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Jó nézni Karácsonyi Melinda „mozgásszínházas” fiataljait, és nem
csak fellépés közben. De még ennél is jobb lehet közéjük tartozni. Például azért, mert egy klassz csapat tagjai. Mert a felnőtté
válás rögökkel teli időszakában „eszközt” kapnak az érzelmek
kifejezésére, megmérettethetnek a színpadon, megtapasztalhatják milyen hatni másokra, és mert soha el nem múló élményeket
szerezhetnek.
Karácsonyi Melinda olasz szakos tanárként került nyolc évvel
ezelőtt a félegyházi Móra Gimnáziumba, és azonnal életre keltette a
mozgásszínházat. Valószínű, hogy
ez nem is volt számára kérdés,

miután egész addigi életét is áthatotta az önkifejezés tudománya:
drámapedagógiai gimnáziumban
érettségizett, majd elvégezte a Gór
Nagy Mária Színitanodát, és még
színész II. végzettséget is szerzett.

Azt szeretné – mondja –, hogy minél több fiatalnak megadasson az
az élmény, amiben neki szerencséje volt felnőni. Mert az emlékek,
amelyeket máig őriz, kevésbé a
tanórákból, mint inkább azokból a
kortársakkal közösen átélt élményekből táplálkoznak, amelyekkel
most ő gazdagítja a mozgásszínház segítségével a gyerekeket.
Heti másfél órában, szakkör jelleggel működik ez a tanórán kívüli
foglalkozás. Bárki jöhet, nincs felvételi, válogatás. Jelenleg 35 főből

áll a csapat, többségük persze lány
– tudom meg Melindától. Ahogy
azt is, hogy a produkciók fix programokra készülnek, az előadások
között pedig a táncos és a prózai
jellegű éppúgy előfordul, mint a kifejezetten mozgásszínház jellegű.
Azt is elárulja, hogy az ő szívéhez
az utóbbi kettő áll közelebb.
– A mozgásszínház elsősorban
a nonverbális kifejezés eszközeivel
dolgozik, nem hív segítségül szavakat. Mindig egy fiktív történetet ad
elő, a főszerep pedig az érintésé,

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

Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Kürti László

Amikor egy mozdulat többet mond minden szónál

Folytatás az 1. oldalról!
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Amikor egy mozdulat többet mond minden szónál
kontakté, gesztusé, mimikáé. A cél
elsősorban az, hogy a nézőközönségben érzéseket, asszociációkat
ébresszen. De előfordul az is, hogy
egyszerűen csak egy érzést szeretnénk szavak nélkül „elmondani”.
A táncos produkciók általában a
mórás bálra készülnek. A repertoár széles, a siker általában hangos.
Sorra került már a Mamma mia,
a Dirty dancing, a Grease zenéje,
vagy a Hungária örökzöld slágerei. Prózai vonalon rendeztek már
költői estet a gyerekek és kollégák
részvételével Arany János, József
Attila, Kosztolányi Dezső, Radnóti Miklós műveiből, az idén pedig
Szabó Lőrinc verseiből álló produkcióval lepik meg a pedagógus
nap közönségét. A legközelebbi

mozgásszínház-premier pedig a
Múzeumok éjszakáján várható.
– Milyen változáson mennek
keresztül a gyerekek a mozgás-

színház, a drámapedagógia segítségével?
– Fejlődik a kreativitásuk, az
önismeretük, a koncentrációs és

a kommunikációs képességük. Jótékony változás tapasztalható az
egymás közötti kapcsolataikban,
sikerélményre, önbizalomra tesznek szert, és nem utolsó sorban
tartoznak egy csapatba.
– Mit ad neked ez a közösség?
– Mindenekelőtt a gyerekek szeretetét, az élményt, hogy amit csinálunk, az pozitív hatással van rájuk. Nagyszerű érzés figyelemmel
kísérni a fejlődésük útját: hatalmas
utat tesznek meg jellemfejlődésük
terén az együtt töltött évek alatt:
levetkőzik a gátlásaikat, megnyílnak, elindulnak az önismeret és a
személyiségfejlődés útján. Ennek
részesének lenni nagyszerű kaland
egy pedagógus számára.

T.T.

