Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának
hivatalos lapja
XXIV. évfolyam 15. szám
2015. szeptember 12.
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Alapítva 1902-ben

VIRÁGOS VÁROS

FÉLEGYHÁZI KERINGŐ

3.

KÓRHÁZFEJLESZTÉS

6.

IDŐSGONDOZÁS

7.

10.

Fotó: Hájas Sándor

Ki tudja miért, de szeretjük a libát

A XVII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál hivatalos megnyitóján Lezsák
Sándor országgyűlési képviselő,
Csányi József polgármester és az

Integrál ÁFÉSZ Zrt. képviseletében
Dobosné Németh Ottília köszöntötte a félegyháziakat és a város
vendégeit. Az üdvözlő szavak után

Halász Judit, kicsiknek és nagyoknak szóló koncertjével kezdetét vette a „fergeteges mulatság”.
– Csak az nem érezte jól magát,
aki nem is akarta – fogalmazott
egy járókelő a libanapi forgatagban pénteken este. Kétségtelen,
hogy gazdag volt a kínálat játékból,
kézműves bemutatóból és koncer-

tekből. Közönségből, érdeklődőből
sem volt hiány. Örömteli arcokkal,
sok mosollyal, érdekes, kedves figurákkal találkozhatott az, aki ezen
a napon Félegyháza utcáit járta.
A szombati nap szereplőihez
kezdetben nem volt kegyes az időjárás, ennek ellenére valamennyi
programot megrendezték.

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

(folytatás a 2. oldalon)

Délután már telt ház volt a városháza előtti téren szeptember
4-én, a libafesztivál nyitónapján. A Kossuth utcán és a Petőfi
téren is nagy volt a nyüzsgés, ahol kézműves portékák, ételek,
italok, borok, játékok és mutatványosok várták a nagyérdeműt.
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három különdíjat is kiosztott. A
legtöbb embert etető csapatnak
járó elismerést az Integrál Zrt.
főzői vehették át. A legszebb
szakácsnéknak a Galibák bizonyultak, míg a külföldi vándordíjat a franciaországi testvérvárosból, Bagnol-sur-Ceze-ből érkezett
közösség vihette haza.
A sültek kategóriában a következő sorrend alakult ki: 1. Gigabáj:
„Fantázia libára és vonósokra”, 2.
Kis Csapat: „Vagdalt libamell”, 3.
Jobbik 2: „József Attila álma”,
Pörköltek kategóriája: 1. Gedeon
bácsi: „ Kunsági libapörkölt vegyesen”, 2. Egyem a zúzádat: „Pörkölt
vegyesen”, 3. Mekk-Hekk-Elek:
„Kunság kincse”
Leves – egytálétel kategória: 1.
A főzőmesterek a nagy esővel
mit sem törődve tették a dolgukat,
a gyermekprogramok pedig beköltöztek a művelődési központba.
Délutánra helyreállt a rend. Elállt
az eső (vagy csak éppen szitált),
így a szórakoztató műsorok sem
maradtak el.

Libahurka, libakolbász
Több mint másfél évtizeddel ezelőtt a „Ki mit tud” sütni-főzni a
libából címmel meghirdetett főzőverseny teremtette meg az alapjait a Kiskunfélegyházi Libafeszti-

válnak. Az évek során egyre több
közösség vállalkozott arra, hogy
bemutassa, megmérettesse szakácstudományát. A kezdeti pörkölt, sült és leves felhozatal után
egyre szabadabbá vált az amatőr
főzőmesterek fantáziája, és minden évben újabb és újabb különlegességekkel álltak elő. Így volt ez
idén is: a zsűrit és a közönséget is
meglepve a Csipet-Csapat hurkát
és kolbászt készített kedvenc szárnyasunk húsából.
Az újítás sikeres volt, a csapatot a legkülönlegesebb libából
készített étel készítőinek járó különdíjjal jutalmazták. Kolompár
István csapatkapitány elmondta,
hogy nem először vesznek részt a
főzőversenyen, és most egy igazi
különlegességgel akartak előrukkolni. A liba húsa kicsit édesebb,
mint a sertés, ezért a fűszerezés
különös figyelmet kívánt, egyébként mindent úgy csináltak, mint
egy disznóvágáskor. Hús, só, bors,
paprika, rizs és semmi extra. A
végeredmény inkább egy fogyókúrás, fitnesz hurka és kolbász, ami a
legtöbb vendégnek és a zsűrinek is
elnyerte a tetszését.
A szakértő zsűri emellett még

Kiskunfélegyháza adott idén
otthont A Magyar Paprika Napja szakmai rendezvénynek. Az
összejövetelen szakértők és
termelők az egyik legfontosabb
élelmiszer alapanyagunk, a paprika termesztésének, feldolgozásának és értékesítésének aktuális problémáiról, feladatairól
tanácskoztak.
A vendégeket Csányi József

Magyar Paprika Napja
polgármester köszöntötte. Lezsák
Sándor országgyűlési képviselő a
szabadtéri és a fűszerpaprika termesztés csökkenő hazai termőterületére hívta fel a figyelmet. Mint
mondta: „Nem ok nélkül paprikás
a hangulat a paprikatermelők körében. A fűszerpaprika ágazat

helyzete az elmúlt években jelentősen romlott”.
– Ezekből levonva a következtetéseket, van értelme és értéke,
hogy ilyen konferencián összegezzék az ágazat sikerességéhez
szükséges lépéseket – tette hozzá
az Országgyűlés alelnöke.

Gedeonék: „Liba ricset”, 2. Székely-Kiskun: „Leányfogó leves”, 3.
Societas: „Csípős ázsiai libaragu”.
A verseny zsűrijének elnöke
Bede Róbert mesterszakács volt.
Munkáját segítették: Mezei Istvánné Franciska, a Csillag vendéglő volt főszakácsa, Rabi Illés
üzletvezető és Szőke András filmrendező. A díjakat és ajándékokat
az Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója dr. Horváth Sándor és Dobosné Németh Ottília, a baromfifeldolgozó üzem vezetője adták át.

Hájas Sándor
A szakmai rendezvény előadója
volt Domján Gergely, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara megyei
elnöke, Gubacsi Zoltán, a FruitVeb Zöldségtermesztési Főbizottság elnöke, aki a 2015-2020. évi
támogatásokról, azok várható hatásairól beszélt, továbbá szakmai
előadások hangzottak el, illetve a
résztvevők a kiskunmajsai Fúrús
Kertészetben is látogatást tettek.
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Fergetegesre sikeredett
a néptánc gála
Az esős időjárás miatt elmaradt a II. Kunsági Néptánc Találkozó
látványosra tervezett szombati felvonulása a Kossuth utcán. A
néptánc szerelmesei azonban nem maradtak élmény nélkül. A
művelődési központ színháztermében ugyanis fergeteges gálát
tartott a meghívott 10 együttes, akiknek a talpalávalót az Újra
Zenekar és a Ménkű banda húzta.
A találkozóra Kecskemétről, portok a Padkaporos TáncegyütKiskunlacházáról, Kunszállásról, tes meghívására. A közönség
Gátérról, Szegedről, Szabadkáról, ezúttal elsősorban magyarországi
Izsákról, Petőfiszállásról és Ti- tájegységek táncaival találkozhaszakécskéről is érkeztek tánccso- tott.
s. r.

Virágos Félegyházáért
Szeptember 5-én rendezték meg az idén hatodik alkalommal meghirdetett Virágos Félegyházáért Mozgalom versenyének eredményhirdetését. Mint azt Kállainé Vereb Mária a díjkiosztó ünnepségen
elmondta, ebben az évben tizenöten jelentkeztek, bemutatva szép
előkertjüket, virágos udvarukat, erkélyüket.
motívumot tartalmazó plakettjét és
A díjazottak:
Legszebb intézményi kert: Kiskun- emléklapot adott át Rosta Ferenc alfélegyházi Napköziotthonos Óvo- polgármester és Nagy Ágnes, Kecskemét főkertésze.
da Százszorszép Tagintézménye
A versenybe benevező valamen�Legszebb előkert: Vidéki Zsuzsannyi jelentkezőt – Csányi Józsefnét,
na levendulása
Társasházi közösségek kategória Fekete Pálnét, Szász Józsefet,
nyertese: Colonia társasház (Majsai Kocsis Editet, a Petőfi Sándor Városi Könyvtárt, a Szent Benedek
út 2/a) kertje
Legszebb erkély: Lócskai Rozália Gimnázium, Szakképző Iskolát, a
Dózsa György óvodát, Dr. Ivánné
(Deák Ferenc u. 1-5. II/50.)
A város legszebb virágoskertje cí- Baksa Évát, Tóth Sándornét, Famért járó ajándékot Juhász Imréné iry-L.A.L.A. Kft Belvárosi Szállót
és a Szakmaközi Művelődési Ház
(Just Gyula u. 2/a) vehette át.
A helyezést elérőknek Rátkai Zsu- Közhasznú Egyesületét – ajándékzsanna a „Virágos Félegyházáért” kal jutalmazták.

