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Félegyházának ismét igazi kórháza lesz

FELÚJÍTÁS

Hatszáz négyzetméteres új szárnnyal bővül a városi kórház. Bár 
a munkálatok már megkezdődtek, az ünnepélyes alapkő letéte-
lére október 6-án került sor. A beruházás a jövő év elejére készül 
el. A projekt keretében a korábbi épületrészekben folynak a fej-
lesztések, aminek eredményeként egy kiteljesedő egészségügyi 
ellátásban részesül Félegyháza és térsége.

A főépülethez csatlakozó új 
szárny ban kap helyet az endoszkó-
pia, a belgyógyászat, a sebészet, 
az urulógia, a fül- orr gégészet, 
a pszichiátria és a tüdőgondozó. 
De ide kerül a bőrgyógyászat, a 
belgyógyászat, valamint a gyerek-
rendelés is. Ez azt jelenti, hogy 
egységes lesz a rendszer, és ami 
legalább ennyire fontos, hogy tel-
jesen megújul a sürgősségi ellá-
tó hely. És ami eddig nem volt, 
új megfigyelő szobák épülnek – 

mondta el dr. Körtvélyessy And-
rás az új beruházás alapkövének 
letételekor.

A főigazgató-helyettes hozzátet-
te: amikor a jövő év elején meg-
történik az átadás, visszahozzák a 
kórházba a háziorvosi ellátást is. 
Ezzel egységessé válik a rendszer. 
Ha valaki megbetegszik Félegyhá-
zán, vagy vonzáskörzetében, akkor 
ide kell jönnie, mert az ügyeleti el-
látás itt történik.

A régi sebészeti részen két új 

műtőblokkot alakítanak ki, a hozzá 
tartozó 20 fekvőbeteg ággyal, és 
12 nappali belgyógyászati ággyal.

Egy európai színvonalú kórház 
lesz Félegyházán vizsgálókkal, fek-
tetőkkel, nagy átriumos rendszerű 
váróval, modern fogadópulttal. A 
járóbeteg-ellátó területek a föld-
szintre kerülnek, hogy közvetlen 
kapcsolat legyen a radiológia, az 
egynapos sebészet és a nappali 
kórház között.

Dr. Mészáros János, az egész-
ségügyi koordinációért felelős ál-
lamtitkár beszédében kifejtette: 
egy nagyszabású beruházás ese-
tében nagyon fontos, hogy mennyi 
pénzt fordítanak rá, de ez esetben 
még ennél is fontosabb, hogy meg-
valósuljon az a vezérelv és az a 

funkció, ami miatt a kórházat kór-
háznak nevezik.

– Nagy öröm számunkra a mai 
nap, amikor a hit és a remény alap-
kövét rakhatjuk le. Ezzel az ünne-
pélyes pillanattal annak az esélye 
teremtődik meg, hogy a város 
visszakapja kórházát, hogy Félegy-
házának ismét igazi kórháza lesz 
– kezdte köszöntőjét Csányi Jó-
zsef. A polgármester hozzátette: a 
feladatok ezzel nem érnek véget. A 
városvezetés nem feledkezik meg 
azokról az ígéretéről sem, ame-
lyeket hosszabb távra tett, ezért 
folyamatosan dolgoznak az aktív 
betegellátás és a szülészet vissza-
hozásáért. Azért, hogy Félegyháza 
ismét büszke lehessen kórházára.
 H. S.
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Iratokat foglaltak le a nyomozók 
a félegyházi városházán
A képviselő-testület által ko-
rábban tett feljelentésekhez 
kapcsolódóan a napokban ira-
tokat foglaltak le a Bács-Kis-
kun Megyei Rendőr-főkapitány-
ság nyomozói a városházán.

Mint ismert, márciusban öt, má-
jusban újabb kettő, a volt jegyzőt és 

polgármestert érintő ügyben tett 
feljelentést a képviselő-testület, 
többek között hivatali visszaélés 
és hűtlen kezelés gyanújával. A 
rendőrség még korábban arról ér-
tesítette az önkormányzatot, hogy 
a nyomozást mindegyik feljelentés 
ügyében elrendelték, a büntetőel-

járásban beszerzett bizonyítékok 
alapján egy ügyben gyanúsított-
ként hallgatták ki dr. Endre Sza-
bolcs korábbi jegyzőt, két további 
ügyben pedig a személyi összefüg-
gésre tekintettel a bűn ügyek egye-
sített kivizsgálásáról döntöttek. 
 T. T.

Keresik a megoldást az ipari parkhoz 
vezető útszakasz felújítására

Október 1-jén Nyárlőrincen rendez-
ték meg Lezsák Sándor ország- 
gyűlési képviselő választókerülete 
polgármestereinek értekezletét, 
amelynek kiemelt témája volt a 
térségi utak helyzete. A találkozón 
jelen volt Tasó László, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium közleke-
déspolitikáért felelős államtitkára 
is. Az államtitkár a polgármeste-
reknek egyebek mellett a közleke-
dési infrastruktúra fejlesztésének 
kormányzati terveiről és a rendelke-
zésre álló forrásokról beszélt. Mint 
elmondta: 2014 és 2020 között 
csupán 465 milliárd forintnyi uniós 
forrást lehet közútfejlesztésre for-
dítani, ami mintegy fele a korábbi 
fejlesztési időszaknak. A gondos 
tervezés tehát különösen fontos. A 
közlekedésfejlesztési beruházások 
esetén kiemelt szempont a fenn-
tarthatóság, valamint az adott tér-
ség gazdasági fejlődése.

A Lezsák Sándor választókerü-
letét érintő úthálózat kapcsán el-
hangzott, hogy a 44-es út kiemelt 
jelentőséggel bír. Itt a forgalmi 
viszonyokra és a biztonsági szabá-
lyokra tekintettel 2x2 sávos, leálló-

sávval rendelkező gyorsforgalmú 
utat tart megfelelő megoldásnak 
az államtitkár.

– 40 km-nyi mellékút hálózat 
szorul felújításra a választókerü-
letben, vagyis az országos utakkal 
együtt 23 milliárd forintra lenne 
szükség ahhoz, hogy az Önöket 
érintő minden út helyre kerülhes-
sen, minden hiányzó kapcsolat úgy 
tudjon kiépülni, amire a közösség 
vágyik. Az látható, hogy ekkora 
összeg nem fog ebbe a választóke-
rületbe jönni a következő négy-öt 
évben, ezért nagyon fontos a súly-
pontozás. Azért vagyok itt, hogy 
meghallgassam a problémákat és 
azokat az igényeket, amelyek meg-
oldására úgy gondolják, hogy van 
reális esély – szögezte le az állam-
titkár.

A beszélgetés során olyan kri-
tikus gócpontok is felmerültek, 
amelyek húsz évnél is régebben 
várnak megoldásra. Ilyen például a 
Tiszaalpár-Bokros és a Móric gát-
Jászszentlászló közötti út. Sürgető 
továbbá a Szank-Bócsa és Lakite-
lek-Szentkirály útszakaszok mel-
lett a Kunszállási lehajtósáv.

Kiskunfélegyházát Balla László 
képviselte az értekezleten. Az al-
polgármester elmondta: az ipari 
park fejlődésének súlyos gátja az 
az 500-600 méteres útszakasz, 
amely az autópálya lehajtóig ve-
zet. Több potenciális betelepülő 
veszítette el érdeklődését a fé-
legyházi ipari park iránt, mert az 
alapanyag és a késztermék szállí-
tását egyaránt megnehezíti ez az 
alig néhányszáz méteres szakasz. 
A város vezetése jelezte már az 
államtitkárság felé a problémát, 
illetve az útszakasz kiszélesíté-
sének és teherbírása növelésé-
nek igényét. Ez – hangsúlyozta 
az alpolgármester – gazdasági és 
munkahely-teremtési szempontból 
is kiemelt jelentőségű a város szá-
mára.

Az államtitkár és a választókör-
zet településeinek jelenlévő kép-
viselői az értekezlet zárásaként 
abban állapodtak meg, hogy az el-
hangzottakról összeállított írásos 
anyagot eljuttatják Tasó László-
nak, aki rövid határidőn belül min-
den kérésre és kérdésre tételes 
választ ígért.

Új műszer
– Újabb lépést tettünk a kórház 
aktív funkcióinak visszahozása, 
továbbá a félegyházi szülészet 
megteremtése felé – fogalma-
zott Csányi József polgármes-
ter szeptember 30-án, szerdán 
a félegyházi kórház nőgyógyá-
szati szakrendelőjében, ahol 
első „munkanapját töltötte” az 
az intravaginális ultrahang fej, 
aminek a megvásárlását a kis-
kunfélegyháziak széleskörű ösz-
szefogása tette lehetővé.

Mint azt a kezdeményezést 
összefogó Lajos Zoltántól 
megtudtuk: az ultrahang fej be-
szerzéséhez szükséges teljes, 
1,6 millió forintot meghaladó 
összeg három részből tevődött 
össze: a januári polgári bál és a 
június 6-i retro diszkó bevéte-
léből, továbbá cégek és magán-
személyek támogatásából. A tá-
mogatókat az átadáson Szilády 
József képviselte.