„Kitolja” a testület a városhatárt
Kintebb kerül Félegyháza belterületének határa, amennyiben az erről szóló előterjesztést
jóváhagyja február 27-ei ülésén
a képviselő-testület. A döntés
eredménye persze messze túlmutat azon, hogy némileg megnő a város alapterülete. Az igazi
„hozadék”, hogy egy nagy múltú
vállalkozás továbbfejlődésének
és további, akár 20 munkahely
létrejöttének a feltételei teremtődnek meg.
A Torus Kft. a már meglévő
gyártási tevékenységének bővítése érdekében fejleszteni kívánja
telephelyét. A vállalkozás által
gyártott termékek iránt ugyanis
folyamatosan élénk a kereslet, ami
szükségessé teszi, hogy mintegy
2000 négyzetméter területű szerelőcsarnokkal és lemezraktárral
bővítsék a termelőbázisukat. A
beruházáshoz a cégcsoport egymilliárd forint saját erő mellett
hasonló nagyságrendű pályázati
támogatást kíván igénybe venni. A
megnőtt termelőbázisnak köszönhetően lehetővé válik további 1020 szakmunkás alkalmazása és a
cégcsoport jelenlegi árbevételének
további növelése.
Mint azt Molnár László ügyvezető elmondta, az acéltermékek
gyártásával és forgalmazásával
foglalkozó cég 1985-ben alakult,

és azóta Kiskunfélegyházán működik. Az egykori vegyesvállalat
ma 100 százalékban német tulajdonban van, a 60 fős alkalmazotti
létszám pedig az idők során 160
főre bővült. A rendelkezésre álló
23 ezer négyzetméteres területen
a cég elérte terjeszkedése határát, miközben az Európa-szerte
mutatkozó piaci kereslet további
bővítésre sarkallná a mintegy 3,2
milliárd forint éves árbevétellel
rendelkező Torus Kft.-t.

– A bővítéshez új területek
bevonására, ahhoz pedig az önkormányzat, illetve a képviselő-testület hatáskörébe tartozó
intézkedések gyors és rugalmas
meghozatalára van szükség – tudtuk meg Dósai Bence kabinetvezetőtől, aki hangsúlyozta: a város
ezúttal is megkülönböztetett figyelemmel támogatta a gazdaságfejlesztéssel és munkahelyteremtéssel összefüggő ügyet.
– Mindannyiunk érdeke, hogy új

munkahelyek szülessenek a városban, hogy megbecsüljük a térségünkben dolgozó és eredményeket
felmutató cégeket, és ösztönözzük
fejlesztéseiket. A Torus Kft.-vel
is több tárgyaláson vagyunk túl,
és örömmel mondhatom, hogy
minden részletben meg tudtunk
egyezni. Ezzel újabb, fontos lépést
tettünk annak érdekében, hogy a
Félegyháza programban öt év alatt
ígért, legalább 500 új munkahely
teljesüljön.
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A szülők együttműködése nélkül nem megy
A szülők bevonása, interaktív
tájékoztató előadások megtartása, pontos helyzetfelmérés. Ezek lennének a legfontosabb megoldandó feladatok
a kábítószer-fogyasztás megelőzésében, megakadályozásában – fogalmazták meg a
drogprevenciós
kerekasztal
résztvevői február 10-én a városházán összehívott megbeszélésen.
A középiskolák, az önkormányzat, a járási hivatal és a rendőrség
képviselői, szakemberei elsőként
Timafalvi László beszámolóját
hallgatták meg a fiatalok drogfogyasztásával kapcsolatos rendőrségi tapasztalatokról. A kapitányság vezetője elmondta, hogy
Félegyházán nem kritikus a helyzet, de tény, hogy egyre több fiatal
fordul a tudatmódosító szerekhez,
és megjelentek az értékesítők is a
városban, az iskolák környékén. A
rend őreinek megelőző munkáját
nehezíti az a helyzet, hogy a hagyományos kábítószerek mellett
új, úgynevezett pszichoaktív szerek
is megjelentek. Ezek összetételét
a hagyományos vizsgálati módszerekkel nem tudják ellenőrizni,
ugyanakkor tartásuk nem bűncselekmény, csupán terjesztőiket lehet
felelősségre vonni.

A fórum résztvevői azt szorgalmazták, hogy az iskolák környékén, sőt az intézményekben,
illetve a kollégiumi épületekben is
legyen gyakoribb rendőri jelenlét.
Véleményük szerint ugyanis ez
visszatartó erőt jelenthet. A felvilágosító jellegű előadások gyakoribb megtartását is többen szorgalmazták. Abban is egyetértettek,
hogy ne hagyományos előadások,
filmvetítések legyenek, hiszen ezek
hatékonysága az eddigi tapasztalatok szerint minimális. Interaktív
foglalkozásokon, olyan volt kábítószeresek bevonásával, akik sikerrel