Francia képzőművészek alkotásai

Nagy öröm, ha a testvérvárosi
kapcsolatok keretében a képzőművészek is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. Lehetőség
nyílik partnereik megismerésére,
és egy kis tapasztalatcserére is.
Többek között ezt fogalmazta
meg a Félegyháza francia testvértelepüléséről,
Bagnols-sur-

Ceze-ből érkezett alkotócsoport
szóvivője, amikor a libafesztivál
keretében megnyitották kiállításukat a Holló-galériában. A
vendégeket a Holló László Képzőművész Kör nevében Rátkai
Zsuzsanna köszöntötte, bemutatva a kör munkáját és a Petőfi
téri kiállítótermüket, műhelyüket.

Körkérdés: Látogatja-e
a városi rendezvényeket?
Fiatalok, idősek egyaránt fontosnak tartják a városi rendezvényeket. Ez derült ki körkérdésünkből. Voltak, akik Kiskunmajsáról utaztak a félegyházi Libafesztiválra. Népszerűek az esti koncertek, de a napközbeni kulturális programok is megmozgatják
az érdeklődőket.
Várhegyiprograné Szendrei
mot érJúlia: – Szedekesnek
retem a vátaláltam.
rosi prograDélelőtt
mokat, most
dolgozis végigköt a m ,
vettem a Licsak 16
bafesztivál eseményeit. A néptánc- órától követtem a helyszínen az
együttes és a Magna Cum Laude eseményeket. Fontosak tartom a
koncertje különösen tetszett. Fon- városi rendezvényeket, hiszen altosnak tartom a szabadtéri kul- kalmat teremt az összejövetelre.
turális programokat, mert ezáltal Jó kis csoport gyűlik össze ilyenfelpezsdül az élet a városban.
kor, és a találkozásoknak közösségformáló ereje van.
Pozsár Józsefné,
n y u g d í j a s:
– A parkban
szoktam ülni
a barátnőimmel. Távolról figyeljük
Bús Beáta (tanuló: 16 éves, balaz
eseméról): – Rendszeresen látogatom nyeket, de ha valami felkelti a fia programokat, a hétvégén is kí- gyelmünket, közelebb megyünk.
váncsi voltam a rendezvényre. A Az unokáimmal, gyerekeimmel is
Libafesztivál nagyon tetszett, bár rendszeresen eljárok a rendezezúttal csak az esti programokra vényekre. Most hétvégén Halász
jutottunk el. Az időjárás ellenére Judit koncertjét szerettem volna
is jól érzetem magam a barátaim- meghallgatni, de sajnos közbeszólt
mal, jó koncerteken vettünk részt, az időjárás. Jól megszervezték a
sokat táncoltunk. Megérte átjönni programokat, az időesebbek és a
Kiskunmajsáról.
fiatalabbak is találhattak a kedvükKecső Márta: – Családostól szok- revaló rendezvényt. Szerintem natam részt venni a városi rendezvé- gyon fontosak az ilyen, tömegeket
nyeken, most a Magna Cum Laude megmozgató programok.
vonzott a legjobban, de mindegyik 
G. Z.
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Székek Braunfelsből
Mintegy 340 szék érkezett Fél
egyházára a napokban a Braunfels adományaként. Az ajándéknak nagy hasznát veszi a város.
A székeket azok között az iskolák

között osztották szét, amelyeket
szeptember 1-jétől az önkormányzat működtet. Az intézményekben a gyerekek már használatba is vették az adományt.
A
használt, de jó
állapotú
párnázott
faszékek a
Rollsped Kft.
segítségével
kerültek Fél
egyházára,
amiért a város vezetése
ezúton
is
köszönetét
fejezi ki.

Határidőre ígéri a
helyreállítást a kivitelező
Számos lakossági kifogás merült
fel a Kék-Víz ivóvízminőség-javító program befejező mozzanatait érintően. A Hunyadi utca lakói
például azzal keresték meg önkormányzati képviselőjüket, hogy
a vezetékcsere utáni helyreállításokat nem megfelelő minőségben
végezte el a kivitelező. Véleményük szerint a munkaárkok betemetésekor nem ügyeltek kellően
az eredeti állapotok visszaállítására, a tömörítéskor pedig nem
megfelelő anyagokat használtak. A
felbontott sávok újraaszfaltozását
is sürgették, mert a gépjárművek
épségét veszélyeztető állapotok
uralkodnak.
Bense Zoltán kezdeményezésére szeptember 2-án Balla László
alpolgármesterrel és a projekt ön-

kormányzati felelősével, Hartyáni
Gyulával végigjárták a kritikus
pontokat. Megállapították, hogy
a tömörítés valóban sok helyen
nem elfogadható, a helyreállított
szakaszokon is számos problémát
tártak fel.
Észrevételeiket a kivitelezővel
ismertették. A felvetett problémákra a cég illetékesei azt válaszolták, hogy valamennyi kritikus
pontot átvizsgálnak, és a szerződésnek megfelelően határidőre,
október elejére minden helyszínen
visszaállítják az eredeti állapotot. A Hunyadi utcai aszfaltozást
pedig egy héten belül befejezik a
közlekedési és parkolási gondok
mielőbbi megoldása érdekében
– tájékoztatta lapunkat Hartyáni
Gyula.
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Megkezdődött
a kerékpárút építése
Megtörtént a Bercsényi utca és a
Mezőgazdasági bolt közötti szakaszon megépülő kerékpárút munkaterületének átadása Kiskunfélegyházán. Szeptember 2-án, a
városházán megrendezett egyeztető összejövetelen a rendőrség, a
MÁV, a Bácsvíz Zrt, és valamennyi,
a beruházásban érintett szolgáltató és hatóság képviseltette magát.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata „Kiskunfélegyháza, 5-ös
számú főúton történő biztonságos
kerékpározás megteremtése” elnevezéssel benyújtott pályázatával
mintegy 138 millió forint Európai
Uniós támogatást nyert.
Az egyeztetést követően megkezdődik a kerékpárút építése, és a
kivitelező ígérete szerint a tél beállta előtt használatba lehet venni. A kerékpárút a Bercsényi utca
és az 5-ös főút kereszteződésétől

Kecskemét felé haladva a Petőfi lakótelep melletti jobb oldalon épül
meg a bevásárlóközpontig. Ott – a
vasúti sorompó előtt – áttér a baloldalra, és úgy folytatódik a Mezőgazdasági boltig.
A kivitelezőnek ezen a szakaszon a fénysorompóval ellátott
vasúti átjárót, és a vízfolyást áthidaló hidat is meg kell építenie.
Mivel a kerékpárút a főútvonaltól
több méterre épül, a munkálatok a
forgalmat csak mérsékelten korlátozzák.
A vasúti fénysorompó kialakítása idején azonban a jelenlegi
gyalogos átkelőt lezárják – mondta el Hartyáni Gyula projektmenedzser az egyeztető tárgyalást
követően. A projekt várható befejezése 2015. október 31, az elnyert KÖZOP támogatás mértéke
138.017.250 forint.