A félegyházi szülészeti szak-
rendelésen naponta átlagosan 
50 beteget látnak el. Az új ultra-
hang fej elsősorban a pontos di-
agnózis felállításában jelent nagy 
segítséget – mondta el dr. Rigó 
Imre János nőgyógyász főorvos, 
hozzátéve: az intravaginális ultra-
hang többek között a nőgyógyá-
szati elváltozások és a méhen 
kívüli terhesség korai felismeré-
sében nyújt hatékony segítséget.

– Az aktív betegellátási tevé-
kenység és a szülészet visszaál-
lítása továbbra is kiemelt célja a 
városvezetésnek – hangsúlyozta 
a polgármester. Csányi József 
szerint Kiskunfélegyháza ösz-
szetartó, tettre kész város. Az 
itt élők pontosan tudják, hogy 
mit akarnak, és hajlandók ten-
ni, áldozatot hozni is a cél ér-
dekében. Talán a legjobb példa 
erre a kórház, azon belül is az 
aktív betegellátási funkció és a 
szülészet ügye. A mostani ösz-
szefogással biztonságosabbá 
és gyorsabbá sikerült tenni a 
félegyházi nők nőgyógyászati 
ellátását, amiért mindenkit kö-
szönet illet, aki hozzájárult az 
eszköz beszerzéséhez – fogal-
mazott a polgármester, majd 
leszögezte: „Mi, a város vezetői 
pedig továbbra is mindent meg-
teszünk annak érdekében, hogy 
a félegyházi nők, anyák, asszo-
nyok Félegyházán hozhassák 
világra gyermekeiket”.
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KÖRKÉRDÉS: Mi a véleménye a városvezetés első évéről?
Egy évvel ezelőtt, 2014. október 12-én tartották országszerte, 
így Kiskunfélegyházán is a helyhatósági választásokat, ezt kö-
vetően új vezetés került a város élére. Körkérdésünkben ezúttal 
Csányi József polgármester és az új városvezetés első esztende-
jét értékelték a félegyházi lakosok. Többségük pozitívan tekint 
az elmúlt időszakra. A közterek rendbetétele mellett a kórház 
fejlesztését emelték ki elsősorban.

Fehér István (75 
éves): – Itt szület-
tem ebben a vá-
rosban, mindig 
nyitott szemmel 
járok, csak a szé-
pet tapasztalom. 

Tetszenek a virágok, szépek a par-
kok, szeretek kiülni a padokra. A 
kórház fejlesztésének nagyon örü-
lök, remélem hamarosan lesznek 
Félegyházán született gyerekek is. 

Jó tapasztalataim vannak az el-
múlt egy évvel kapcsolatban, úgy 
látom, hogy a mostani polgármes-
ter sokat tesz ezért a városért. Va-
lószínűleg azért, mert ő is szereti.

Bozsóné Balla 
Judit (45 éves): – 
Szépen fejlődött 
Félegyháza az el-
múlt egy évben, 
elégedett vagyok. A 
rendezvények szín-

vonalasak, talán kicsit több érdekes 
műsorral kedvezhetnének a közép-
korúaknak is. Hallottam a kórházzal 
kapcsolatos tervekről, de e téren 
kicsit szkeptikus vagyok a jövőt ille-
tően: a fejlesztés után fenn is kell 
tudni tartani. A csatornázásnak is 
örülök, viszont fontos lenne, hogy 
az utakat is megjavítsák.

Beregszászi Rita: 
– Fejlődik a város, 
haladunk előre. A 
legnagyobb projekt 
most a kórház, ami 
sokat lendít a vá-
rosvezetés megíté-

lésén és lelkesíti a lakosságot. Na-
gyon nagy szükség volt a közterek 
rendbetételére és a közvilágítás 

fejlesztésére is. Összességében po-
zitívnak, eredményesnek tekintem 
a városvezetés munkáját.

Fekete Margó: – 
Nagy előrelépést 
tapasztalok. A 
kórház fejleszté-
sére nagy szükség 
van, mert Kecske-
méten már nem 

győzik a betegek ellátását. Kár, 
hogy annak idején megszüntették. 
A beruházásra nemcsak Félegyhá-
zának, hanem a környező települé-
sen élőknek is igénye van. A közte-
rek nagyon szépek, a 
rendezvényekre én ugyan nem já-
rok, de sok jót hallottam róluk.
 G. Z.

Nem lesz többé pocsolya a Szalay Gyula utcán
Lezárult a közszolgáltatókkal történt, csaknem egy évig tartó 
egyeztetés, így a napokban megkezdődtek a Szalay Gyula utca 
csapadékelvezetésének és a parkolók megújításának munká-
latai – tájékoztatta lapunkat a probléma megoldását kezdemé-
nyező Balla László alpolgármester és Bense Zoltán képviselő. 
Az érintett területet a kivitelezés idejére lezárják, így október 5. 
és 30. között sem a köztéri, sem pedig a magánparkolók nem 
használhatók.
– Számos régóta húzódó hiányos-
ság felszámolásán dolgozunk a 
városközpontban is, ezek közül 
a Szalay Gyula utca csapadék-
víz elvezetésének a megoldása a 
kivitelezési szakaszába érkezett 
– mondta el Balla László. Az al-
polgármester a részletekről is tá-
jékoztatást adott. Mint megtudtuk, 
október 5-én, hétfőn a kivitelező 
elkezdte a munkálatokat, és a ter-
vek szerint a hónap végéig meg-
történik a csapadékvíz-elvezető 
rendszer kiépítése, megújulnak a 
parkolók, valamint a teljes útbur-
kolat. A burkolat alá vízelvezető 
csatornát építenek, amit bekötnek 

a városi csapadékvíz hálózatba. A 
légkábeleket földkábelekre cseré-
lik, kihelyeznek három egyedi köz-
téri lámpát, megtörténik a szint-
kiegyenlítés, egységes térburkolat 
lesz a saroktól az átjáróig, járda 
épül a gyalogosoknak.

A kivitelezés idejére lezárják 
Szalay Gyula utca érintett szaka-
szát: az átjárótól a kereszteződésig 
terjedő „belső udvart”. A magán 
parkolóhelyek tulajdonosai ez idő 
alatt a könyvtár melletti parkoló-
ban kapnak rendszámra szóló par-
kolóhelyet. Ebben Rádi Rudolf, az 
önkormányzat városüzemeltetési 
osztályának vezetője lesz az érin-

tettek segítségére. (Telefonszám: 
76/562-044).

Bense Zoltán emlékeztetett arra, 
hogy régi problémát sikerül most 
megoldani. Mint elmondta, évek óta 
visszatérő gondként kerül szóba a 
lakossági fórumokon, fogadóórá-
kon, képviselői megkeresések al-
kalmával a környék csapadékvíz 
elvezetésének megoldatlansága. Az 
üzlettulajdonosok, gépkocsi hasz-
nálók és járókelők sérelmezték, 
hogy esős időben a parkolók nem 
használhatók, és ilyenkor gyalogo-
san is érdemes inkább elkerülni ezt 
az útszakaszt. Ennek oka az elveze-
tő csatorna hiánya volt.

A mostani beruházás végleges, 
megnyugtató megoldást jelent, így 
nem kell többé pocsolyákban gá-
zolni a Szalay Gyula utcán. Pályá-
zati lehetőség híján az önkormány-
zat saját forrásból teremtette elő a 
beruházás teljes, 10 millió forintot 
meghaladó költségét.

Szüreti bállal 
és felvonulással 
ünnepeltek 
a gazdakörök
A zuhogó eső sem tánto-
rította el a hagyományőr-
zőket, így idén is meg-
rendezte nagyszabású 
szüreti felvonulását szep-
tember 26-án, szombaton 
a Haleszi Gazdakör és a 
Nagyszőlő úti Gazdakör 
Kiskunfélegyházán.
Az eseményre feldíszített lo-
vaskocsikon érkezett a kis-
bíró és a felesége, valamint 
a csősz párok, hogy az esti 
szüreti mulatságba invitálják 
a félegyháziakat. Első útjuk 
ezúttal is a Szent István temp-
lomhoz vezetett, ahol Hajagos 
Gyula plébános szentelte meg 
az újbort. Ünnepi beszédében 
azokra az emberekre emléke-
zett, akik szorgos munkával 
termelték meg a bor alapját 
adó szőlőt. A templom előtt 
felléptek a Nagyszőlő úti óvo-
da kicsinyei, és táncoltak a 
népviseletbe öltözött csőszpá-
rok is. Ezt követően a menet 
a városháza elé vonult, ahol a 
polgármester és az alpolgár-
mester fogadta őket.

A nap este szüreti bállal zá-
rult a volt haleszi iskolánál, a 
Haleszi Gazdakör sátrában.
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HIRDETMÉNY
Kiskunfélegyháza Város Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
2015. november 12-én 

(csütörtökön) 16.00 ÓRAKOR
KÖZMEGHALLGATÁST tart  
a Városháza Dísztermében. 