kerekedtek felül szenvedélybetegségükön, sokkal eredményesebben
lehetne felhívni a szülők és gyerekek figyelmét a veszélyekre.
Abban mindenki egyetértett,
hogy a fiatalok felvilágosítása mellett a szülők együttműködésének
elérése a legfontosabb feladat. E
nélkül semmit nem érnek a megelőzési törekvések.
A tanácskozás összefoglalójaként Csányi József polgármester
elmondta: az önkormányzat anyagiakkal is hajlandó támogatni azokat az előadásokat, amelyek a gyerekeknek és szüleiknek szólnak, és

hatékonyan segíthetik a drogozás
megelőzését. Meggyőződése szerint ezt a vonzáskörzet településeinek önkormányzatai is támogatnák. Feladatként határozta meg
azt, hogy elkészüljön az a kérdőív,
amelynek – anonim módon történő
– kiállításával a szakemberek reális képet kaphatnak a fiatalok drogfogyasztási szokásairól. Ebben
kérte a kerekasztal résztvevőinek
segítségét azzal, hogy márciusban
ismét jöjjön össze a tanácskozás,
és akkor már konkrétabb cselekvési programot lehessen megfogalmazni.
H. S.

Felszámolják a beázást a városházán
Évek óta beázik a félegyházi városháza. A százéves szecessziós
épület, a város egyik építészeti büszkesége emiatt komoly veszélynek van kitéve. A 2015-ös költségvetésben a probléma felszámolására szánt 15 millió forint éppen ezért létkérdés. Fogalmazhatunk úgy is: elengedhetetlen ahhoz, hogy Kiskunfélegyháza
emblematikus épületét a jó gazda gondosságával óvja a jelenkor.
– A városháza teteje évek óta
beázik, a helyzet megoldásához
első lépés a bádoglemezek cseréje,
mégpedig az Örökségvédelmi Hivatal által is elfogadott módon. A
gerendák jelenleg is vízben állnak,
ha a munkálatok záros határidőn
belül nem kezdődnek meg, a tető
bármikor beszakadhat. Az épület
második emeletén gerendákkal
vannak irodák és folyosórészek
alátámasztva – vázolta a helyzetet Csányi József polgármester a
februári testületi ülésen.

A részletekről Hartyáni Gyulát,
a Kiskunfélegyházi Polgármesteri
Hivatal Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet fejlesztési főtanácsosát
kérdeztük.
– Az utóbbi néhány évben olyan
jelentős mértékű volt a beázás,
amit mutat, hogy a második emeleti folyosón és több irodában alá
van támasztva a mennyezet. Néhány ponton jelentős romlás következett be, amit körülbelül két évvel
ezelőtt kijavítottak, de a helyzet továbbra is veszélyes és kritikus – fo-

galmazott a szakember, hozzátéve:
a folyamat megállítása érdekében
feltétlenül szükséges a városháza
vízelvezető rendszerének javítása,
illetve a beázások megszüntetése.
A költségvetésben 2015-re tervezett 15 millió forintos összeg
feltehetően elegendő lesz majd a
legszükségesebb teendőkre: a bádogos munkára és a cserepek pótlására. Ez azonban még mindig csak
„tűzoltás”, vagyis átmeneti megoldás. Fő célja a városnak, hogy a
megtervezést követően a tetőszerkezet teljes körű felújítása valósuljon meg, amire pályázati forrásból
volna esély. Ez hozna megnyugtató,
hosszú távú megoldást.
A kiskunfélegyházi városházát
több mint száz évvel ezelőtt, 1909
és 1911 között építették szeces�-

sziós stílusban, Vas József és Morbitzer Nándor tervei alapján.
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Településfejlesztési szakember
a Polgármesteri Kabinetben
– Nagyszerű érzés egy város fejlődését meghatározó döntésekben
részt venni. Az öröm és sikerélmény megsokszorozódik, ha a
szülőhelyedért teheted ezt. Azért
a városért, ahol élsz, amely családod mindennapi élettere, ahol az
elindított változások saját hétköznapjaid részévé is válnak. Ennek a
lehetőségnek is nagy szerepe volt
abban, hogy személyes találkozásunk első percében eldöntöttem:
elfogadom Csányi József polgármester invitálását, és visszajövök
dolgozni a félegyházi polgármesteri hivatalba – foglalta össze motivációját Németh Péter, aki 2014.
december 1-je óta erősíti a kiskunfélegyházi önkormányzat csapatát
gazdaság- és területfejlesztési
szakemberként.
Németh Péter friss diplomásként, 1995-ben került a félegyházi polgármesteri hivatalhoz, ahol
előbb a városi főépítész mellett
volt gyakornok, majd a kistérségi ügyek felelőse lett. 2000-től a
kistérség vidékfejlesztési mened
zsere, 2006-ban a Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
munkaszervezet-vezetője, majd a
helyi LEADER Akciócsoport szakértője. E feladatokat 2010-ig látta
el. 2011 márciusától a kiskunmajsai kistérségi nonprofit gazdasági
társaság projekt irodáját vezette.
Innen hívta vissza Csányi József
polgármester, a beruházásokkal
foglalkozó csapatba.