Látogatások
a testvérvárosokban

Háromfős delegáció: Balla László alpolgármester, Bense Zoltán
önkormányzati képviselő, valamint Kiss Gábor, a Testvérvárosi egyesületi tagja képviselte
Kiskunfélegyházát az erdélyi
testvérváros ünnepén, a Tordai
városnapokon. A nagyszabású
rendezvényt augusztus 28. és
30. között rendezték meg. Mint
arról a delegáció tagjai hazatérésük után beszámoltak, a hivatalos programokon való részvétel
mellett megbeszélést folytattak
Tudor Stefanie tordai polgármesterrel, továbbá a tordai magyar képviselőkkel: Ádámosy

Klárával és Csép Leylaval. A
vendéglátókkal közösen értékelték az elmúlt év történéseit, javaslatokat tettek a kapcsolatok
további fejlesztésére.
Négy felnőtt és hat fiatal képviselte Félegyházát az olasz
testvérváros, Feltre 15. alkalommal megrendezett nemzetközi „Falkörüli futóversenyén”.
A delegáció kiutazását a városi
önkormányzat támogatta. Az
augusztus 29-én megrendezett
versenyen – amelyet Feltre és
Belluno városok tűzoltóságai
szerveztek – a félegyházi csapatok eredményesen szerepeltek.
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Ajándék Félegyházáról
Színvonalas ajándéktárgyakkal is szeretne hozzájárulni
Félegyháza arculatának alakításához a városvezetés. Az
igényes termékcsalád első
ajándéktárgyai a Holló László Képzőművészkör és a Wesel Hugó Fotókör alkotóinak
bevonásával már elkészültek. Ezeket sajtótájékoztatón mutatták be augusztus
31-én. Ha külföldi vagy hazai
vendégeinknek, barátainknak egyedi, csak városunkra
jellemző ajándékokkal szeretnénk kedveskedni, azt
szeptember elsejétől megtehetjük a városháza alatti
Tourinform irodában már megvásárolható, Kiskunfélegyháza jelképeivel díszített tárgyakkal, eszközökkel.
Miután Csányi József polgármester és Rosta Ferenc

alpolgármester bemutatták
a kerámiákat, tarisznyákat,
képeslapokat, 2016-os naptárat, elmondták: ezzel a
program első fejezete zárult
csak le. A képzőművészek
már újabb termékcsaládon
dolgoznak, a további fejlesztéshez pedig szívesen
veszik a városlakók ötleteit,
javaslatait is. Emellett azt is
bejelentették, hogy hamarosan pályázatot írnak ki, amelynek keretében a város
jellegzetességeit megjelenítő fotókat várnak mindenkitől. A beérkező munkákat szakmai zsűri értékeli. A
legjobbakat díjazzák, és – a szerzők hozzájárulása esetén – felhasználják a várost népszerűsítő kiadványok
illusztrációjaként, illetve megjelentetik képeslapként.

Megkezdődött a tanév

Megélénkült az élet Félegyháza utcáin és terein szeptember
elsején. Több mint 3000 általános iskolás, és csaknem 2000
középiskolás kezdte meg a tanHirdetés

évet. A tanügyi vezetők arról
adtak tájékoztatást, hogy valamennyi intézményben adottak
a személyi és tárgyi feltételek a
tanuláshoz.

Fiatalok
Európáért
Hét országból 28 fiatalt látott vendégül egy hétig Félegyháza a Fiatalok Európáért diákcsere-program
keretében. A nemzetközi ifjúsági
közösségi találkozót évente más
helyszínen rendezik meg, idén Magyarországra, ezen belül is városunkra esett a választás.
A 16-26 éves fiúk és lányok
Lengyelországból,
Olaszországból, Franciaországból, Spanyolországból, Belgiumból, Angliából
és Németországból érkeztek, és
gazdag programban volt részük.
Kirándulásokon ismerkedtek hazánk nevezetességeivel, a fővárossal, Félegyházával és térségével,
közösségépítő
foglalkozásokon
vettek részt. Jövőre Lengyelország
fogadja a csapatot.

Rajz- és fotópályázat
A GYIÖK és a Kiskunfélegyházi Önkormányzat rajz- és fotópályázatot
hirdet óvodások, általános- és középiskolások részére, Én és a háziállatom címmel.
Rajzpályázat – Óvodások
és alsó tagozatos
iskolások részére
A szervezők A/4-es méretű rajzokat várnak, amelyek hátoldalán
kérik feltüntetni a pályázó nevét,
életkorát, az óvoda vagy iskola
nevét. A műveket a Városháza aulájában elhelyezett gyűjtőládába
kell bedobni október 1-ig. Az első

három helyezettet mindkét korcsoportban díjazzák.
Fotópályázat –
Felső tagozatos iskolások
és középiskolás diákok részére
A/4-es méretben kinyomtatott
fotókat várnak név, életkor és az
iskola feltüntetésével. Az alkotásokat szintén a Városháza aulájában
elhelyezett gyűjtőládába kérik bedobni október 1-ig. Az első három
helyezettet díjazzák mindkét korcsoportban.
Eredményhirdetés:
október
3-án, 14 órakor, a Petőfi téren, az
I. Félegyházi Állati JÓ-Napon!
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Egy pedagógus
emlékére

Elhunyt Rádi Dezső Tiborné
nyugdíjas nevelő, drámapedagógus, tanítványok ezreinek
„Erzsike nénije”. 2015. augusztus 24-én lezárult egy gazdag,
sikeres, eredményekben gazdag
pedagóguspálya, az utolsó drámaóra véget ért. Rádi Dezső Tibornéra Kapus Béláné, a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület elnökének az augusztus 28-i
búcsúztatón elhangzott szavaival emlékszünk.
Rádi Dezső Tiborné Ocskó
Erzsébet1949. június 17-én
született Kiskunfélegyházán,
általános és középiskolai tanulmányait is itt végezte. Pedagógus pályáját Fülöpjakabon
kezdte képesítés nélküli nevelőként. Közben magyar-ének szakos tanári diplomát szerzett,
és fia születése után a Bajcsy
iskolába került. Munkaközösség-vezetőként segítette kollégái munkáját, melyet állami
kitüntetéssel is elismertek. Az
iskola megnyitásától nyugdíjba
vonulásáig a Platán iskolában
tanított. Humán munkaközösség vezetőként, szaktanácsadóként, megyei szakértőként
sokat tett a magyar nyelvért, a
tanítás minőségéért.
Erzsike életének két fontos
pillére a család és pedagógus
hivatása volt. Küzdelmekkel
teli életének utolsó éveit bearanyozta nagyon szeretett unokája, Gergő. Arany János akár
Erzsikéről is írhatta volna:
„Nem hal meg az,
ki milliókra költi
Dús élte kincsét,
ámbár napja múl.”
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Szakértőnktől – Házastársi vagyonközösség a gyakorlatban I. rész
Napjainkban egyre gyakoribb, hogy a házastársak együttélésük
tartama alatt jelentős vagyont halmoznak fel, legyen az akár
vállalkozásban meglévő, akár értékpapírban vagy egyéb ingóságban, ingatlanban meglevő vagyon. Ezen vagyon kezelésével
pedig sok esetben az egyik fél, jellemzően a férj foglalkozik, emiatt a hivatalos nyilvántartásokban (cégbíróságnál, földhivatalnál,
központi értékpapír nyilvántartónál stb.) is csak ő kerül egyedüliként feltüntetésre.
Házassági vagyonjogi szerződés nek a rendszernek több nem kívánt
hiányában a törvény fogja meg- hatása is lehet a házastársakra
szabni a házasfelek egymás közti nézve.
Egyrészről a közös vagyon átruvagyonjogi viszonyait, a törvényes
vagyonjogi rendszerben pedig az házásához, megterheléséhez mina szabály érvényesül, hogy a felek den esetben szükséges a másik
közös vagyonába tartozik mindaz, házastárs hozzájárulása, ami küamit az együttélésük időtartama lönösen egy vállalkozás esetében
alatt szereztek, mégpedig annak nehézkes és bonyolult tud lenni, ha
kezdetére visszaható hatállyal. En- gyors intézkedésre van szükség,

pl. hitelfelvételkor. Igaz
ugyan,
hogy ezt
a hozzájárulást
a n n a k
kifejezett
megléte
nélkül is
a törvény vélelmezi, ez a vélelem
azonban megdönthető. Másrészről
a közös vagyon terhére keletkezett
kötelezettségekért az ügyek vitelében részt nem vevő és így sok
esetben kellő információval sem
rendelkező másik házastárs a hi-

telezők felé nemcsak a közös vagyonból rá eső rész erejéig, hanem
külön vagyonával is felel.
A Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
lehetőséget nyújt a házastársak
részére, hogy házasságuk idejére
egymással vagyonjogi szerződést
kössenek, amelyben a törvénytől
eltérően szabályozzák egymás
közti vagyonjogi viszonyaikat. A
Ptk. ennek két formáját ismeri
az ún. közszerzeményi rendszert,
illetve a vagyonelkülönítési rendszer, amelyeknek a bemutatása a
következő részekben lesz olvasható.
Dr. Csonka Péter
közjegyzőhelyettes

Imre, Bolvári Csilla, Kovács Csaba,
Tomasz Greszczak (Lengyelország)
Jakub Milcarek (Lengyelország).
Az ifjúsági különdíjat Adam

Milczareknek ítélték W Drodze
című képéért.
A tárlat szeptember végéig látogatható a Kiskun Múzeumban.