A közmeghallgatáson az állam-
polgárok és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselői  
KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉST  

ÉS JAVASLATOT tehetnek.
Minden érdeklődőt várunk.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS  
ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Nyit  
a Kreatív Ház
Hiánypótló szolgáltatást nyújt a jö-
vőben a Dudás Kreatív Ház, amely  
október 10-én, szombaton nyitja 
meg kapuit az érdeklődők előtt, a 
régi gyerekkönyvtár helyén. A nyi-
tás alkalmából kétnapos, ingyene-
sen látogatható rendezvénysoro-
zattal: játszóház-mesével, zenével 
és játékos foglalkozásokkal várják 
a családokat, kisebb és nagyobb 
gyermekeket.

Jubilálnak  
a Zenebarátok
20-dik jubileumi hangversenyét 
rendezi meg a Kiskunfélegyházi 
Zenebarátok Kórusa október 17-
én, szombaton 19 órakor a Kis-
kunfélegyházi Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
és Kollégium tornacsarnokában. 
A koncerten közreműködik a Felt-
re Solo Voci férfikara Pio Sagrillo 
vezényletével, Bolla Julianna és 
ifj. Hudák János zongorán, és az 
Alapfokú Művészeti Iskola Kama-
razenekara. A Kiskunfélegyházi 
Zenebarátok Kórusát Szatmári 
Imre vezényli. A jubileumi kon-
cert előestéjén, október 16-án, 
pénteken 19 órakor a Szent István 
templom ad helyet a nemzetközi 
egyházzenei hangversenynek, ahol 
a Kiskunfélegyházi Zenebarátok és 
a Feltre Solo Voci férfikart hallgat-
hatják az érdeklődők. 

A belépés díjtalan, a rendezvény 
költségeihez való hozzájárulást el-
fogadnak.

Legyen rend a köztereken!
– Polgármesteri programom egyik alappillére, hogy rendet te-
remtünk Félegyháza közterein. Ezt a folyamatot már eddig is 
számos intézkedéssel segítette az önkormányzat a főtér virá-
gosításától a városi padok felújításán, a parlagfű-mentesítés 
összehangolásán át a közterületek gondozásáig és tisztán-
tartásáig. 

A VSZKSZ munkatársai és a 
közmunkások folyamatos erő-
feszítéseket tesznek azért, hogy 
parkjaink, tereink rendezettek 
legyenek, az önkormányzat mun-
katársai pedig törvényes megol-
dásokat keresnek az olyan régi, 
a városképet és az itt élők élet-
minőségét negatívan befolyásoló 
gócpontok felszámolásán, mint 
amilyen a Horváth Zoltán utca 9. 
szám alatti ingatlan volt.

Azzal, hogy a képviselő-testület 
szeptember 30-i ülésén egyhan-
gúlag elfogadta a város közigaz-
gatási területén a közterületen 
való életvitelszerű tartózkodás 
jogellenesnek minősítéséről szóló 
rendeletet, újabb jelentős lépést 
tettünk a rendezett városkép felé 
– mondta el Csányi József pol-
gármester az említett rendelet 
hatálybalépése kapcsán.

Mint azt a helyiek is tapasz-
talhatták, az utóbbi időben Fé-
legyháza több pontján vált min-
dennapos látvánnyá a közterek 
„életvitelszerű” használata. A 

parkban, a betonon alvó, étkező, 
kisebb-nagyobb dolgukat végző 
személyek nem csak a közrend, 
közbiztonság, közegészség szem-
pontjából jelentenek kihívást Fé-
legyháza és lakói számára, de 
saját emberi méltóságuk is sú-
lyosan sérül. Ráadásul egy olyan 
városban, amely a térség egyik 
legerősebb szociális intézmény-
rendszerét tartja fenn. A közterü-
leten való életvitelszerű tartózko-

dás jogellenesnek minősítéséről 
szóló rendelet megalkotásával az 
önkormányzat célja ennek a jelen-
ségnek a felszámolása.

A rendelet kijelöli Kiskunfélegy-
háza azon részeit, ahol jogelle-
nesnek minősül életvitelszerűen 
közterületen tartózkodni. Ezek a 
város frekventáltabb területei, így 
például a közösségi közlekedési 
eszközök igénybevételére léte-
sített, vagy erre kijelölt megálló, 
állomás, várakozóhelyek és ezek 
50 méteres körzete, a játszóterek, 
köztemetők, oktatási, gyermekjó-
léti, egészségügyi és köznevelési 
intézmények, sportlétesítmények 
és ezek 100 méteres körzete, a 
Kossuth utca, a Béke tér, a Petőfi 
tér, a Bajcsy-Zsilinszky és a Fa-
drusz János utca, az Izsáki út a 
Mikszáth Kálmán utcáig, továbbá 
a Móra Ferenc tér.

– A hajléktalanok embersé-
ges ellátásának feltételei adot-
tak Kiskunfélegyházán, senkinek 
sem kell kényszerből a szabadég 
alatt élnie. Ha valaki mégis ezt az 
életformát választja, megteheti. 
Azonban nem veszélyeztetheti 
ezzel mások biztonságát, szabad 
mozgását, egészségét, a kulturált 
és tiszta környezethez való jogát. 
Ebből nem engedünk – szögezte 
le Csányi József. T. T.

Bontással kezdődik az építkezés
Érdeklődéssel figyelték az óvo-
dások október 6-a délelőttjén, 
amint a játszótérrel szomszé-
dos elhanyagolt telek udva-
rán „hatalmas munkagépek” 
pillanatok alatt lebontották a 
romossá vált épületet. A gye-
rekek még nem tudják, hogy 
hamarosan kitágul a tér, és 
egy év múlva - játszóterükkel 
együtt – egy szép park köti ösz-
sze a Horváth Zoltán és a Dó-
zsa György utcát.

Egy nagyon régi, sok konfliktus-
sal járó probléma megoldása vette 
kezdetét, amikor az önkormányzat 
megvásárolta a Horváth Zoltán 
utca 9. számú ingatlant – mondta 
el Gyenes Attila a bontás helyszí-
nén. Az elhanyagoltság, és az ez-
zel járó állapotok, nagyon zavarták 
a környező lakótelepeken élőket 
éppúgy, mint a szomszédokat.

Ezt egy hónap alatt felszámoljuk. 
A megüresedő területet termő-
földdel töltjük fel, a két utca között 
pedig egy szép pihenőparkot alakí-
tunk ki. Ezzel párhuzamosan a jár-
dát is megújítjuk, és azt a tervün-

ket is szeretnénk megvalósítani, 
hogy ezen a szakaszon kerékpárút 
kösse össze a Horváth Zoltán és a 
Dózsa György utcát – tette hozzá a 
térség önkormányzati képviselője.

 s.r.
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Jó diáknak lenni
Egy napra a diákoké volt Félegyháza, de ezt senki sem bánta, 
ugyanis a gazdag program a többi korosztályt is várta. Szeptem-
ber 24-én Csányi József polgármester átadta a város kulcsát 
Nagy Bálint diákpolgármesternek.

A délután a helyi értékeket be-
mutató kiállítással kezdődött, a 
Kossuth utcán felállított sátrakba 
kitelepültek a helyi középiskolákat 
képviselő tanulók, és készséggel 
segítettek a pályaválasztás előtt 

állóknak személyes ta-
pasztalataikkal, a város 
közép- és általános isko-
lásai az ügyességi játéko-
kon mérték össze erejüket 
a lezárt Kossuth utcán. 
Rengeteg szórakoztató já-
tékra és kézműves foglal-
kozásra is volt lehetősége 
a fiataloknak. A diáknapot 
tovább színesítette többek 
között a rendőrök, tűzol-
tók, vöröskereszt, a helyi 
autósiskola jelenléte. Az  
Amatőr Királyi Szakácsok 
tarhonyával és óriáspala-
csintával kedveskedtek az 
éhes fiataloknak. 

A diáknap leglátványosabb epi-
zódja volt a délutáni motoros 
kaszkadőr bemutató. Tápai Ta-
más látványos produkciójáért a 
Félegyházi Rendőrkapitányságnak 
jár köszönet.

Tartsuk zölden Félegyházát!
A Zöld Szem Alapítvány aktivis-
tái és közfoglalkoztatásban lévő 
munkatársai szeptember 30-án 
értékelték a parlagfű-mentesítési 
program tapasztalatait. Májustól 
8-10 fő dolgozott folyamatosan a 
város közterületein.

Félegyháza játszóterei, a vásár-
tér, a kerékpárutak környéke, a Kál-
vária, a Templomhalom, a temetők, 
a Molnártelep voltak többek között 

azok az akcióterületek, ahol kaszá-
val, gereblyével, szorgos kezekkel 
megfordultak a civil szervezet mun-
kásai. A Földművelésügyi Miniszté-
rium, a civilek, az önkormányzat, a 
költségvetési üzem és a kormányhi-
vatal együttműködésében megvaló-
sult program a következő években 
is hozzájárulhat városunk tiszta-
ságához, egészségesebb környeze-
tünk fenntartásához.

Szüret az oviban

Sutulták a szőlőt, itták a mustot, énekeltek és táncoltak a Százszorszép 
Óvoda lakó a hagyományos szüreti mulatság alkalmával. A nagycsoporto-
sok önálló műsorral szórakoztatták társaikat, a szülők őszi díszbe öltöz-
tették az udvart, és egy kiállítást is rendeztek alkotásaikból. Az óvodá-
sokat Kátai Tibor, a Padkaporos Néptáncegyüttes vezetője vitte táncba.