– Milyen szerep jut a polgármesteri hivatalon belül felépített új struktúrában a településfejlesztéssel foglalkozó
szakembereknek?
– A képviselő-testület decemberben döntött az önkormányzat
belső szervezeti hierarchiájának
megváltoztatásáról. Ennek megfelelően a korábbi beruházási
csoport megszűnt, és a munkatársak a polgármesteri és fejlesztési
kabinet nevű új szervezeti egységhez kerültek. Itt a különböző
szakterületek specialistái Dósai
Bence kabinetvezető irányításával
dolgoznak. A kabineten belül mi,
„korábbi beruházók”, talán egy kicsit még szorosabb egységet alko-

EU-s pályázatok pillanatnyilag még
nincsenek. Örömteli hír azonban,
hogy a brüsszeli tárgyalások 5 db
operatív program keretében már
lezárultak, így a gazdaságfejlesztés és a területfejlesztés területén
márciustól lehet számítani az első
Széchenyi 2020 program pályázatainak megjelenésére.

– Mire készülhet Félegyháza?

tunk. Hartyáni Gyula gépészmérnök kollégám a közműfejlesztések
és infrastruktúra beruházások
szakembere, Hollenda Gabriella a
közbeszerzések szakértője, jómagam pedig településmérnökként
a területfejlesztés, vidékfejlesztés
és pályázatírás területeit tartom
kézben. A csapat hamarosan egy
beruházási ügyintézővel bővül.
Így áll össze az a szakmai stáb,
amely a településfejlesztés végrehajtó feladatai mellett tervezést,
projekt-előkészítést és projektgenerálást is végez, beleértve és
hangsúlyozva az előzőekhez a pályázatokhoz szükséges szakmai
előkészítő munka koordinálását is.

– Az önkormányzat illetékességi körében megjelenő
beruházások olyan sokrétűek,
hogy minden jogosultság és
szaktudás természetszerűen
nem állhat „házon belül” rendelkezésre. Viszont bizonyos
területek tekintetében nem
kellene a „szomszédba menni”
a legmagasabb szintű szakértelemért.
– Éppen ezért a pályaművek
összeállításában arra törekszünk
a jövőben, hogy jelentősebb részt
csoporton belül, és kevésbé külső szakértők tollából készüljenek
el az új projektek. Ez paradigmaváltás a korábbi gyakorlathoz képest, amikor a külső szervezetek
igénybevétele volt a meghatározó
úgy a pályázatírásban, mint a pro-

jektmenedzselésben. Szándékunk
szerint – eltérően a közelmúlttól
– a nyertes pályaművek megvalósításába minél nagyobb arányban
vonnánk be a hivatal szakembereit
is, főleg műszaki, jogi és pénzügyi
szakterületeken.

– Miért előnyös ez a városnak?
– Amikor külső szakértők kapnak megbízást pályázatkészítésre,
vagy projektmenedzsmenti feladatokra, számos kérdésben akkor
is a hivatali apparátusra vannak
utalva. Valójában tehát minden
önkormányzati projekt mögött a
hivatalnokok dolgoztak, de munkájuk nem minden esetben finanszírozódott a projekt költségvetéséből, még akkor sem, amikor erre
lett volna lehetőség. Azzal, hogy ez
a helyére kerül, egy súlyos feszültségforrást oldunk fel házon belül,
ráadásul a szakemberek közvetlenül is érintettekké válnak a jó projektekben és az eredményes munkában. A változtatás emberi oldala
mellett hangsúlyos az a szakmai
érv is, hogy a több száz kilométerről vezényelt projektekkel szemben
lényegesen könnyebb a problémamegoldás és a zökkenőmentes
megvalósítás, ha minden érintett
helyben rendelkezésre áll.

– Mikor várhatók az új struktúra és új munkamódszer első
megmutatkozó eredményei?
– Nehéz erről bármi konkrétumot mondani, tekintettel arra, hogy

– Elsősorban a vállalkozók helyzetbehozása, a vállalkozók fejlesztési lehetőségei változnak döntően. Be kell vallani azonban, hogy ez
nem félegyházi specialitás, hanem
a Széchenyi 2020 program sajátja.
Az Európai Unió által a napokban
jóváhagyott Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program
(GINOP) keretében a források nagy
része gazdaságfejlesztéshez fog
kötődni. Ebből adódóan – és ez
összecseng a Félegyháza program
célkitűzéseivel – az önkormányzatnak is olyan beruházásokban,
fejlesztésekben kell gondolkodnia,
amelyek (közvetlen, vagy közvetett
módon) kedvezően érintik a gazdaságot. Mindannak a hasznát, amit
az ipari park fejlődése érdekében
az önkormányzat tulajdonosként
vagy üzemeltetőként tenni tud, a
parkba betelepülő vállalkozások és
azok alkalmazottjai élvezik. Ez a
közvetlen gazdaságélénkítő hatás.
Mindazzal, ami révén az önkormányzati feladatok hatékonyabbá
válnak, közvetett módon generálható gazdaságfejlesztési hatások.

