkezés és információ: Fekete Mária 06-20-533-1949
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Nem bírtak a „Szloska-csapattal” Elveszítette előnyét a KHTK
A hajrában maradt alul Bácsalmáson a megyei I. osztály eddigi
listavezetője, a Kiskunfélegyházi
HTK labdarúgócsapata május 17én. A szünetben 2-0-ra a félegyháziak vezettek, de a hazaiak a
72. percben előbb szépítettek,
majd az utolsó 10 percben megfordították az állást. A negyedik
helyezett bácsalmásiak ezzel
visszavágtak az őszi 1-0-s vereségért, a Kiskőröst legyőző Híd
SC pedig beérte a táblázat élén a
Csapatnyi félegyházi szurkoló előtt
ünnepeltek ezüstérmet Törökszentmiklóson a Kiskunfélegyházi HTK
kézilabda csapatának játékosai
május 17-én, az NBII délkeleti csoportjának záró fordulójában. A bajnok otthonában immár tét nélkül
léphetett pályára a második helyen

végző KHTK, így az eredmény másodlagos volt. A találkozót 36-27-re
a törökszentmiklósiak nyerték. A
Törökszentmiklósi Székács feljutott, jövőre az NBI/B-ben folytatja.
A Kiskunfélegyházi HTK továbbra is
az NBII délkeleti csoportjában szerepel a 2015/16-os szezonban.

KHTK-t. Az utolsó három forduló
tartogat még izgalmakat, többek
között a Híd SC- Kiskunfélegyházi
HTK rangadó is hátra van még a
bajnokságból.
Bács- Kiskun Megyei I. 27. ford.
2015. 05. 17.
Bácsalmási PVSE- Kiskunfélegyházi HTK (0-2) 3-2
Gólszerzők: 72. p. Snyehola
Ákos, 84. p. Sovilj Nikola, 87. p.
Szávuj Miklós ill. 25. p. Tóth István,
41. p. Tóth István

Három érem az
országos aquatlon OB-n

Birkózóverseny
a Kiskun Kupáért

Három szőnyegen folyt küzdelem
a 2015-ös Kiskun Kupáért, amit
ezúttal is kiváló hangulat övezett.
Az id. Besze László Emlékversenyt
hagyományosan minden év májusában a Városalapítók Hetéhez
kapcsolva tartják meg. Az eseménynek május 16-án a Constantinum Sportcentrum adott otthont,
ahol a szervező Kiskunfélegyházi Vasas TK mellett további 20
egyesület birkózói (161 fő) léptek
szőnyegre. A versenyre a határon
túlról, nevezetesen: Korondról,
Segesvárról, Magyarkanizsáról és
Zentáról is érkeztek csapatok.

A Besze család vándorserlegét
egy évig Makra Benjámin őrizheti.
Dr. Réczi László és Palásti Tibor
különdíját Szécsényi Ádám érdemelte ki.
Kitűnő birkózásukért különdíjat
kaptak még: Czibolya Máté és Bátyai Dorián.
Csapat: 1. Kiskunfélegyházi Vasas TK. 2. Orosháza 3. Korond 4.
Cegléd 5. Csongrád-Szentes 6.
Soltvadkert
Edzők: Ván Jenő, Szabó József,
Kelemen András, Szabó Emese és
Gyöngyösi Gergő

Debrecenben rendezték meg május 10-én a Sport XXI. Aquatlon
Országos Bajnokságot, amelyen a
félegyházi Jogging Plus Szuperinfó
Futóklub Triatlon szakosztályának
versenyzői is elindultak. Az úszást
a debreceni sportuszoda 10 sávos,
50 méteres medencéjében tartották meg, míg a futásnak a Gyulai
István Atlétikai Stadion adott otthont. Az eseményen több mint 500
versenyző vett részt.

Eredmények:
Újonc „B” kategória: TrungelNagy Zalán 2. hely, Domonkos- Kószó Marcell 3. hely
Csapatverseny 1. hely: TrungelNagy Zalán, Domonkos- Kószó
Marcell, Kis Roland
Újonc „A” kategória: Trungel-Nagy Kolos 3. hely
/Németh László, klubelnök/

Harmadik a KHTK II.
Kötelező feladatot teljesítve fölényes, 6-0-s győzelmet aratott a megyei II.
osztály északi csoportjában a Kiskunfélegyházi HTK II. Ezzel az is eldőlt,
hogy az együttes a bajnokság utolsó fordulójától függetlenül bronzérmesként zárt.
Bács- Kiskun Megyei II. Észak 25. ford. 2015. 05. 16.
Kiskunfélegyházi HTK II.- Jakabszállás KSE (2-0) 6-0
Gólszerzők: 14. p. Kis Dániel, 26. p. Ábel Zsolt, 51. p. Valkovics Gábor,
55. p. Fekete Tamás, 64. p. Valkovics Gábor, 71. p. Valkovics Gábor
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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74 éve avatták fel
a Hősök Emlékművét

Gazdikereső
Rovatunkkal az elkóborolt ebek és
gazdájuk egymásra találását szeretnénk segíteni. Amennyiben a