A magyar nemzet gyásznapja
Az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc leverését követően 
tizenhárom vértanút végeztek ki 
Aradon október 6-án. Kiskunfé-
legyházán a művelődési központ 
dísztermében rendeztek meg-
emlékezést ebből az alkalomból.  
Csányi József polgármester ün-
nepi beszédében arról a helytál-
lásról beszélt, amit – mint mondta 
– a hazáért meghalt vértanúk az 
utókornak tanúságként hagytak.  
A városvezető beszédét követően 

a megemlékezést egy perces néma 
csenddel kezdték a félegyháziak, 
amellyel az aznap elhunyt Göncz 
Árpád emléke előtt hajtottak főt. 
Az ünnepi műsort a Szent Bene-
dek Gimnázium, Szakképző Isko-
la és Kollégium Kiskunfélegyházi 
Petőfi Sándor Tagintézményének 
diákjai tolmácsolták, majd a ma-
gyar nemzet gyásznapján az em-
lékezők koszorúkat helyeztek el a 
Kiskun Múzeumnál álló kopjafá-
nál. V. K.

Széchenyi–nap a Platánban

A Platán iskolában szeptember 21-én 30. alkalommal rendezték meg a 
hagyományos iskolanapot, a legnagyobb magyar emlékére. Gróf Széchenyi 
István születésnapján ezúttal is gazdag program várta a platános diákokat. 
Délelőtt ünnepi műsorral emlékeztek a reformkor nagy alakjára, délután 
pedig megtartották az első osztályosok „Csibeavatóját”, volt akadályver-
seny, kézműves foglalkozás és egyéb játékos feladatok.
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Hirdetés

Szakértőnktől – Házastársi vagyonközösség a gyakorlatban III. rész
A törvény a házassági vagyonjogi szerződésnek két formáját sza-
bályozza. Az előző számban a közszerzeményi rendszert mutat-
tuk be, a mostani részben pedig a vagyonelkülönítési rendszert 
ismertetjük röviden. A házastársak a vagyonelkülönítési rend-
szerben a házastársi vagyonközösséget lényegében kizárják. Ez 
azt jelenti, hogy a házastársak egyikének vagyonszerzése sem 
hat ki a másik vagyonára, azaz jogi értelemben nem keletkezik 
igényük egymással szemben.

 A házastársak a vagyonukat 
önállóan használják és kezelik, 
és egymás tartozásáért a házas-
sági vagyonjog szabályai alapján 
nem felelnek. A vagyonelkülönítés 
családvédelmi korlátozása ugyan-
akkor, hogy a közös életvitellel 
szorosan összefüggő költségeket, 
így a közös háztartás költségeit, 

a közös gyermek megélhetéséhez, 
továbbá felneveléséhez szükséges 
kiadásokat a házastársaknak kö-
zösen kell viselniük.

Ami a házassági vagyonjogi 
szerződések létrejöttét illeti, köte-
lező szabály, hogy azokat csak sze-
mélyesen lehet megkötni, az ér-
vényességükhöz pedig szükséges 

azok köz-
jegyzői vagy 
ügyvéd által 
e l l e n j e g y -
zett magá-
n o k i r a t b a 
foglalása. A 
vagyonjogi 
s ze r z ő d é s 
t o v á b b á 

harmadik személyekkel (pl. hi-
telezőkkel) szemben csak akkor 
lesz hatályos, ha a szerződést a 
Magyar Közjegyzői Kamara által 
vezetett országos nyilvántartásba 
bevezették, vagy konkrét esetben a 
házasfelek bizonyítják, hogy a ve-

lük szerződött harmadik személy a 
házassági szerződésről, valamint 
annak tartalmáról tudott.

Összegezve elmondható, hogy az 
új Ptk. a korábbiakhoz képest jóval 
több és hasznosabb fogódzókat 
ad azok számára, akik el kíván-
nak térni a törvényes vagyonjogi 
rendszertől. Ezzel együtt a törvény 
azt is megengedi, hogy a felvázolt 
szerződéses rendszerek elemeit a 
felek szabadon variálják, bizonyos 
vagyontárgyakra a közszerzeményi, 
egyéb tárgyakra pedig a vagyonel-
különítés szabályait alkalmazva.

Dr. Csonka Péter  
közjegyzőhelyettes

Közös ünnepséget rendezett Az Idősek- és a Zene Világnapja alkal-
mából Kiskunfélegyháza Város önkormányzata, a Nyugdíjas Klubok 
Egyesülete, valamint a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ október 1-jén, csütörtökön a művelődési központ színház-
termében. A vendégeket Csányi József polgármester és Juhász Ist-
ván, a Nyugdíjas Klubok Egyesületének elnöke köszöntötte.

„Az életkor ellen nem tehetünk 
semmit, de a romlással szembe 
tudunk szállni.” Ezzel a Moussong 

Kovács Erzsébet gondolattal kö-
szöntötte Gálig Erzsébet intéz-
ményvezető az idősek világnapja 

alkalmából október 1-jén a Szi-
várvány Személyes Gondoskodást 
Nyújtó Intézmény gondozottait. 

Az intézményvezetőtől megtud-
tuk: mind hagyományosan, úgy az 
idén is egy egész hónapon át tar-
tó rendezvénysorozattal ünneplik 
a félegyházi intézményekben a 
szépkorúakat. Ezt indította útjára 
az október 1-i nyitónap, amikor a 
Nádasdy utcai és a Csanyi úti idő-
sek otthona, az idősek klubja és 
a házi segítségnyújtás legidősebb 
ellátottainak is kifejezték az aktív 
korúak köszönetét, amiért puszta 
létükkel, életükkel, példájukkal ins-
pirálják, jobbá teszik a következő 
generációk számára a világot.

Csányi József polgármester 
saját nagymamájához fűződő vi-
szonyáról beszélt a jelenlévőknek. 
Arról, hogy hogyan vált teljesebbé, 
gazdagabbá az élete a tőle kapott 
szeretettől és gondoskodástól, s 

hogy miként tanította meg e sze-
mélyes kapcsolat az időskor, az 
élet alkonyának tiszteletére.

Gálig Erzsébet az ünnep kapcsán 
arról a világméretű tendenciáról is 
beszélt, amikor az öregedés féle-
lemmel és fájdalommal jár együtt, 
mert idősek milliói maradnak ma-
gukra, s életük vége keserűség és 
kétségbeesés forrásává válik. Mint 
mondta, ennek megváltoztatása 
érdekében első és legfontosabb 
feladatunk az, hogy hozzásegítsük 
az időseket ahhoz, hogy újból a ta-
nítóink lehessenek, és helyreállít-
suk a megszakadt kapcsolatokat a 
generációk között.

Többek között ezt szeretnék 
támogatni azzal, hogy az idősek 
hónapja rendezvénysorozat része-
ként minden évben megrendezik a 
lakó-rokon találkozót, amit ezúttal 
október 17-én tartanak.

Az idősek hónapja keretében ok-
tóber 19-e és 22-e között nyitott 
héttel várják a Csanyi úti és a Ná-
dasdy utcai intézményekben is az 
érdeklődőket.

ÁllatiJó volt!
ÁllatiJó családi napot rendezett október 3-án, a Petőfi 
téren a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat a város ve-
zetésével karöltve. Az Állatok Világnapjához kapcso-
lódó programon a gyerekek kutyusokkal, madarakkal, 
nyuszikkal, bárányokkal és bocival is barátkozhattak. 
A rendezvény résztvevőinek Nagy Bálint diákpolgármes-
ter beszélt a Szent Ferenc-emléknap hagyományáról, és 
Assisi Szent Ferencről, a Ferences rend megalapítójá-
ról, az állatok, a kereskedők és a természet védőszent-
jéről, aki a legenda szerint szót értett az állatokkal is.  
A családi nap során a gyerekeknek lehetősége volt különböző 
állatokat simogatni. Volt többek között bábelőadás, koncert, 
néptánc és bűvészmutatvány, kicsik és nagyok örömére.

Október az időseké
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Lakossági fórum a Molnár Béla utcában
A Molnár Béla utcai emeletes házak belső udvarában tartott la-
kossági fórumot szeptember 29-én, kedden délután Balla Lász-
ló alpolgármester és Bense Zoltán önkormányzati képviselő. Az 
összejövetel témája az udvarban található játszótérrel kapcsola-
tos problémák megvitatása volt.

Miután Balla László alpolgármes-
ter köszöntötte a megjelenteket, le-
szögezte: azért vannak ma itt, hogy 
a térség problémáit a legérintetteb-
bekkel, az itt lakókkal vitassák meg. 
A szavakat pedig – hangsúlyozta – 
tettek követik majd. Csakúgy, mint 
a közeli Szalay Gyula utcában, ahol 
hasonló fórumok nyomán merül-
tek fel azok a problémák, amelyek 
megoldása hamarosan a kivitelezé-
si szakaszba ér.