– Milyen feladat, felelősség
hárul e folyamatban a polgármesteri és fejlesztési kabinetre?
– A döntések előkészítése során
párbeszédet kezdeményezünk a
gazdaság helyi szereplőivel, és az
így tudomásunkra jutó elképzeléseket és javaslatokat figyelembe
vesszük tervezéskor, illetve konkrét
önkormányzati projektek előkészítésekor. Az új struktúra eredményessége a sikeres pályázatokban
és befejezett beruházásokban lesz
mérhető, így a haszon reményeink
szerint néhány éven belül egyértelműen megmutatkozik.

Tóth Timea
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Együttműködéssel a külterület biztonságáért
A tanyás településeken speciális feladatokkal kell megbirkózni a bűnmegelőzés érdekében. A tanyavilágot a
bűnözők védtelennek tartják,
és gyakran látogatják rossz
szándékkal. A külterületi bűnözés megelőzése érdekében
lakossági fórumot szerveztek a
Nagyszőlő úti gazdakörben és
a városházán is.
A Falugondnokok Duna-Tisza
Közi Egyesülete és a Kiskunok
Vidékéért Egyesület azzal a szándékkal hívta össze a tanyás vidék
lakóit, hogy szakemberek segítségével felhívja a figyelmet arra, hogy
mit kell megtenniük tulajdonaik
védelme érdekében. A tanácskozások megnyitásakor Balla László
alpolgármester elmondta, hogy a
fórumok célja a figyelemfelhívás

mellett a tapasztalatok összegzése
annak érdekében, hogy a város, a
rendőrség, a polgárőrség és a mezőőrség minél pontosabban tudja
megfogalmazni ezeken a területeken a feladatait, és az együttműködés formái szélesedjenek.

Kovács Gizella rendőr őrnagy
számos bűneset bemutatásával
hívta fel a figyelmet, hogy mi mindenre kell ügyelni a betörések,
lopások és egyéb bűncselekmények megelőzése érdekében. A
rendőrség szakértője a legfonto-

sabbnak azonban az odafigyelést,
az együttműködést tartotta, és
hangsúlyozta a lakosság éberségének, továbbá a rendőrség, polgárőrség és a mezőőri szolgálat
összehangolt intézkedésének fontosságát.

Amikor megvalósul a szolgáltató állam
A kormányhivatalok 2011-es
létrejöttét követően, a 2012es év során teremtődtek meg
a járási hivatalok működésének feltételei. A többi településsel egy időben Félegyházán
is 2013. január 1-jén kezdte
meg működését a járási hivatal. Dr. Sipos Krisztina Carmennel egy évvel ezelőtt a
kezdeti tervekről beszélgettünk, ezúttal pedig már egy
„beállt” rendszer tapasztalatait foglalhattuk össze.
– Gördülékenyen zajlott az év:
pontosan tudtuk, hogy mi a feladat,
hogy hol tudunk a hatékonyságon
még javítani, és ki tudtuk használni
az abból adódó előnyöket, hogy egy
egységes hivatalon belül a különböző szakigazgatási szervek akár
egymás munkáját segítve dolgoznak. Ez megjelenik például abban,
hogy ugyanattól az ügyféltől ne
kérjük kétszer ugyanazt az információt, adatot. Elkezdtük megvalósítani ezt a szemléletet, és egymás
erőforrásaira támaszkodva még
hatékonyabban tudunk segíteni az
ügyfeleknek. Jó példa erre a járási
munkaügyi kirendeltség, a törzshivatalban a közszolgálati referens és
a hatósági osztály szociális ellátásokért felelős kollégái munkájának
az összehangolása, ami március
1-je után még erőteljesebb lesz.
– Ez az az időpont, amikortól a