Díjnyertes fotók
A Wesel Hugó Fotókör idén hetedik alkalommal hirdette meg
nemzetközi fotópályázatát kötetlen témakörben. A felhívásra 58
pályázó mintegy 300 alkotással jelentkezett. A legjobb 74 fotóból megrendezett kiállítást szeptember 5-én nyitották meg a
Kiskun Múzeumban.
A pályázat kiírói a fiatal fotósokat is szeretnék alkotásra ösztönözni. Törekvésük sikerrel járt,
hiszen ebben a kategóriában is 17
pályamunka érkezett, amelyeket
különdíjjal jutalmaztak. A fotókat
Dömötör Mihály és Hupján Attila fotóművész, valamint Zalatnay
Pál tervező grafikus értékelték.

A zsűri a legjobb alkotásnak
Szánthó Tibor, Arcok I. című képét ítélte. A második díjat Horosnyi Sándor Attila (Csatasorban
című kép), a harmadikat Fischbackné Horváth Ildikó (Éjszakai
járat című kép) érdemelte ki.
Különdíjat és ajándékot kaptak:
Bakró-Nagy Attila, Kiss Czakó

Helyi érték a Félegyházi keringő
A kiskunfélegyházi keringő- és simafejű galambok elkötelezett
tenyésztői találkoztak a Szakmaközi Művelődési Házban augusztus 29-én. A X. EuropaClub találkozóra angol, szlovák, svájci és német galambászok is elhozták kedvenceiket.
A Félegyházi keringő – amely
már része a Kiskunfélegyházi Értéktárnak – zömök, kerek,
magas homlokú, kicsit nyomott
csőrű. Ettől lesz babás jellege.
Ez az, ami meghatározza a galambászok hozzáállását, gondosságát is. Mert mi ilyen gyereklelkűek és családcentrikusak
vagyunk – magyarázta kedvenc
fajtájának erényeit Kanalas János a Kiskunfélegyházi Keringő
Galambokat Tenyésztők Fajta
klubjának elnöke.
miatt. A fésűt úgy kell elképzelni,
Ezt, a városra jellemző fajtát a mint egy Stuart-gallért.
XIX. század közepén tenyésztették
Van egy másik, a városban
ki. A Félegyházi keringőt fésűsnek később kitenyésztett fajta is, a
is nevezték a fejét díszítő tollazata

simafejű keringő. Ez a galamb
nyurgább, keskenyebb a fésűsnél, hosszabb a nyaka, a csőre
és nincs tollkoronája. A röptük
azonban nagyon hasonlít. Amikor
„megrezzsentik” őket, az olyan,
mintha pillangók repülnének.
Gyönyörű nyolcasokat rajzolnak a
félegyházi égboltra – magyarázta
Berente József, a Kiskunfélegyházi Röp-, Dísz- és Haszongalamb
Tenyésztők Egyesületének elnöke
az érdeklődőknek.
Werner Hartmann Németországból érkezett a jubileumi találkozóra. Az EuropaClub korábbi
elnöke elmondta, hogy hazájában
két fajtát kedvelnek nagyon a tenyésztők, a komáromi bukót és a
Félegyházi keringőt. Az igazi kedvenc azonban az utóbbi. Ennek
oka a szépsége mellett, hogy ez

a galambfajta gondosabban kezeli
és neveli fel utódait.
A német tenyésztők 15 éve nagyon szoros kapcsolatot tartanak
fenn magyar barátaikkal és kölcsönösen részt vesznek egymás
bemutatóin. A köztes időszakban
is tartják egymással a kapcsolatot, gyakoriak a szakmai megbeszélések, tapasztalatcserék – tette hozzá a volt klubelnök.
A megszállott galambászok azt
is elmondták, hogy öröm számukra, hogy a Félegyházi keringő bekerült a Kiskunfélegyházi
Értéktárba. Véleményük szerint
ezt a folyamatot tovább kell vinni, és hungarikummá nyilvánítani
a fajtát. Úgy gondolják, hogy ez
a galamb hasonlít a zászlóhoz.
Azonban trikolorunk színeit több
ország jelképében is megtaláljuk.
Viszont ha a Félegyházi keringő
a világ bármely pontján feltűnik,
mindenki tudja, hogy melyik országról, városról van szó.
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Elindult az 1,3 milliárdos beruházás
Ideiglenesen új helyen fogadják a betegeket a szakrendelések
Megkezdődött a félegyházi kórházban a mintegy 1,3 milliárd forintos TIOP beruházás, amelynek keretében megújul két műtő az
egynapos sebészet beindításához, 20 sebészeti postoperatív ágy
és 12 ágyas nappali kórház működésének a feltételei teremtődnek meg, és felépül egy új épület, ahol a járóbeteg szakrendelők
kapnak helyet. Így végre az orvos-beteg találkozások és a betegek várakozása is kulturált környezetben, európai körülmények
között történhet Kiskunfélegyházán.
Megújul az endoszkópia, kü- nőgyógyászat helyére kerül, a nőlön részt kap a pszichoterápia, gyógyászat pedig a harmadik elea tüdőgondozó, kiépül a digitális meltre költözik. A nagy forgalmat
röntgen, és létrejön az úgyneve- bonyolító vérvételi labort a bőrgyózett teleradiológia és telepatológia gyászat helyére, az első emeletre
is. A hozzáépítéssel a sürgősségi költöztetik. A bőrgyógyászat és az
betegellátáshoz szükséges vizsgá- onkológia ugyancsak a harmadik
ló és fektetők is megépülnek egy emeleten kap helyet, míg a pszinagy átriumos rendszerű váróval chiátria az új épület alagsorában.
együtt, ahol betegfogadó pult várja A költöztetés szeptember 18-án,
majd a betegeket.
péntekig folyamatosan történik.
Dr.
Körtvélyessy
András
A kórház régi főbejáratát már
igazgató hangsúlyozta: minden lezárták, és a Liszt Ferenc utca
előkészületet megtesznek annak felől alakítottak ki új portát, illetve
érdekében, hogy a betegellátás autósbejárót. A gyalogosok a kórzökkenőmentes legyen az építke- házi patikával szembeni bejáratot
zés, kivitelezés hónapjaiban is. A használhatják, míg a mozgáskorlászeptember elsején megkezdett, tozottak számára megnyitották az
és várhatóan öt hónapig tartó új szárny felőli kiskaput. A változámunkálatok idejére ideiglenesen új sokról irányító táblák is tájékoztathelyre költöznek a szakrendelések. ják a betegeket.
A gasztroenterológia és a belAz új épületbe várhatóan tavas�gyógyászat a harmadik emeleten, szal költöznek vissza a megszokott
a régi műtőkből átalakított ren- szakrendelések. Akkorra megtedelőkben fogadja a betegeket. A remtődnek a feltételei az egynapos
sebészet és a sürgősségi fogadó sebészeti ellátásnak is, aminek
a földszintről az első emeletre, a működését két új műtő és húsz

Irány a
Vadnyugat!
Harminchatezer forint gyűlt össze
a félegyházi Petőfi Mozi augusztus
20-i jótékonysági filmvetítésén,
amit Reményi Richárd, a mozi
vezetője ajánlott fel. A Sorsocskák Alapítvány közreműködésével
az összeget a KAPOCS Intézmény
táborozóinak javára fordították. A
támogatás segítségével harminc rászoruló gyermek jutott el a Csongrád-Bokrosi Vadnyugati Városba.
Mint arról Füri Judit intézményvezető beszámolt, a kirándulók egy
napra bepillantást nyerhettek a
cowboyok és indiánok világába.

sebészeti ágy segíti majd. Lesz
12 ágyas belgyógyászati nappali
kórház is. Mindennek köszönhetően bizonyos kisebb – szemészeti,
ortopédiai, nőgyógyászati, lágyéksérv, plasztikai – műtétek helyben
is elérhetőek lesznek a félegyházi
betegek számára.
Ugyan a sikeres TIOP-pályázat
támogatási szerződésére még két
évvel ezelőtt rákerült a szerződők kézjegye, a fejlesztés tényleges megindítása adminisztrációs
okokból napjainkig húzódott. Csányi József polgármester Lezsák

Sándor országgyűlési képviselővel közösen több ízben tárgyalt a
szakminisztériummal, közbenjárva a város számára oly fontos beruházás megindítása érdekében. A
polgármester lapunknak elmondta: a mintegy 1,3 milliárd forintos
fejlesztéssel nem ér véget Kiskunfélegyházán az egészségügyi
ellátás színvonalának javítása, a
térség országgyűlési képviselőjével közösen további eredmények
elérésén dolgoznak a város és a
környező települések betegeinek
érdekében.