Ezt követően Bense Zoltán ön-
kormányzati képviselő üdvözölte 
az egybegyülteket, és megköszön-
te, hogy mindenki időt szakított a 
közös gondok megvitatására, majd 
a lakók osztották meg észrevétele-
iket a jelenlévőkkel.

Többen szóvá tették a közterület 
tisztaságának hiányosságait, és a 
korszerű játékok, padok hiányát, 
továbbá a háztömb előtti járda mi-
nőségét.

Balla László az észrevételek-
re elmondta: lesznek a felmerült 
gondok között olyanok, amelyeket 
hamar tudnak orvosolni, néhányra 
viszont nem tud az önkormányzat 
azonnali megoldást kínálni. Ígére-
tet tett azonban arra, hogy a 2016-
os költségvetésben javasolni fogja 
a Molnár Béla utcai játszótéren a 
játékok bővítését, szemetesek lé-
tesítését, és minden elhangzott 
problémára igyekeznek az önkor-
mányzat szakembereivel közösen 
megnyugtató megoldást találni.

A fórumon a városüzemeltetési 
osztály képviseletében részt vett 
Barczikay Gábor is, aki a felme-
rült kérések nyomán gyakoribb 
fűnyírást, a vadon nőtt bokrok ki-
vágását, és a keletkezett zöldhulla-
dék elszállítását ígérte. Elhangzott 
az is, hogy a járdát kísérleti jelleg-
gel egy három centiméteres felü-
letjavító anyaggal fogják lefedni.

A fórum végén Balla László ösz-
szegzésként elmondta: nagy öröm 
volt számára, hogy sokan részt vet-
tek a fórumon. Ebből is látszik – fo-
galmazott –, hogy a félegyháziaknak 
fontos a lakhelyük. Végezetül arra 
kérte a megjelenteket, hogy tavasz-
szal jöjjenek el a következő lakossági 
fórumra, és tekintsék át közösen az 
elért eredményeket. V. K.

Az egészséges félegyházi csecsemőkért
„Ki az anyatejből minél többet kivett, az lesz legerősebb testileg, 
lelkileg.” – írta Vajda János: A jó egészség és hosszú élet titka 
című művében, 1886-ban. A világ azóta sokat változott, s volt idő, 
amikor az anyatejes táplálás fontossága is átértékelődött. Nap-
jainkban azonban – ebben erősít meg Nagy Erika védőnő, nem-
zetközi csecsemőmasszázs-oktató is – az édesanyák többsége, 
legalábbis Félegyházán, a szoptatás híve.
Szikszai Petra valamivel több, 
mint hat hónapja született. Gyönyö-
rű, egészségtől sugárzó, kiegyensú-
lyozott baba, az anyatejes táplálás 
kézzelfogható reklámja. Édesanyja, 
Buczkó Erika a féléves státusvizs-
gálatra hozta el a védőnőhöz. Pet-
ra hat hónapig kizárólag anyatejet 
kapott csakúgy, mint annak idején 
az immár óvodás testvére. Néhány 
héttel ezelőtt kezdték meg a szilárd 
ételek beillesztését az étrendbe – 
meséli az édesanya.

A védőnő ellenőrzi a kicsi súlyát, 
hosszát, s megállapítja, hogy Petra 
szépen fejlődött: 6810 gramm és 
66,5 centiméter, vagyis megdupláz-
ta születéskori súlyát, és 16,5 centit 
nőtt. Közben az anyukát kérdezem 
a szoptatás előnyeiről és hátránya-
iról. De mint mondja, szerinte csak 
előnyei vannak.

– Az anyatej mindig kéznél van, 
higiénikus, éppen azt tartalmazza, 
amire a babának szüksége van. A 
szoptatás mélyíti az anya-gyermek 
kapcsolatot, erősíti az összetarto-
zás érzését. Mindaddig szeretném 
ezt a táplálási formát nyújtani a 
gyermekemnek, amíg ez mindket-
tőnknek jó – jelenti ki Buczkó Erika.

Nagy Erikát fiatal kora ellené-
re elfogadják és kedvelik az édes-
anyák. Sokat is tesz a bizalmukért: 
együttműködő és segítőkész a vá-
randós szülőkkel, majd biztatással 
és hasznos tanácsokkal segíti a 
szülés utáni nehéz heteket, hóna-
pokat. Bármikor fordulhatnak hoz-
zá segítségért személyesen, vagy 
telefonon, minden kérdésre meg-
nyugtató választ ad.

Mert bizony az édesanyákban 
rengeteg kérdés merül fel ilyen-
kor: Mikor indul be az anyatej? Mit 
ehetek? Mit tegyek, hogy elegen-
dő tejem legyen? Ülve, vagy fekve 
szoptassak? Erika pedig minden 
kérdésre tudja a választ.

– Sokat tehet az édesanya a 
megfelelő minőségű és mennyi-
ségű anyatej érdekében, például 
megfelelő vitamin- és ásványianyag 
tartalmú, többször kis mennyiség-
ben elfogyasztott táplálkozással, 
legalább három-négy liter folyadék 
elfogyasztásával, a hazatérést kö-
vető kiegyensúlyozott pihenéssel, 
és főleg az első két hétben a kitartó 
szoptatással – magyarázza a védő-
nő.

Nagy Erika tapasztalatai szerint 

a félegyházi szülők a szoptatás hí-
vei, tisztában vannak az anyatejes 
táplálás előnyeivel. De annak sem 
kell kétségbe esnie, aki minden 
igyekezete ellenére sem tud szop-
tatni. Nagyon jó tápszerek vannak, 
de a korán, vagy 2500 gramm alatt 
testsúllyal született, továbbá az 
örökbefogadott babáknak, illet-
ve gyermekorvosi javaslat alapján 
lehetőség van úgynevezett háztól 
házig módszerrel térítésmentesen 
anyatejet kapni más édesanyától. 
Ez teljesen biztonságos, ugyanis a 
tejadóvá válást átfogó kivizsgálás 
előzi meg.

Erika tapasztalatai és a szakiro-
dalmi adatok minden esetre azt 
igazolják, hogy az anyatej a babá-
kat ellenállóbbá teszi a fertőzések-
kel szemben, magasabb az IQ-juk, 
kisebb arányban lesznek túlsúlyo-

sak, ritkábban fordul elő náluk pél-
dául a későbbi allergia, ételaller-
gia, asztma, ekcéma. Az anyatejjel 
táplált csecsemőknél erősebb az 
édesanya iránti érzelmi kötődés, 
és kiegyensúlyozottabbak, mint 
tápszeres társaik. A szoptatás jó-
tékonyan hat többek között a kis-
gyermek beszédfejlődésére és a 
fogak szabályos növekedésére is, 
mindemellett az édesanyák eseté-
ben csökken a mell- és petefészek-
rák, csontritkulás, cukorbetegség, 
szülés utáni depresszió kialaku-
lásának esélye, segíti a terhesség 
alatt felszedett túlsúly visszanye-
rését, és hamarabb regeneráló-
dik a méh is. Ezért a védőnő arra 
biztatja a félegyházi édesanyákat, 
hogy éljenek minél többen ezzel a 
természetes táplálási móddal!

 T. T.
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5 ezer forintos utalvány az újszülötteknek
és a nagycsaládoknak – csak igényelni kell
A hagyományoknak megfelelően idén is 
5.000 forintos vásárlási utalvánnyal aján-
dékozza meg a város önkormányzata azo-
kat a félegyházi szülőket, akik három, vagy 
annál több gyermeket nevelnek, valamint 
azokat, akiknek gyermeke 2015. december 
1. és 2016. november 30. között született.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata idén 
is megrendezi a nagycsaládosok köszöntését 
várhatólag decemer 15-én és 16-án, az újszü-
lötteket köszöntő ünnepséget pedig december 

17-én, a városháza dísztermében. A támogatás 
mértéke újszülöttenként, illetve családonként 
5.000 forint, amit utalvány formájában nyújt 
az önkormányzat. Ehhez azonban kérelmet kell 
benyújtania az érintetteknek az erre szolgáló 
nyomtatványon, amely kérhető és leadható a 
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Szociális 
Csoportjánál, legkésőbb 2015. november 30-ig. 
A határidő letelte után kérelmet már nem lehet 
benyújtani. A november 30-a után született gyer-
mekek után 2016-ban igényelhető a támogatás. 

A nagycsaládosok támogatására az a kiskun-
félegyházi lakóhellyel rendelkező szülő jogosult, 
aki három, vagy több gyermeket nevel a háztar-
tásában. Az újszülöttek támogatásának feltétele, 
hogy legalább az egyik szülő a születést meg-
előzően minimum 12 hónappal kiskunfélegyházi 
lakóhellyel rendelkezett, az újszülött kiskunfé-
legyházi lakóhellyel rendelkezik, és a család élet-
vitelszerűen Kiskunfélegyházán él. A kérelemhez 
szükséges csatolni a születési anyakönyvi kivo-
nat és az újszülött lakcímkártyájának másolatát.

Nagyobb 
lakásba 
költözne?

Igényeljen 
megújult 
szocpolt1 
OTP 
Lakáshitellel!

Csökkentse
törlesztő-
részletét
lakáshitel
cafetériával!

A Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) lakás építésére, 
vásárlására és bővítésre már egy gyermek után is igényelhető.

Ráadásul lakáscélú hitelének törlesztéséhez munkáltatója cafetéria 
keretében adómentes vissza nem térítendő támogatást nyújthat Önnek.2

THM: 3,16%–9,21%3

Részletes feltételek: www.otpbank.hu/szocpol • 06 1 366 6037 • 06 1 299 2999  
1 A megújult szocpol (Családok Otthonteremtési Kedvezménye – CSOK) 2015. július 1-től igényelhető, részletes feltételeit „A lakásépítési 

támogatásról” szóló 256/2011. (XII. 6.) számú Kormány rendelet tartalmazza.
2 Az SZJA törvény („Személyi jövedelemadóról” szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 2.7 alpontja) szerinti lakáscélú 

felhasználásra felvett hitel törlesztéséhez nyújtható adómentes vissza nem térítendő munkáltatói támogatás. A támogatás nyújtásának 
szabályait „az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól” szóló 15/2014 (IV. 3.) számú NGM rendelet tartalmazza.

3 A THM a 2015. október 1-én érvényes kondíciók alapján került meghatározásra az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe 
vételével, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. A THM mutató 
értéke 5 millió Ft kölcsönösszegre 20 éves futamidő mellett került meghatározásra. 0 Ft induló banki díjak kedvezményével – ügyletenként egy 
ingatlanfedezet esetén – az ügyintézési díjat, a fedezetkezelési költséget, továbbá a folyósítási díjat nem kell megfizetni, valamint a 
hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj összegét – egy érték-megállapítás esetén – szerződéskötést követően az OTP Jelzálogbank visszatéríti  
az ügyfél részére. 2015. október 31-ig a THM értéke kizárólag a referencia kamat (BUBOR) változása miatt módosulhat. 

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlattételnek, a részletes feltételekért látogasson el bármelyik bankfiókunkba, illetve tájékozódjon  
a honlapon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből! A Bank a bírálat jogát fenntartja. Az OTP Jelzálogbank Zrt. által 
folyósított kölcsön esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése  
vagy megléte szükséges.

Félegyháza szeretlek!
Első értékgyűjtő nagyprojektjét zárta a Kre-
atív Mozaik Alapítvány. Dr. Horváth-Rekedt 
Gréta önkéntes ifjúságsegítőtől megtudtuk, 
hogy a kezdeményezéssel a félegyházi fia-
talok kötődését szerették volna erősíteni 
szülővárosukhoz, a helyi értékekhez. Ennek 
érdekében értékgyűjtő- és dokumentáló fog-
lalkozásokat szerveztek, amire végül a váro-
si diáknapi Érték Show tette fel a koronát.

Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója 
és Ónodi Márta levéltáros vezetésével a diákok 
olyan arcát ismerhették meg Kiskunfélegyházá-
nak, amit eddig talán még soha. Végigjárva a vá-
rost számos épületrészletet, szobrot, kutat fedez-
tek fel, amelyeket már ezerszer láttak, a bennük 
rejlő kincset mégis csak most fedték fel.

A diákok a projekt keretében régészeti veze-
téssel tekinthették meg a Templomhalmot, Meizl 
Ferenccel a gyurgyalag fészkelőhelyével ismer-
kedtek, és és 250 alsós diák lehetett részese a 
Jelen Teátrum Ördögbíró János című zenés gyer-
mekszínházi előadásnak a művelődési házban. A 
megszerzett ismeretekről végül vetélkedő kereté-
ben adtak számot a fiatalok, persze épp oly köny-
nyedén és játékosan, mint ami az egész projektet 
jellemezte.

Az egyik legnépszerűbb feladat a középiskolá-
sok körében a 19.századi piaci hangulatot idéző 
portékaárulás volt, az alsósok a Kiskunfélegyháza 
név eredetét próbálták megfejteni a rájuk jellem-
ző gazdag fantáziával, míg a felsősök Petőfi verset 
„szlengesítettek”. A „Városunk a fiatalok szemé-
vel” című kiállítás maradandó emléke a fél éven át 
tartó gazdag programnak.

Végezetül pedig – a Kreatív Mozaik Alapítvány 
által készített, helyi értékeket ábrázoló pólókban 
– együtt kiáltották szülővárosuk légterébe a fiata-
lok: „Félegyháza szeretlek!”

A program a Hungarikum Bizottság és a Föld-
művelésügyi Minisztérium támogatásával valósult 
meg.

Hirdetés
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ARCOK A PIACRÓL
Műtőssegédből őstermelő
Sok zöldségárus standot lát-
ni a félegyházi piacon, ahol a 
friss paradicsomtól a sütőtökig 
gazdag a kínálat. A minőség 
szinte mindenütt magáért be-
szél, az árusok többnyire saját 
termesztésű portékát kínál-
nak. Bense László is saját ter-
ményeit hozza a vásárlóknak.
Sokan panaszkodnak arról, hogy az 
áruházláncok leverik az árakat, a 
termelők nem tudják velük felven-
ni a versenyt. Bense László asztala 
mégis percek alatt kiürült. Míg be-
szélgettünk is egymás után érkez-
tek a vásárlók, vitték a sóskát, spe-
nótot, paradicsomot és sütőtököt.

Laci bácsinál rebarbarát is ta-
lálnak a vevők, azt modja, sok fi-
nomság mellé érdemes kínálni ezt 
a különlegességet. Van aki lekvárt 
főz belőle, de akadnak, akik nem is 
tudják mire való. Ezért ő készség-
gel segít mindenkinek aki kíváncsi, 
hogy mit is lehet a rebarbarából 
sütni, főzni.

Bense László 35 éven át műtős-
segédként dolgozott. Elmondása 

szerint, mellékállásként feleségé-
vel már akkor is árultak kukoricát, 
búzát, és minden mást, amit meg 
tudtak termelni.

– A kertészkedést szeretni kell 
– mondja, és elmesélte, hogy gyer-
mekkorában sokat segített szülei-
nek a kertben. Iskola után mindíg 
akadt tennivaló a zöldségek kö-
zött. Így tanulta meg, hogyan kell 
bánni a háztájiban a növényekkel. 
Most 81 évesen sem rest, ő kapál, 
a felesége pedig locsolja a termést. 

Azt mondja, az ő zöldségei 
nagyon egészségesek, sem-
mivel sem permetezi őket, 
ezért szívesen vásárolnak 
nála a kisgyermekesek is.

Vannak, akik a műtő-
ből ismerik Laci bácsit, és 
törzs vásárlóként térnek 
vissza hétről hétre, mert so-
kak szerint piacra járni nem 
csak a friss zöldségek, gyü-
mölcsök és háztáji termé-
kek miatt érdemes, hanem a 
találkozásért, egy jó beszél-
getésért is. Laci bácsival pe-

dig jót lehet beszélgetni, ráadásul 
a zöldségei is finomak.

Bense László szeretettel beszél 
a kórházban eltöltött évekről is. 
Szép munka volt – mondja. Mindig 
örült annak, hogy segíthetett az 
embereknek. Örömmel látja, ami-
kor életerősen, gyógyultan jönnek 
évek múlva is a régi ismerősök a 
piacra, és szívesen vásárolnak 
nála, hiszen tudják, kiváló minősé-
get, vegyszermentes árut kapnak.

 V. K.

Őszi virágvásár 
Őszi virágvásárt szervez a Móra 
Ferenc Művelődési Központ ok-
tóber 17-én, szombaton a Haty-
tyúház előtti sétányon. 8 és 13 
óra között dísznövény bemutató 
és vásár várja a virágot szerető 
érdeklődőket.

A vásár ideje alatt megtekint-
hető a „Virágos Félegyházáért” 
városszépítő versenyen részt-
vevők kertjeiről, erkélyeiről ké-
szült fotókiállítás.

Lakossági felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakos-
ságot,hogy az október 23-i 
(pénteki) kommunális hulladék-
szállítást október 22-én (csü-
törtökön) végzi a szolgáltató.

Zöldhulladék 
gyűjtés

November 30-ától december 
4-ig ismét zöldjárat gyűjti a la-
kosság zöldhulladékát.
 VSZKSZ
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KÉPVISELŐK MUNKÁBAN: 

dr. Réczi László, 1. választókörzet
Kiskunfélegyháza 1. számú választókörzetének utcáit járjuk hol 
autóval, hol gyalog dr. Réczi Lászlóval. 28 éve él a Móraváros-
ban. Nem csoda, hogy minden utcáról, sarokról, épületről van 
mondanivalója. Ritkán sikerül úgy a mondat végére érni, hogy ne 
szakítsa meg egy ismerős üdvözlése, a képviselőnek odavetett 
kérdés, vagy megjegyzés.

– Ismernek az 
emberek – magya-
rázza. – Ezt rész-
ben a szüleimnek 
köszönhetem: 10 
éves korom óta 
élek a körzetben, 
akkor indult a csa-

ládi vállalkozásban üzemeltetett 
panzió, ami máig működik. Édes-
apám ügyvéd, volt élsportoló: világ-
bajnok és olimpiai bronzérmes bir-
kózó, képviselő, egy ideig a város 
alpolgármestere, 2013 óta Félegy-
háza díszpolgára. Sokan ismerik.