járási hivatalok állapítják meg a jövedelemkompenzáló, foglalkoztatást
helyettesítő támogatásokat.
– Március 1-jétől a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás és az aktívkorúak ellátása átkerül hozzánk,
akként, hogy ezeket az aktákat – felülvizsgálás után – átadja nekünk az
önkormányzat. Március 1-jétől tehát
már nálunk lehet újat igényelni, a
meglévőkkel kapcsolatban pedig mi
leszünk a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv. A további
részletekről, a változással kapcsolatos tudnivalókról időben tájékoztatni
fogjuk a lakosságot. Akiknek folyamatos az ellátása, azoknak nincs
semmi teendője. Egyelőre annyi
változásra kell felkészülni, hogy az
érintettek a jövőben kizárólag postai
úton vagy bankszámlán kaphatják
meg ellátásaikat.
– A hivatal illetékességi terü-

lete Kiskunfélegyháza mellett
kiterjed Bugac, Bugacpusztaháza, Petőfiszállás, Pálmonostora
és Gátér településekre is. Hogyan
érintette az itt élőket az új gyakorlat?
– 2013. január 1-jétől létezik a települési ügysegédi rendszer, aminek
szolgáltatásait azóta folyamatosan
szélesítettük: már nemcsak a szociális ellátások érhetők el helyben,
hanem a lakcím bejelentéshez kapcsolódó ügyintézés, segíteni tudunk
továbbá nyomtatványokkal, felvilágosítással is. Így az ügyfelek teljesen
felkészülve érkeznek, ha hivatalos
ügyük mégis a járásközpontba szólítja őket. A települési ügysegédek
feladata még hangsúlyosabbá válik
március 1-je után, szerepük felértékelődik. Jelenleg is a hét minden
napján megtalálhatóak vagyunk egyegy településen, de amennyiben ez
szükségessé válik, tovább fogjuk növelni az ügyfélfogadás idejét.
– Milyen tapasztalatokat hozott
a 2014-es év?
– A járási hivatal a szakigazgatási szerveivel és a kormányhivatal
teljes szervezetrendszerével olyan
komplexitást képes nyújtani, ami
igazolja a közigazgatás átalakításának eredményét. Félévente mérjük
az ügyfélelégedettséget, és nagyon
jó mutatóink vannak. Itt jegyzem
meg, hogy a minőségfejlesztésben
elért eredmények elismeréseként
2011-ben elnyerte a partnerközpon-

tú minőségdíjas kirendeltségi címet
a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége,
amit az előírt felügyeleti ellenőrzés
alkalmával 2014. december 10-én
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal minőségdíj-bizottság tagjai megerősítettek, így továbbra is jogosult
a „Partnerközpontú Minőségdíjas
Kirendeltség” cím viselésére. De az
eredmények nem tesznek minket
elbizakodottá. A célunk továbbra is
az ügyfelet a középpontba állítva, az
egész problémáját komplexen kezelve eljárni. Szeretnénk, hogy mindenki, aki hozzánk fordul, azt érezze: a
járási hivatal érte van, a szolgáltató
állam nálunk is megvalósul. A folyamatos működés megteremtése a fő
feladatunk.
– A tervek szerint 2015. december 31-ig Félegyházán is megnyílik a kormányablak. Milyen változást hoz ez az ügyfelek számára?
– Bács-Kiskun megyében jelenleg
Kecskeméten, Kalocsán, Kiskunhalason és Baján van kormányablak,
de a cél, hogy minden járásközpontban legyen. Kiskunfélegyházán
az év utolsó napjáig nyílik meg az
úgynevezett másodikgenerációs kormányablak a mostani okmányiroda
helyén. Ügyintézőink felkészültek a
feladatra, a szükséges képesítést
megszerezték. Az ügyfelek számára ez hosszított nyitva tartást, több
ügykört, kényelmesebb és gyorsabb
ügyintézést jelent.
T. T.
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Civil szervezetek
képviselőit várják

Egy jó hangulatú, színes programra invitálja a helyi civil szervezetek képviselőit a Natura
Hungarica Alapítvány. Mint azt
Kárpáti Rita és dr. Horváth
Rekedt Gréta elmondta: a pályázati lehetőségeket, a pályázatírás fortélyait és az IKSZ (Iskolai
Közösségi Szolgálat) civilek által
kihasználható lehetőségeit ismerhetik meg mindazok, akik
részt vesznek a március 6-án,
pénteken 10-től 16 óráig meghirdetett rendezvényen.
Program:
09.30-10.00: Regisztráció –
aperitif (kávé, tea)
10.00-11.00: Ismerkedés – Játék határok nélkül
11.00-11.30: X=Iskolai Közösség Szolgálat
11.30-13.00: Miért, Mit, Kivel,
Hogyan? – A pályázatírás fortélyai és buktatói
13.00-14.00: Ebéd egy jó helyen
14.00-15.30 Kreatívak délutánja – Mini projektek kidolgozása
kiscsoportokban
15.30-16.00 Kritikai fél óra – a
kidolgozott mini projektek átbeszélése, értékelése
A nap folyamán kidolgozott
mini projektek kivitelezéséhez
a Natura Hungarica Alapítvány
anyagi támogatást nyújt!
Jelentkezhet bármely civil
szervezet képviselője, munkatársa, aktivistája, de szeretettel várják a szervezők a közművelődési
intézmények dolgozóit is. A programon való részvétel ingyenes, de
előzetes regisztrációhoz kötött.
A limitált létszám miatt részvételi szándékodat mielőbb jelezd
a naturahungarica@mailbox.hu
címen neved, telefonszámod, és
a képviselt civil szervezet megjelölésével.
A projektet a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