Még az első világháború ideje alatt, 1917 tavaszán törvény született a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről. „Minden
község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökíti
meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban
a hazáért életüket áldozták fel.”
Kiskunfélegyháza már 1923ban tett lépéseket a hősök
emlékének méltó
megörökítéséért, de a város
nehéz
anyagi
helyzete miatt
mindig lekerült
a napirendről az
emlékmű ügye. A
hősi halottakra
való megemlékezés – május utolsó vasárnapján,
azaz a Hősök
Napján, illetve Halottak Napjához
kapcsolódóan novemberben – még
hosszú évekig a város központjában álló Petőfi-szobornál és a
temetőben lévő Hősök sírjánál
zajlott. Később más módot talált
a város a hősök emléke előtt való
tisztelgésre: összekapcsolták a
„Madarak és fák napja” természetvédelmi mozgalmat a Hősök Ligete
alapításával.
A Fürdőszálló mögötti területen
(ma strand) 1933-ban fákat ültettek, minden idegenben elhunyt félegyházi katonának egyet. A Hősök
Ligetének gondozását pedig a város
tanintézeteinek diáksága végezte.
Ugyanekkor jelölték ki a majdan
felállítandó Hősök Emlékművének

helyszínéül
a
Fürdő előtti teret.
Az emlékmű
felállítására végül 1941. május
25-én vasárnap,
a Hősök Napja
alkalmából került sor. A 2,5
m-es talapzaton
álló 3,4 m magas szuronyos
katona, illetve a
talapzaton található két (rohamozó huszárokat, valamint tüzéreket ábrázoló)
dombormű a félegyházi katonák
vitéz helytállását jelképezte. A budapesti szobrász, Varga Ferenc az
emlékművet alumíniumból készítette, mivel az időközben kirobbant
második világháború miatt az ország bronzkészletét zárolták.
Az idők folyamán az emlékmű
állaga megrongálódott, a második világháború után eltűnt róla
az egyik dombormű. 1997-ben
megtörtént a renoválás: a szobor
talapzatát borító mészkőlapokat
felújították, újravésték a háborúban elesett hősök névsorát, restaurálták a szuronyos puskát tartó
főalakot és pótolták a hiányzó
domborművet is.

Félegyházi fotós sikere
a Sajtófotó pályázaton
Félegyházi születésű fotós nyerte
el a 33. Magyar Sajtófotó Pályázat
Természet és tudomány sorozat ka-

tegóriában a 3. díjat. A nemzetközi
zsűri egyébként több mint 7000 kép
közül választotta ki a győztes műveket. Faragó Csaba díjnyertes képei
a tiszavirágzás folyamatát mutatják
be. Faragó Csaba 1986-ban született Kiskunfélegyházán. A Budapesti
Műszaki Egyetemen végzett építészmérnökként, jelenleg is szakmájában dolgozik. Emellett több hazai
pályázaton ért el eredményeket.

gazda nem jelentkezik az állatért,
az 14 nap elteltével szabadon
gazdához juttatható.
A bemutatott kutyák után érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál,

a

70/331-1634,

vagy a 70/313-9059 telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet. Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 13-tól 16.30-ig.
1. Coccolino: pekingi palotakutya
keverék kan, 05.12-én került be
Gátérról.

2. Berci: kb. 2 éves keverék kan,
05.05-én a Majsai úti szervizútról
került be.

3. Frakk: kb. 7 éves magyar vizsla
kan, 05.12-én Szabóhegy I. dűlőből került be.
Hirdetés

8 ÉVESEK LETTÜNK!

Ez alkalomból ismét nyereményakciót hirdetünk

melynek főnyereménye egy 7”-os Tablet!

2015. május 18. – június 09. között mindenki aki 5.000 Ft
felett vásárol üzletünkben, részt vesz a sorsoláson!
TOVÁBBÁ
Kisorsolunk még egy vezetéknélküli egeret
és egy 8GB-os pendrivot! Sorsolás 2015. június 10.-én 15 órakor lesz!

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

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Kis Zsuzsanna Mária – Dinynyés Tibor, Kovács Melinda – Losonczi Dávid, Dr. Ágoston Dóra – Dr. Silló Szabolcs
Meghaltak: Retkes Lajos – Kiskunfélegyháza, Szekeres Gáborné Horváth Irén Magdolna –Kiskunfélegyháza,
Kocsis István
– Kiskunfélegyháza, Menyhárt Pál – Kiskunfélegyháza, Dobos Imre – Kiskunfélegyháza,
Dósa Imre Jánosné Bíbok Mária – Kiskunfélegyháza, Borbás Ferenc – Kiskunfélegyháza,
Hol Mihály – Kiskunfélegyháza, Hajas Károly –
Kecskemét, Polyák István Jánosné – Kecskemét, Tóth Lajosné Medgyesi Ilona – Kecskemét,
Butty Jenő – Kiskunmajsa, Simon Pálné Vári
Erzsébet – Szeged, Márkó Imre – Soltszentimre, Kolbach Ferencné Gubicza Margit – Ágasegyháza, Baksa András – Nyárlőrinc, Törköly
Györgyné Süli Gizella – Csengele, Halla Istvánné
Ugró Rozália – Kocsér, Szűcs Lajosné Csönkös
Terézia – Lajosmizse, Baka Sándorné Hegedűs
Mária Margit – Nagykőrös, Zombor Vince –
Jászszentlászló, Széll Dánielné Palásti Erzsébet
– Pálmonostora