Míg hallgatom, arra gondolok: 
nyomasztó lehet fiúként ilyen apa 
„árnyékában” felnőni. De dr. Réczi 
László máris válaszol a kimondat-
lan kérdésre: 

– Édesapám, szüleim jó példa-
ként inspiráltak, becsületre nevel-
tek. Engem mindig büszkeséggel 
töltött el az atyai minta, lelkesítet-
tek az ő sikerei. Úgy gondolom, hogy 
a felém megnyilvánuló bizalom már 
nem csak a családomnak, hanem 
nekem is szól. Sokat dolgozom érte. 
A Móraváros minden zegzugát is-
merem, az itt élő emberekkel napi 
szinten találkozom. Megtisztelnek 
azzal, hogy elmondják a felmerülő 
problémákat, amelyeket én tolmá-
csolok az önkormányzat felé, és 
igyekszem ezeknek a végrehajtását 
is figyelemmel kísérni.

Ezt sétáink helyszínei is iga-
zolják. Végigjárjuk a nyár elején 
megrendezett lakossági fórumon 
felmerült kritikus pontokat a kör-
zetben, és számba vesszük mire 
sikerült megoldást találni azóta. A 
Móravárosi ABC mögötti szelektív 
hulladékgyűjtő sziget környékén 
júniusban még elképesztő állapo-
tok uralkodtak. A félreeső terület 
kedvezett az illegális szemét elhe-
lyezőinek és a vandáloknak. Mind-
erre azonban már csak nyomok-
ban emlékeztetnek a szomszédos 
épület tetején rekedt hulladékok: 
fél pár cipő, felakadt nylonsza-
tyor… Ne kérdezzék hogy kerültek 
oda!

– A lakossági fórumon meghí-
vott vendégként jelen volt Csányi 
József polgármester és dr. Fara-
gó Zsolt jegyző is. A megoldások 
keresésében ők, és az önkormány-
zat osztályvezetői, munkatársai is 
a segítségemre voltak. Folyamato-
san tájékoztatnak és konzultálunk 
valamennyi, a körzetet érintő kér-
désben. Öröm végre olyan csapat-
ban dolgozni, amely kifogások he-
lyett megoldásokat keres – mondja 
a képviselő.

A sokáig felszámolhatatlanak 
tűnő szemétdombot az önkor-
mányzat egy huszárvágással oldot-
ta meg: a hulladékgyűjtő szigetet 
új, forgalmasabb helyre helyezték 

át. Azóta rendezett a környék. Ezt 
a szemben lévő bolt tulajdonosa is 
megerősíti, megköszönve „Laciká-
nak” a hatékony intézkedést.

Innen a Platán iskola melletti pi-
henőparkba megyünk. Néhányan a 
nemrégiben felújított padokon él-
vezik az őszi nap melegét. Hasonló 
a helyzet a közeli játszótéren is. A 
teniszpálya melletti földesút talán 
soha nem látott arcát mutatja: 
kátyútlanítva, zúzott kővel feltöltve 
várja a telet. Nem kell már sokat 
várni a Platán utca folytatásában, 
a Honvéd pályánál a Csanyi útra 
átvezető kerékpárút térkövezésére 
sem: várhatóan október végéig el-
készül. Kész van viszont az Ibolya 
utca-Nefelejcs utca sarkán az eső-
víz elvezetés.

Még megnézzük a Csanyi úti 
idősek otthonából érkezett jelzést: 
a térkövezett járdát oly mértékben 
nőtte be a gaz, hogy az idős em-
berek számára balesetveszélyes, 
kerekesszékkel pedig egyszerűen 
lehetetlen itt áthatolni.

– A tennivalók soha nem érnek 
véget a képviselői munkában sem, 
megoldásra váró feladat mindig 
akad. – Ezeket már újra a kocsi-
ban ülve vesszük leltárba, két al-
kalmi utastárssal bővülve. Az idős 
házaspár az otthonban látogatta 
meg ismerősét, és tanácstalanok 
voltak hogyan juthatnának vissza a 
városba. Mivel dr. Réczi Lászlónak 
úgyis éppen ügyvédi minőségében 
akadtak sürgős teendői a rendőr-
ségen, a kocsiba tessékelte a hálás 
ismeretleneket. Útközben aztán 
kiderült: jól ismerik édesapját, az 
„idősebb Réczit”, ezúton küldik 

üdvözletüket. A városi rendőrka-
pitányságon gyors ügyintézés után 
már ismét az autóban ülünk.

– Nemrégiben kerestek meg a 
lakók azzal az igénnyel, hogy a 
Szegfű utcán a parkolási nehéz-
ségek megoldásában segítsünk az 
esővíz elvezető feltöltésével. Nagy 
vágyunk a szennyvízcsatorna-pro-
jekt pénzmaradványából a nagy 
forgalmat bonyolító Nefelejcs ut-
cát felújítani, a Csanyi úti idősek 
otthona előtti járdaszakasz kija-
vítását és a kerékpárút kiépítését 
pedig a Szentesi út elejétől az IBV 
Hungáriáig TOP-os forrásból ter-
vezi a városvezetés. Igény lenne to-
vábbá az Eper utca folytatásában 
lévő földes utcákban a meglévő 
lámpaoszlopokra lámpatestek ki-
helyezésére is. Jelenleg ezek azok 
a fejlesztések, amelyeknek az elő-
készítésén dolgozunk – magyaráz-
za. Telefonja közben szünet nélkül 
csörög. Olykor elnézést kér, ha 
halaszthatatlannak ítéli a hívást, a 
többieket – mondja – később visz-
szahívja.

Dr. Réczi László körül felgyor-
sulva zajlik az élet, belőle mégis 
higgadtság és kiegyensúlyozottság 
sugárzik. Tőle tudom, hogy tuda-
tosan figyelmet fordít erre. Hisz a 
gondolat teremtő erejében, rend-
szeresen sportol, és folyamatos 
örömforrása a család. Feleségével 
két gyermeket nevelnek: a 4,5 éves 
Natáliát és a 8 hónapos Patrikot. 
Élvezik az összetartó, nagycsalád 
oltalmát, aminek a szülőkön kívül 
szerves része például a szintén ügy-
véd testvér, Mónika és családja is.

 Tóth Timea
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Hét gól Bócsán 
Remekül szerepelnek idegen-
ben a Kiskunfélegyházi HTK II. 
focistái, akik legutóbb az utolsó 
helyezett Bócsa otthonából hoz-
ták el a 3 pontot. A mérkőzés 
első félidejében még csak egy 
gól született, de a második já-
tékrészben további hat gólt ért 
el a KHTK II., amivel kiütötte 
ellenfelét. 
Bács-Kiskun Megyei II. Észak 
8. ford. 10.04.
Bócsai BLSE – Kiskunfélegy-
házi HTK II. (0-1) 0-7
Gólszerzők: 11. p. Vidéki Fe-
renc, 54. p. Császár Tamás 
(öngól), 56. p. Valkovics Gá-
bor, 64. p. László Viktor, 66. 
p. Fricska Miklós, 88. p. Busa 
Imre, 90. p. Fekete Dániel

Gyors találat 
döntött 

Fontos három pontot szerzett 
a Kiskunfélegyházi Vasutas a 
Tiszaalpár ellen a megyei II. 
osztály északi csoportjában. A 
találkozón mindössze egy gól 
esett, Seres János a 4. percben 
vette be az alpári kaput, győze-
lemhez segítve csapatát. 
Bács-Kiskun Megyei II. Észak 
8. ford., 10.03.
Kiskunfélegyházi Vasutas SK 
– Tiszaalpári SE (1-0) 1-0
Gólszerző: 4. p. Seres János

Ízlett a „csabai kolbász” a kéziseknek
Tovább remekel az NBII délkeleti 
csoportjában a Kiskunfélegyházi 
HTK kézilabdacsapata. A 3. for-
dulóban Békéscsabára látogattak, 
ahol magabiztos játékkal fölényes 
39-24-es győzelmet értek el. A 

mérkőzés már az első félidőben 
eldőlt, a jól kezdő KHTK a szünet-
ben 19-10-re vezetett. A csapatot 
forgató Miksi István vezetőedző 
a keret minden tagjának lehetősé-
get adott. 15 gólos győzelmével az 

együttes százszázalékos maradt a 
bajnokságban.
NB II férfi felnőtt Délkelet 3. 
ford. 10.03.
Békéscsabai BDSK – Kiskunfé-
legyházi HTK (10-19) 24-39

Győzött az Astra
Vérbeli rangadóval folytatta a 
női futsal NB I-es bajnokságot 
az Astra Kiskunfélegyházi Bulls, 
amely október 3-án a győri Rába 
ETO-t fogadta a Kész Arénában. 
A mérkőzés Astra-fölényt hozott. 

Már három gól is volt a különb-
ség, innen kapaszkodott fel az 
ETO (3-2). Az utolsó percig izgal-
mas találkozót az Astra nyerte 
4-2-re, szezonbeli első sikerét 
aratva. 