Ünnep Kunszálláson
Színes programokat tartogatott a IV. Történelmi
Kun-Szállás Foglalás szeptember 4-én és 5-én. A III.
Kun Világtalálkozó társrendezvényként kapcsolódott

az eseményhez, csakúgy, mint a hagyományos Húsfőző Fesztivál.
Ünnepi testületi ülés keretében ez alkalommal adták át a „Kunszállás Községért” díjakat, amit Virág
Zoltánné, a kunszállási óvodában végzett kiemelkedő
óvodapedagógusi, illetve óvodavezetői tevékenységéért, és Katona Istvánné, az önkormányzati hivatal
gazdálkodási főmunkatársa vehetett át.
A programok látogatóit többek között Berecz András mesemondó szórakoztatta, a vendégek megismerkedhettek az ősi kun ruházattal, fegyverzettel,
azok használatával, előadásokon, hagyományőrző
emlékműsoron vehettek részt, különleges ételeket
kóstolhattak. Kovács Imre, a település polgármestere leköszönő Kiskun Kapitányként Buthemer Jakab Kun kapitányról tartott előadást.

Hirdetésszervezőt keresünk
Számlaképes, jó kapcsolatokkal rendelkező, gyakorlott hirdetésszervező menedzserrel bővítenénk
a Félegyházi Közlöny csapatát. A jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajzzal az
info@felegyhazikozlony.hu email címre várjuk. Az e-mail tárgyába kérjük feltüntetni: „Hirdetésszervező”.
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ELMARADT A DEMONSTRÁCIÓ

Békés tanévnyitó a Platánban,
új intézményvezetővel indul a tanév
Mintegy száz szülő gyülekezett a kiskunfélegyházi Platán iskola
kerítésén kívül augusztus 31-én, hétfőn délután, az intézmény
évnyitó ünnepségét megelőzően. Mint arról a napokban már beszámoltunk, a szülők azzal a szándékkal érkeztek, hogy békés
demonstrációval erősítsék meg az április közepén már kifejezésre juttatott kérésüket, miszerint az intézmény vezetője és a
tagintézmény-vezető személyében változást szeretnének. A békés demonstrációt annak rendje és módja szerint a szervezők a
rendőrségen augusztus végén bejelentették.
Az évnyitót megelőző percekben dr. Kása Zsuzsanna, a Félegyházai Tankerület vezetője arról tájékoztatta a fegyelmezetten
várakozó szülőket, hogy a KLIK
megyei igazgatója visszavonta Juhász Béláné tagintézmény-vezető
vezetői megbízását, és arra kérte
az összegyűlteket, hogy álljanak el
szándékuktól, és csatlakozzanak a
tanévnyitó ünnepséghez.
Az ünnepségen felolvasták Csányi József, Kiskunfélegyháza város polgármesterének levelét, aki
a következő sorokkal tájékoztatta a
Platán iskola pedagógusait, diákjait, és szülői közösségét, akik – mint
az ismert – még áprilisban Mester
Ernő iskolaigazgató és Juhász Béláné tagintézmény-vezető „megbízása visszahívásának kezdeményezése” mellett foglaltak állást.
„Tisztelt Szülők, Pedagógusok,
Kedves Diákok!
Szeptember 1-je fontos nap Kiskunfélegyháza számára. Nem csak
azért, mert gyermekeink, a város
ifjúsága megkezdi az új tanévet,
de azért is, mert ettől a naptól –
ígéretünkhöz hűen – Félegyháza
város önkormányzata maga működteti intézményeit.
Hogy mit jelent ez a mindennapokban? Többek között azt, hogy
szeptembertől az önkormányzat
gondoskodik az intézmények állagés állapotmegóvásáról, arról, hogy
a mosdókban rendelkezésre álljanak az alapvető higiénés feltételek,
hogy legyen tisztítószer a takarításhoz és kréta a tanításhoz…
Az önkormányzat feltett szándéka, hogy a jó gazda gondosságával
járjon el az épületeket, vagyontárgyakat illetően, és a jövő iránti
felelősségünk tudatában, amikor

megfelelő méretű székről, új számítástechnikai eszközről, vagy éppen
folyékony szappanról gondoskodunk ott, ahol hétköznapjaik meghatározó részét töltik gyermekeink.
Tudni kell azonban, hogy míg az
intézmények működtetése önkormányzati kézbe kerül szeptember
1-jétől, a szakmai irányítás – beleértve az intézményvezetők kinevezését és felmentését – továbbra is
a KLIK kezében marad, az önkormányzatnak e kérdésekben csupán
véleményezési joga van.
Tájékoztatom Önöket, hogy a
Platán Utcai Tagintézmény vezetőjének vezetői megbízása a mai
nappal visszavonásra került.
Örülök annak, hogy a szülők,
pedagógusok és diákok véleménye
meghallgatásra talált, és szívből
kívánom, hogy mostantól mindan�nyian az érdemi munkára fordíthassák figyelmüket!

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata elkötelezett abban, hogy
intézményeink élén olyan felelős
vezetők álljanak, akik kollégáik, a
szülők és a diákok feltétlen bizalmát és támogatását élvezik, erkölcsileg feddhetetlenek, szakmailag
kikezdhetetlenek, emberileg méltók a megbecsülésre és tiszteletre.
Én ezt támogatom Kiskunfélegy-

beleplántálják”. Azonban a gyerekek szeme meglátja az igazságot,
és – ahogy az egy mesében illik – a
végén úgyis a jó győzedelmeskedik, a rossz pedig elnyeri méltó
büntetését.
Míg a történetből mindenki levonta a maga tanulságát, Mester
Ernő bemutatta az intézmény új
munkatársait.

háza polgármestereként, hiszen
ezt várom el szülőként magam is a
város felelős vezetőitől.
Csányi József, Kiskunfélegyháza
polgármestere”
A levél felolvasását követően
Mester Ernő igazgató mondott köszöntőt, aki az április 15-e óta történteket egy meséhez hasonlította,
melyből – fogalmazott – nem tud
felébredni.
A hallgatóságot a Harry Potter
könyvek világába röpítette az iskolaigazgató, ahol „a szigor mögött
a gyerekek iránt érzett szeretet
és gondoskodás áll”, és „a legellenszenvesebb szereplőről kiderül,
hogy valójában igazi hős”. „Az iskola igazgatóján pedig rajta tartja
a szemét a Mágjaügyi Minisztérium”. Van ebben a mesében egy újság is, „aminek a terjesztett pletykáit a szülők nem csak elhiszik, de
hiedelmeiket saját gyermekeikbe is

Dr. Kása Zsuzsannától az eseményt követően azt is megtudtuk,
hogy a félegyházi tankerület Juhász
Bélánénak tanítói végzettségének
megfelelő munkakört ajánlott fel,
az intézményvezetői feladatokat
pedig – az SZMSZ-nek megfelelően
– a helyettes, Takácsné Medveczki
Zsuzsanna látja el az új vezető kinevezésééig. Erre – mondta el a tankerület vezetője – legkorábban 3 hónap
múlva kerülhet sor. A félegyházai
tankerület ugyanis a véleményezési
fórumok lefolytatását követően ad
javaslatot az új vezető személyét illetően a KLIK elnökének.
Mester Ernő megbízása visszahívásának kezdeményezése ügyét
– tudtuk meg Csányi József polgármestertől – Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter Czunyiné
dr. Bertalan Judit államtitkár
asszonynak adta át. Döntés a napokban várható. 
Tóth Timea
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NB I-es férfi kosárlabda felkészülési torna,
Városi Sportcsarnok, 16:00
Rocktár 7. születésnapi koncert: MOBY DICK,
WACKOR, L.T.C.D., XTIGMATIC, Rocktár, 20:00
Szeptember 13., vasárnap
Orsz. állat- és kirakodóvásár, Vásártér, 05:00

2015. szeptember 11-től
25-ig
Aktuális kiskunfélegyházi programajánlónk a
www.felegyhaziprogram.hu
internetes honlap alapján készült a lapzártáig
beérkezett információkkal. A programok
valóságtartalmáért a szervezők felelnek.
Bővebb információk a honlapon és a rendezvény
helyszíneken. Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

Időszakos programok, kiállítások:
Bodor Miklós emlékkiállítás, Városi Könyvtár,
megtekinthető szeptember 30-ig.
Keresztes Zsuzsa „rongyképész” kiállítása,
Művelődési Központ, megtekinthető okt. 3-ig.