2015. február 27.

Fiatalok, az értékek nyomában
A Natura Hungarica Alapítvány tovább folytatja értékgyűjtő, értékőrző tevékenységét a középiskolások körében. A szervezet
ezúttal a Móra Ferenc Gimnázium tanulóinak kínált érdekes, színes programokat, melyek keretén belül helyi értékek után kutathattak a fiatalok.

Első alkalommal a Sarlós Boldogasszony templom és harangjainak rejtélyes történetével ismerkedtek meg, megtudták, mi a
„templom gombja” majd a Szent
István Templom harangtornyaiba
jutottak fel a középiskolások. Látogatást tettek a városi levéltárban,
ahol évszázados dokumentumok
lapjain elevenedett meg a város
történelme. A fiatalok az épített és

a szellemi értékeken túl gasztronómiai élvezetekben is részesedtek,
félegyházinak mondott keménytarhonyát főztek és lángost sütöttek.
Természetesen nem maradt el
a modern kori értéket képviselő
Rocktár kulisszatitkainak megismerése sem, ahol a tanulók kipróbálták a koncerteken használt
technikai berendezéseket. Az utolsó alkalommal a város díszpolgára

Játszva tanulnak
Élménnyel, tartalmas időtöltéssel, közösségi programmal és művészi megtapasztalással gazdagodnak a Kiskunfélegyházi Göllesz
Viktor Általános Iskola EGYMI diákjai a Natura Hungarica Alapítvány jóvoltából. Kezdeményezésükre különböző foglalkozásokon:
Sport Poha-Rak, összművészeti és dráma szakkörökön vehetnek
részt a gyerekek. A programba az iskola, tanulásban- és értelmileg akadályozott tanulóinak 60 százalékát sikerült bevonni.
Mint azt Kárpáti Rita ötletgazda
elmondta, a rengeteg sikeres projekt után szerettek volna örömöt
vinni ezeknek a sokszor háttérbe
szoruló gyerekeknek az életébe is.
Így kimondottan az ő igényeiket és
lehetőségeiket vették figyelembe a
komplex program összeállításakor.
Első körben a Sport Poha-Rak
foglalkozásokkal „mozgatták meg”
az iskola apraját és nagyját.
S miközben öröm és kacagás töltötte meg a termeket, szinte észrevétlenül tökéletesedtek a gyerekek
készségei, képességei, nőtt az önbizalmuk. A Sport Poha-Rak szak-

kört – amelynek a napokban volt
az utolsó foglalkozása – Vízhányó
Zoltán vezette. A játékos foglalkozásokon 18 gyerek vett részt
folyamatosan, s
tapasztalta meg
a játék öröme
mellett jótékony
hatásait.
Mint
Rita mondja, ez
az
ügyességet
fejlesztő foglalatosság jó hatással van mindkét
agyféltekére, a
kéz koordináci-

Dr. Réczi László birkózó világbajnok tartott előadást, aki nemcsak
a sport szépségeiről mesélt, de
bölcs tanácsokkal is ellátta a fiatalokat. A foglalkozásokon részt
vevők ezekről és más értékekről
leírásokat készítettek, melyek a
www.ertekterkep.com weboldalon
olvashatók.
A projekt a Földművelésügyi
Minisztérium és a Hungarikum
Bizottság támogatásával valósult
meg.