Női Futsal NB I 4. ford. 10. 
03. Astra Kiskunfélegyházi 
Bulls – Rába ETO (2-0) 4-2. 
Gólszerzők: 12. p. Szabó Bog-
lárka, 19. p. Dikanová Domini-
ka, 22. p. Dikanová Dominika, 
40. p. Godvár Katalin ill. 35. p. 
Öreg Cintia Mónika, 35. p. Né-
meth Loretta.

Világcsúcsot futott Csontos Piroska
Szeptember 20-27. között ren-
dezték meg Ecuadorban az INAS 
Atlétikai Világbajnokságot, ahon-
nan – 40 ország ezer atlétája 
közül – négy éremmel, közöttük 
egy I. helyezést érő világcsúcs-
csal tért haza Csontos Piroska. 
Teljesítményét a képviselő-testü-
let is elismerte. Csontos Piroska 
egyéniben 100 méteren a dobogó 
második fokára állhatott fel 12,7 

m á s o d p e r c e s 
idővel, 200 mé-
teren I. helyezést 
ért el 24,49-es vi-
lágcsúccsal, 400 
méteren pedig IV. 
lett. Csapatban 
4x100 méteren 
II., 4x400 méte-
ren pedig III. he-
lyezésig jutott

Bronzérem  
Lengyelországban 

Ismét remekelt a Kiskunfélegyhá-
zi HTK Ökölvívó Szakosztályának 
versenyzője Endre Krisztina, 
aki a magyar válogatott tagja-
ként szeptember végén Lengyel-
országban a Szilézia Kupán vett 
rész, ahol harmadik lett. Krisztina 
a juniorok között 54 kilogramm-
ban előbb egy lengyel öklözőt 
vert meg technikai KO-val, majd 
az elődöntőben pontozással ma-
radt alul. A Szilézia Kupát ezúttal 
is Gliwice városában rendezték 
meg. Magyarországról 22 felnőtt, 
ifjúsági és junior bokszoló lépett 
ringbe. A házigazda lengyeleken 
kívül németek, svédek és csehek 
indultak el.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

A szülők újították fel az öltözőket
A szülők úgy ítélték meg, hogy méltatlan állapotban vannak a 
József Attila iskola tornatermi öltözői. Ezért úgy döntöttek, hogy 
önerőből újítják fel a helyiségeket. Az elhatározást tett követte, 
és október 2-án egy kedves iskolai ünnepség után már birtokba 
is vehették a gyerekek a megújult öltözőket.
Az összefogást a szülők közössége 
kezdeményezte. Az átadáskor jelen 
lévő szülők elmondták: az öltőzőket 
évtizedek óta nem újították fel. A 
testnevelés tagozatos iskola tanulói, 
akik minden évben kiváló eredmé-

nyeket érnek el országos versenye-
ken, méltatlan módon készülődtek 
óráikra, edzéseikre. Éppen ezért 
nem volt nehéz segítőket mozgó-
sítani. Voltak, akik komoly munkát 
is vállaltak a felújításban, mások 

kisebb-nagyobb adományokkal já-
rultak hozzá a megvalósításhoz. A 
szülők ezúton is mindenkinek hálás 
köszönetüket fejezik ki, külön is id. 
Slezák Lászlónak és Gulyás Nor-
bertnek, akik a festésben, valamint 
Kószó Péternek és Kószó Orso-
lyának, akik a burkolásban nyújtot-
tak nagy segítséget. A kivitelezés 
költségeihez felhasználták a Miku-
lás est és a juniális rendezvény be-
vételeit is. A mintegy másfél milliós 
beruházás számlái még nincsenek 
teljes mértékben kiegyenlítve, de 
a kivitelezők türelmesek, és meg-
várják, hogy a következő közösségi 
rendezvények bevételeiből, illetve 
további adományokból rendezzék a 
tartozást.

Az iskola vezetése és a diákok 
a szalagátvágás előtt kedves sza-
vakkal és virággal köszönték meg 
mindenkinek a munkáját, a sok 
segítségét, akiknek köszönhetően 
az ünnepi  testnevelés órára már a 
megszépült öltözőkben készülhet-
tek fel a diákok. s. r.
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Titkok a levéltárból – Az első Kiskun Nap – 1934
A két világháború között sok magyar település törekedett ide-
genforgalmának hatékony kiépítésére. Félegyháza is bekapcso-
lódott ebbe a gazdaságélénkítő mozgalomba, s 1934 szeptem-
ber 2-án megszervezte az első Kiskun Napot.

Az érdeklődők számára a helybeli-
ek többféle programmal is készül-
tek ezen a napon, ezek közül a fő 
hely a Városháza előtti ereklyés 
országzászló felállítását illette. 
Emellett szerepet kaptak még a 
különböző kiállítások (mezőgaz-
dasági, ipari, kézimunka) is. A 
délelőtt folyamán az Ipartestület 
székházában lezajlott az iparo-
sok és kereskedők nagygyűlése, a 
Városháza dísztermében pedig a 
Móra Ferenc Társaság tartott ün-
nepélyes felolvasó ülést.

A szervezők kuriózumot is tarto-
gattak a vendégek szórakoztatásá-
ra: a délutánra tervezett nagysza-

bású felvonulás és népünnepély a 
sajátos kiskun kultúrát, viseletet, 
hagyományokat volt hivatott be-
mutatni. Itt főleg az iskolások és a 
fiatalok kaptak nagyobb szerepet, 
rájuk főleg a jellegzetes, művészi 
kiskun öltözet bemutatásánál, a 
lovasbandériumos felvonulásnál, a 
kun nóták és magyar táncok előa-
dásánál számítottak.

A tervek szerint három órakor 
indult volna a több száz főnyi kun 
felvonulás a tanítóképző-intézettől 
(ma Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium Kis-
kunfélegyházi Petőfi Sándor Tagin-
tézménye) a városi parkba (kb. a 

mai Honvéd-pálya), ahol a szabad-
téri előadásokat és a népünnepélyt 
(zenés tornabemutatók, művészi 
táncszámok, dalok, bohózatok, tré-
fás játékok, élőkép, kukoricafosztás, 
tűzijáték) tervezték megtartani. 
Sajnos azonban az időjárás nem 
kedvezett a gondosan előkészített 

programnak, így az eső miatt a fel-
vonulást el kellett hagyni. Három 
héttel később, szeptember 23-án 
azonban pótlólag megtartották az 
elmaradt műsorszámokat és a né-
pünnepélyt, amelyről több fénykép 
és egy rövid filmhíradó-felvétel is 
készült és maradt is fenn.

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek és gazdájuk egymásra találását szeretnénk segíteni. Ameny-
nyiben a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon gazdához juttatható. 

1.) Zsálya: Kb. 7 hónapos vörös keverék szuka, 09.22-én került be.
2.) Mályva: Kb. 4 hónapos tigriscsíkos keverék szuka, 09.22-én került be.
3-4.) Oscar és Szofi: Kb. 1 éves keverék testvérpár, 09.22-én kerültek be. 
Oscar: szürke kan, Szofi: fekete szuka.

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.

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
Házasságot kötöttek: Dinnyés Katalin – Hegedűs Tamás, 
Sánta Tímea – Tóth Sándor Krisztián, Ferenczi Ildikó Mó-
nika  – Tamási Zsolt, Urbán Edina Erika – Bálint István, 
Seres Judit – Zsigó Imre
Meghaltak: Papp Lászlóné Novotni Ágnes Irén, Városi 
István Béláné Juhász Rozália, Kovács Ferencné Zsigó 
Veronika, Kurucz Sándor, Keserű Károlyné Nemcsok Er-

zsébet, Dancsó Istvánné Kertész Ilona, Solymosi István, 
Valkovics János, Vidács István, Forgó Mihályné Pozsár 
Anna Rozália, Dobák Józsefné Szeri Rozália, Schind-
ler András Alfréd, Zalatnai Sándor – Kiskunfélegyháza, 
Takács Ottóné Rokolya Irén – Lakitelek, Farkas Béla, 
Koncz Erzsébet – Bugac, Bukovszki Istvánné Romhányi 
Veronika, Pataki József Tibor,  Szente-Varga Józsefné 
Csenki Ilona – Kecskemét, Nagy Lászlóné Anka Mária – 
Tiszakécske, Misi Géza – Kunbaracs

Hirdetés

Százszorszép és tulipán

2600 tő százszorszépet és 100 darab tulipánhagymát ültettek ki a vá-
rosháza előtti kertbe a VSZKSZ munkatársai. A kétnyári százszorszép 
várhatóan még idén ősszel megmutatja szépségét, de igazi pompájuk-
kal tavasszal örvendeztetik majd a félegyháziakat a virágok.

A legjobb használt iskolai PC ajánlataink!

HP 8000 Elite álló gép: Core2Duo 2.93Ghz, 2GB mem, 320GB 
HDD, DVD, 1év gar. br. ár: 44.990 Ft

HP 8200 Elite álló gép: Intel Core-i5, 3,1Ghz, 4GB mem, 250G 
HDD, DVD, 1év gar. br. ár: 75.990 Ft

Dell Latitude E4310: Intel Core i3, 4GB mem, 250GB HDD, 
DVD-író, 6 hó gar.  br. ár: 56.990 Ft