Ritmo Gitár Vasárnap, smoothy jazz koncert,
Rózsakert Vendéglő, 12:00
Szeptember 15., kedd
Betűbölcsi, korai gyermekfogzás, fogfejlődés és
szájápolás a legkisebbeknél, Dr. Ónodi Izabella
előadása, Városi Könyvtár, 10:00
Szeptember 16., szerda
Véradás, Kossuth Középiskola és Szakiskola,
09:00-12:00
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Szeptember 24., csütörtök
Beszélgetés Tulit Péterről, a legendás
testnevelő tanárról. A beszélgetést vezeti
Hájas Sándor újságíró, Városi Könyvtár, 18:00
Petőfi Mozi
részletes információ:
www.felegyhazimozi.hu
Tel: +36 76/430-188
Szeptember 11-től 23-ig
Minyonok 3D, animációs
Dübörög a szív, zenés film
Miénk a világ, zenés film
Az útvesztő: Tűzpróba, sci-fi akció
Közérdekű információk:
Kiskun Múzeum: +36 76/461-468
Művelődési Központ: +36 76/466-843
Városi Könyvtár: +36 76/461-429
Tourinform: +36 76/562-039

Szeptember 17., csütörtök
Földrajzi Szabadegyetem, Gruber László
előadása Japánról, Városi Könyvtár, 18:00
Szeptember 18., péntek
Jótékonysági Est az árva kutyákért, Fido Bácsi
KHA, Desperado Étterem, 18:30

FÉLEGYHÁZA NÉPE – A középkori
Templomhalom régészeti emlékei, Kiskun
Múzeum, megtekinthető 2016. március 31-ig.

Halott Pénz koncert, Rocktár, 20:00

Szeptember 11., péntek
NB I-es férfi kosárlabda felkészülési torna,
Városi Sportcsarnok, 16:00

Szeptember 19., szombat
Múzeumtúra a Kiskun Múzeum Baráti Körével
a Sándor-Palotába, Vasútállomás, 08:00

Szeptember 12., szombat
Baba-Mama börze, Művelődési Központ,
8:00-12:00

Szeptember 22., kedd
Autómentes Világnap, Petőfi Tér, 14:00

Ingyenes Halott Pénz Afterparty, Rocktár, 23:00

kivágható programmelléklet

Hatvanöt évet idéző bajtársi találkozó
A Magyar Honvédség 7. Gépesített Lövész Hadosztályát 1950ben hozták létre, melynek központja Kiskunfélegyháza volt
1987-ig, a hadosztály megszűnéséig. A hadosztály megalakulásának 65. évfordulóján a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület
szervezett találkozót.
A városháza dísztermében Deli
József nyugállományú ezredes
megnyitója után Csányi József
polgármester köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően a bajtársi összejövetel résztvevői rövid
hozzászólásokban összegezték a
hadosztály honvédelmi, közéleti jelentőségét, majd a bajtársi
egyesületek aktivistáinak tevékenységét ismerték el tárgyjutalmakkal.
A 7. Gépesített Lövész Hadosztály egységei a Dél-Alföldi Régióban, Félegyházán, Hódmezővásárhelyen, Kalocsán, Kiskőrösön,
Jánoshalmán, és Csongrádon

működtek. Többek között tüzérek,
harckocsizók, légvédelmi tüzérek
teljesítettek szolgálatot. De ide
tartozott a szentesi rakéta osztály,
és a katasztrófavédelemben is nagyon fontos szerepet játszó csongrádi műszaki zászlóalj is.
A hadosztály az egyetemi-, főiskolai előfelvételis hallgatók katonai
kiképzését is ellátta. Többek között
itt töltötte sorkatonai szolgálatát

TISZTELT OLVASÓINK!
Szeretnénk tovább javítani a Félegyházi Közlöny terjesztésének színvonalát, amiben számítunk az Önök segítségére!

Áder János köztársasági elnök és
Orbán Viktor miniszterelnök is.
A hadosztály megszűnését követően minden alakulat működési
területén megalakultak a bajtársi
egyesületek. Ezek a közösségek
felvállalták a korábban szolgálatot
teljesítettek összefogását, érdekképviseletét és érdekérvényesítését. Gondozzák a nyugállományúak szociális ellátását, segítenek a

Amennyiben tudomásuk van olyan utcákról, épületekről,
lakóközösségekről, ahová nem jut el a lap, esetleg a terjesztő nem a postaládába kézbesíti az Önök Közlönyét,
úgy kérjük, jelezzék azt nekünk a pontos cím megadásával,

lakhatási gondok megoldásában,
és javaslatokat tesznek az előléptetésekre. Emellett fontos szerepet vállalnak a kegyeleti feladatok
ellátásában is. Az ilyen találkozók
– amelyet Kiskunfélegyháza már
hatodik alkalommal rendez meg –
jól szolgálják ezeknek a közösségeknek az erősödését – mondta el
Deli József, a Petőfi Sándor Bajtársi
Egyesület örökös elnöke.
H. S.

az info@felegyhazikozlony.hu email címen, vagy
a 20/488-2812-es telefonszámon! Együttműködésüket köszönjük!

a Félegyházi Közlöny csapata
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Gondoskodás és ápolás napi 24 órában
21 éve él a félegyházi Csanyi úti idősek otthonában Nemes Mihály. Felesége halála után
döntötte el, hogy az akkor épülő intézményt választja új otthonául. Az első lakók között
költözött be, s – így mondja –, ezt azóta sem bánta meg. A 92 évesen is fess úriember
fiatalosan áll fel a padról, hogy körbekalauzoljon a kertben. Egytől egyig ismeri a selyemfenyő, a tiszafa, a normafenyő történetét.

Míg sétálunk egyet a kertben, megtudom:
Misi bácsi két lánya az intézményben dolgozott, velük mindennapi a kapcsolat. A három
fiút ritkábban látja, mivel ők távol élnek. Egy
lakóval osztoznak a parányi, de tiszta és otthonos lakrészen, a jelenlegi a kilencedik szobatársa, a többiek mind elmentek.
Misi bácsi azonban tele van életörömmel.
Minden programon és rendezvényen részt
vesz, legyen az torna, szójáték, vagy nótázás.
Bevallja, nem mindig könnyű elfogadni a társak elmúlását, és alkalmazkodni a körülményekhez, a folyton változó közösséghez, de ő
jól érzi itt magát. Barátokra lelt, napjai tartalmasan telnek, az otthon lakóival és dolgozóival kölcsönös tiszteleten nyugvó kapcsolatot
tudott kialakítani.
Közben a földszinti szobákhoz tartozó aprócska teraszok előtti kertekhez érünk. A szépen gondozott rózsák, cserjék, virágok mintha
csak az élet folytonos megújulásáról mesélnének az otthon idős lakóinak. Gondozásukban
sokat segít a 92 esztendős Misi bácsinak barátja, a szomszédos lakrészben élő Tóni bácsi.
Nagy Antal feleségével lakik a Csanyi úti
otthonban. Novemberben ünneplik a 60-dik
házassági évfordulójukat, ahová gyermekeik
mellett öt unokát és ugyanennyi dédunokát
várnak. Hosszú, szépségekben és nehézségekben gazdag életút végén választották 80 és 83
évesen az otthon biztonságát.
– Én régen eldöntöttem, hogy itt akarok élni,
de csak néhány hónappal ezelőtt, a műtétem
után határoztam végleg. Tanyán laktunk, a
családtól 200 kilométerre. Engem azelőtt nem
szolgált ki senki. Itt mindent megkapunk ami
kell, biztonságban érzem magam. Még horgolni is megtanultam. Nem csoda, hogy hamar
megszoktam. Tudom, a Papának hiányzik még
a kert meg a jószágok, de ő is szokja már. Be
kell ismerni: kell a segítség.
– Az volt a szülőházam, majdnem 60 évet éltünk ott a feleségemmel… – magyarázza Tóni

bácsi. – De szerencsére itt is van kert, amit
Misi barátommal közösen gondozunk.
A Nagy házaspár és Nemes Mihály azonban
a szerencsés kisebbség közé tartozik a Csanyi
úti otthonban, akik kisebb-nagyobb segítség
mellett önálló életet képesek élni. A lakók jelentős része viszont a nap minden percében
a dolgozók segítségére, támogatására, ápolására szorul, a tőlük érkező jó szó, simogatás, kézfogás a napi örömforrásuk. Locskai
Istvánné Ildikó 16 éve dolgozik itt szociális
gondozó és ápolóként. Tőle tudom: az együtt
töltött évek, a ráutaltság gyakran szoros egységgé forrasztja beteg és gondozó kapcsolatát. Részben ebből fakadnak ennek a munkának a legnagyobb szépségei és nehézségei is.
– Sokat változtak a körülmények az elmúlt
16 évben. Korábban sokkal nagyobb volt a jó
fizikai és egészségi állapotú lakók aránya,
ebből adódóan önállóbbak voltak, és több idő
jutott az elesettebbekre. Most sokan vannak,
akik egyik, vagy akár mindkét lábukat elvesztették cukorbetegség miatt, vagy más okból,
és rendkívül magas a demens (szellemi képességek hanyatlásával, csökkenésével járó, vis�szafordíthatatlan állapot) betegek aránya, akik
gyakorlatilag teljes ellátásra szorulnak. Ebből
adódóan még nehezebb lett a munkánk.
– 2007 óta csak a négy órán túli gondozási
szükséglettel rendelkezőket vehetjük fel az intézménybe, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy
szinte önellátásra alig képesek vagy képtelenek – magyarázza Gálig Erzsébet, a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény vezetője.
Ez pedig rettentő nagy fizikai terhet ró az
ápolókra. A 28 dolgozó 12 órás műszakban
váltja egymást, naponta többször teszik tolókocsiba és veszik ki a sokszor száz kiló körüli, magatehetetlen, amputált lábú, lebénult
betegeket. A 105 férőhelyes intézményben
mindössze néhányan vannak, akik állapotuknál fogva nem mozdíthatók, mindenki mást

igyekeznek mobilizálni a gondozók. Ez komoly
fizikai terhelés, ami az évek során rajtuk is
visszavonhatatlan nyomokat hagy. A régi dolgozók közül szinte mindegyiknek műtve van a
térde, a gerince…
Fiatalokat itt tartani pedig szinte lehetetlen
– tudom meg Varga Tiborné osztályvezető
ápolótól. Vannak, akik a fizikai, mások a mentális terhelés miatt állnak tovább, sok fiatal
külföldön próbál szerencsét, a jobb szakmai
körülmények és a nagyobb megbecsülés reményében. Ott, ahol nem tízből egy az önellátó
betegek aránya…
Akik maradnak, azok viszont szívvel-lélekkel
teszik a dolgukat. Még ha néha meg is haladja az erejüket. Basics Istvánné Mónika foglalkoztatás-szervező például programokkal,
rendezvényekkel igyekszik tartalommal megtölteni az itt élők mindennapjait. Az öt mentálhigiénés munkatárs emellett a demens részleg
gondozásába is besegít.
– Majdnem minden hónapban vannak rendezvények, közösen ünnepeljük a farsangot, az
anyák napját, októberben az idősek hónapját,
a karácsonyt… Nagy hagyományokkal rendelkezik a Szivárvány Majális, a lakó-rokon találkozó, de a születésnapokról, névnapokról sem
feledkezünk meg. Minden nap vannak foglalkozások délelőtt és délután is. Felolvasás, közös
játék, torna, nótadélután… Ezekből a közös
élményekből ellátottak és gondozók egyaránt
töltekezünk. Sok segítséget kapunk a Szivárvány Majálist rendező Idősekért, Fogyatékosokért és Rászorultakért Alapítványtól, amely
a hozzá juttatott adományokból vásárolt az
intézménynek például kórházi ágyakat, fürdető székeket, anyagi támogatást nyújt a szabadidős programokhoz.
Kiskunfélegyházán a Csanyi úti otthon mellett a Nádasdy utcán van még egy hasonló
intézmény, ahol 75-en találtak otthonra. Ellátásra jelenleg 43-an várakoznak, az általános
várakozási idő összintézményi szinten 2 év. A
két intézmény óriási segítséget jelent azoknak
a családoknak, amelyek másként nem tudnának gondoskodni idős szeretteikről.

Tóth Timea
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Október közepéig elkészül a műfüves pálya
Elkezdődtek a munkálatok a Honvéd Sporttelep első és hátsó pályája közötti területen, ahol műfüves
labdarúgó félpályát alakítanak ki.
A 64x44 méteres területet augusztus végén kimérték, ezt követően
az első munkagép is megjelent a
tarackos, füves felső réteg felszedéséhez. A műfüves pályát október
végén adják át. A tervek szerint 5
méter magas labdafogó háló készül és kialakítanak egy összekötő
folyosót a Honvéd Sporttelepen
lévő öltöző és a pálya között. A játéktér 60x40 méteres lesz, amely
köré térburkolatos közlekedő épül.
A beruházás megkezdéséről
Balla László alpolgármester,
Mészáros Gábor beruházási
ügyintéző és Katona Andor, az
üzemeltetéssel megbízott Félegyházi Térségi Sportiskola vezetője
számolt be. Mint elmondták, a
műfüves félpályát úgy alakították
ki, hogy egy esetleges újabb pályázat elnyerésével egész pályásra bővíthető legyen. A játéktéren
2x5 méteres kapukat helyeznek el,

Osztrákok
nyerték az
emléktornát
Izgalmas döntőt, színvonalas mérkőzéseket hozott az
augusztus 29-30-án megrendezett Czagány Károly Emléktorna a Kész Arénában. A
versenyt a Bács-Kiskun Megyei
Kézilabda Szövetség szervezte
meg, amelyen a megyei NBII-es
együttesek mellett az osztrák
SK Keplinger Traun is részt
vett. Az ugyancsak harmadik
ligás „sógorok” nem vették
félvállról a tornát. A döntőben
végig vezetve, minimális különbséggel 27-26-ra legyőzték
a Kiskunfélegyházi HTK csapatát, így elhódították a kupát.
Búslakodásra a félegyháziaknak sincs okuk, a felkészülési
torna mindenképpen hasznos
volt a bajnoki rajt előtt.

Sportszerkesztő:
Gubu Zoltán
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LABDARÚGÁS
Kunszálláson is
átrobogott a KHTK

emellett keresztben további négy
kispályás mobilkapu szerelhető
fel. Így egyszerre két kispályás
mérkőzés rendezhető meg.
A projekt megvalósításához
az önkormányzat 33 százalékos
önerőt biztosít (18,5 millió + Áfa),
a fennmaradó részt a Magyar Labdarúgó Szövetség állja. A pályát a
tervezet szerint a jelenlegi talaj-

szinthez képest 30 centiméterrel
megemelik és a vízelvezetést is
megoldják. A világítás ugyancsak
részét képezi a pályázatnak. Négy
darab kandeláberen összesen 12
reflektort helyeznek el. A kivitelező
cég, a Cornus Kert. Kft. több pálya
megépítésében is részt vett és a
tervezethez képest kevesebb ös�szegből építi meg a pályát.

Sült liba a sakktáblán

Zsinórban a negyedik mérkőzését nyerte meg a Kiskunfélegyházi HTK a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban. A
félegyháziak az ugyancsak 12
pontos Tiszakécskével karöltve a
tabella élén állnak. Mellettük a három győzelemmel rajtoló Kecskeméti LC KTE SI is százszázalékos
a bajnokságban.
Bács-Kiskun Megyei I. 4. ford. 09.
06.
Kunszállás SE – Kiskunfélegyházi HTK (0-3) 0-5
Gólszerzők: 5. p. Katona Balázs, 7. p. Katona Balázs, 34.
p. Csurka Ádám, 69. p., Mizsei
Adrián, 82. p. Palásti Sándor

Nyerni jár Félegyházára
a Pálmonostora
A Kiskunfélegyházi HTK II. legyőzését követően a Kiskunfélegyházi Vasutast is megverte idegenben a Pálmonostora csapata. A
félegyháziak a harmadik bajnoki
mérkőzésüket vesztették el és
visszaestek a tabella hátsó régiójába.
Bács-Kiskun Megyei II. Észak 4.
ford. 09. 05.
Kiskunfélegyházi Vasutas-Pálmonostora SE (0-3) 0-4
Gólszerzők: 1. p. Pozsár János, 20. p. Gera Ádám, 38. p.
Gera Ádám, 60. p. Pozsár János

Továbbra sem megy
hazai pályán
Sült libát tálaltak fel a libafesztivál V. Ludas Matyi sakkversenyének díjkiosztója után. A gyönyörű,
sakktáblára elhelyezett liba láttán
a vendégek arra gondoltak, hogy
a feltálalt ínyencség kemencében
sült. Amikor azonban szeletelésre
került sor, a kés a vágódeszkán és
a sakktáblán is könnyedén áthaladt.
Ekkor derült ki, hogy nem sült liba,
hanem marcipános torta került az
asztalra. Csalódás senkit sem ért,
minden szelet gazdára talált.
A „Pince 72” Sakk Klub és a
KHTK sakkszakosztálya szervezte
verseny idén is népszerűnek bi-

zonyult. 34 fiatal és felnőtt játékos ült a táblák mögé, hogy győzelemre vezesse „hadseregét”. A
nemzetközivé nőtt versenyről nem
hiányoztak a székelyföldi testvértelepülés, Korond sakkozói sem.
A félegyháziak mellett Szolnokról, Ceglédről, Kiskunhalasról és
Röszkéről is neveztek játékosok.
A vándorserleget ezúttal Karsai
István vehette át, második helyen Kemény Csaba (mindketten
kiskunfélegyházi versenyzők) végzett. A harmadik helyezést a Bugac
színeiben induló Juhász Barbara
szerezte meg.

A Nyárlőrinc csapatát fogadta
szeptember 5-én a megyei II.
osztályú labdarúgó bajnokságban
a Kiskunfélegyházi HTK II. A második játékrész elején szerezték
meg a vezetést a vendégek, ezt
követően több félegyházi lehetőség adódott, de újabb gólt ismét
a nyárlőrinciek értek el.
Bács- Kiskun Megyei II. Észak
4. ford. 09. 05.
Kiskunfélegyházi HTK II. –
Nyárlőrinci LSC (0-0) 0-2
Gólszerzők: 46. p. Bera András, 88. p. Bali Gábor
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Híres emberek kéziratai a levéltárban – Reményi Ede
Reményi Ede (1828-1898) zeneszerző,
hegedűművész neve Kiskunfélegyházán
összekapcsolódik a Petőfi-kultusz ébredésével. Reményi maga is részt vett a
szabadságharcban, annak leverése után
emigrációba kényszerült.
1860-ban térhetett vissza az országba, onnantól kezdve a magyar zenei élet meghatározó alakjává vált, különböző városokban adott
hangversenyeket, több nagy jelentőségű alapítványt indított útjára. Ezek közé tartozik a félegyházi Petőfi-házon lévő emléktábla is. 1860
őszén Reményi Ede Félegyházán hangversenyezett, s az est teljes bevételét felajánlotta a
Petőfi gyermekéveinek helyszínéül szolgáló ház
emléktáblával való megjelölésének költségeire.
A város magáévá tette az indítványt és lépéseket is tett a megvalósításra. Mindenek előtt
azonban Reményit Kiskunfélegyháza díszpolgárává választották. A politikai helyzet miatt

Gazdikereső
Rovatunkkal az elkóborolt ebek és gazdájuk egymásra találását szeretnénk segíteni.
Amennyiben a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon gazdához
juttatható.
1.) Vackor – fehér zoknis kan
2.) Pepita – foltos szuka
3.) Zorro – teljesen fekete kan – mindhárom
kutyát kitették az út mellé
4.) Iza: kb. 1,5 tacskó keverék szuka, 08.28án az E5-ös elkerülő útról került be
5.) 5 kölyök (nevük még nincs): kb. 2 hónapos keverék kölykök, 09.04-én kerültek be az
Izsáki útról.

A menhely honlapján

http://menhelykkfhaza.hu
további képek, és örökbe fogadható kutyák
tekinthetők meg.
A bemutatott kutyák után
érdeklődni személyesen
a Fido Bácsi Közhasznú Alapítványnál,
a 70/331-1634 és a 70/313-9059
telefonszámokon, vagy
a Csólyosi úti telephelyen lehet.
Nyitva tartás:
hétfőtől szombatig 13.00 – 16.30-ig.

azonban csak 1867-ben kerülhetett sor a tábla
felavatására. Ezen ünnepélyes esemény kapcsán intézte a jeles hegedűművész a következő
levelet a város elöljáróságához: „Kérem a tek.
[intetes] tanácsot és képviselőséget azon tért,
hol a nagy költő emléktáblája díszelg »Petőfi
tér«-nek elnevezni szíveskedjék”.
A város vezetői eleget tettek a javaslatnak, s

a mai Béke tér egyik, a Petőfi-házhoz közelebb
eső, templomkert mögötti részét valóban Petőfi
térnek nevezték el. Ez a névalak volt használatban egészen az 1880-as évekig, mikor is az
Egyháztér név alatt vonták össze az Ótemplom
környéki egyéb térrészekkel. Mai Petőfi terünk
1945 óta viseli a nagy költő nevét.

Ónodi Márta

Művészet, rongyból

Képet színből, anyagból – s
mindenekelőtt a teremtő lélekből, szellemből, intuíció nyomán – lehet létrehozni: a kép,
a festmény szín és kompozíció.
Kompozíciót pedig textilből,
hulladékból, rongyból is lehet
építeni. A textil saját anyagszerűséggel rendelkezik, színe
van, alakítható, alkalmas arra,

hogy segítségével megjelenhessen az alkotóban megszületett
kép – vallja művészetéről Keresztes Zsuzsa rongyképész. A
művész kiállítását Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg
szeptember 3-án a művelődési
központ aulájában. A megnyitón közreműködött Tóth Ákos
tárogatóművész.

Anyakönyvi hírek

Meghaltak: Bozóki Istvánné Víg Aranka Ágnes, Földi László
Ferencné Nagy Rozália, Rádi Dezső Tiborné Ocskó Erzsébet Veronika, Tapodi László, Réczicza Ferenc, Vastag István
Mátyásné Fekete Piroska, Kalmár Sándor – Kiskunfélegyháza, Bácsi Jánosné Ridegh Irén– Kunadacs, Stefanovics
Juliánna Rozália – Budapest, Franczia-Kis Lászlóné Lendvai
Borbála, Ónodi Bertalanné Varga Veronika – Kecskemét,
Bagi Ernőné Motolity Ilona – Tiszakécske, Kiss Józsefné Hadas Mária – Kunszentmiklós, Kovács Nándor – Lajosmizse,
Kiss Dezső Jánosné Csikós Erzsébet, Varga János – Pálmonostora, Cseh-Szakál Péter Pál – Fülöpszállás

Hirdetés

Házasságot kötöttek: Vidács Renáta – Gulyás Pál, NagyGál Erzsébet – Dorogi Ferenc, Rigó Vivien – Porubcsánszki Ferenc, Dr. Kolenák Klaudia – Dr. Tóth Norbert, Sorger
Krisztina – Szász József Szabolcs, Torma Mónika Mária
– Táborosi Andor Zsolt, Tóth Anita – Varga Csaba Zsolt,
Szabó Erika – Majoros Mátyás Csaba, Máté Nikolett – Fekete Ferenc, Boros Anikó – Farkas Zsolt, Lénárt Anikó –
Flóring Sándor Roland, Böröczi Katalin – Kovács Zoltán,
Mészáros Zsanett – Toldi Miklós
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