ójára, a mozgáskoordinációra, de
egyéb képességekre is. Ráadásul
a fejlődés folyamata soha nem ér
véget: mindig mindenkinek van
lehetősége önmagát tovább tökéletesíteni.
Bár a műanyag poharaktól most
egy időre elbúcsúznak a „gölleszes” gyerekek, élményben nem
lesz hiányuk a következő hetekben
sem. Miklya-Luzsányi Mónika
és Horváth-Rekedt Gréta a művészet és a drámapedagógia eszközeit és a mese örömét viszik el
hozzájuk minden héten.
T. T.
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Tárt kapuk várják a betegeket
Február 1-jén megnyitotta kapuit Kiskunfélegyházán is a Sorsok
Háza Pszichiátriai Betegek Nappal Intézménye. Mint azt Hajdu Julianna intézményvezetőtől megtudtuk, a Kun utca 10. szám alatti intézményt a Magyarországi Baptista Egyház által létrehozott
Szeretetházi Baptista Gyülekezet működteti a hálózat kiskőrösi,
kiskunhalasi és kalocsai tagjaival intézményeivel együtt.
– Bács-Kiskun megyében egyedül Kecskeméten van pszichiátriai
betegek nappali intézménye, miközben komoly igény mutatkozik
– magyarázza az intézményvezető,
akitől azt is megtudtuk, hogy elsősorban azoknak a pszichiátriai
betegségben szenvedőknek vagy
krízishelyzetben lévőknek szeretnének segítséget nyújtani, akik
kórházi ellátásra nem szorulnak
ugyan, de támogatásra, szakmai
útmutatásra igen. A pszichiátriai
betegellátás fejlesztése című projekt keretében elnyert támogatás
felhasználásával vásárolták meg
az ingatlanokat, és alakították ki
a hatósági és emberi elvárásoknak minden tekintetben megfelelő,
külsőségeiben is igényes Sorsok
Házát.
A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők
részére szociális, egészségi és
mentális állapotuknak megfelelő
napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek
megfelelő közösségi programokat
szervez, valamint helyet biztosít a
közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak. A szolgáltatás
nyitott úgy az ellátotti kör, mint a
lakosság felé.
– A pszichiátriai betegek nappali
intézménye az öntevékenységre,

az önsegítésre épül. Programjaink
kulturális, szabadidős, tájékoztató
jellegűek, az intézmény szolgáltatásai között egyéni, csoportos, párés családterápia is szerepel. Arra
törekszünk, hogy megkönnyítsük
a társadalomba való beilleszkedését, korábbi közösségeikbe való
visszatérését azoknak, akik megtisztelnek minket bizalmukkal –
foglalja össze Hajdu Julianna.
Az 50 férőhelyes intézményben
van pihenőszoba, adottak a közösségi együttlét, pihenés, személyi
tisztálkodás, személyes ruházat
tisztításának feltételei, azonban
meleg étkezésre nincs lehetőség.
Az ellátási területről (amibe
Kiskunfélegyháza mellett Bugac,
Bugacpusztaháza, Gátér, Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás is beleérendő) bárki
igénybe veheti az intézmény szolgáltatásait egy megállapodás megkötését követően. Amennyiben az
igénybevevő az ellátási területen
tartózkodik életvitelszerűen, de
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik a
felsorolt településeken, abban az
esetben is bizalommal fordulhat
segítségért az intézmény munkatársaihoz.
– Itt semmi sem kötelező – fogalmaz a szakember. – Mindenki

akkor és annyi időre jön, továbbá
abban vesz részt, amiben szeretne. Az intézmény csoportfoglalkozások és egyéni beszélgetések
biztosításával segít pszichés problémák megoldásában. A nyitvatartási időben az itt tartózkodási
lehetősége adott, az ellátottak
önkéntesen, szükség szerint keresik fel az intézményt. Szeretettel
fogadunk mindenkit, aki problémái
megoldásához segítséget remél,
vagy szabadidejét társaságban,
kulturált környezetben, tartalmasan szeretné eltölteni. Segítséget
nyújtunk álláskeresésben is. A
Sorsok Háza tárt kapukkal várja
a pszichés problémával küzdőket
és hozzátartozóikat. A közösség, a
tagok szeretetén és egymás iránti
figyelmén épül fel.
A Sorsok Háza szolgáltatásai ingyenesek. Olyan pszichés mentális
problémákkal küzdő embereken
próbálnak itt segíteni, akik meg-

rekedtek egy élethelyzetben, és
meghaladja az erejüket a továbblépés, esetleg már egészségügyi
ellátásban részesülnek pszichiátriai betegségük miatt. Krízishelyzetben lévők ugyancsak segítséget
remélhetnek az itt dolgozó három
terápiás segítőtől. Az igényt személyesen a rászoruló, vagy hozzátartozója is jelezheti. Az intézményben egyébként hozzátartozói
csoport indítását is tervezik.
Az intézményvezető hangsúlyozza: Az intézmény szakmai munkára épült, és a legmesszebbmenőkig
tiszteletben tartja mindenki faji,
felekezeti hovatartozást.
Jelentkezni folyamatosan lehet
személyesen hétfőtől péntekig 8 és
16 óra között a helyszínen, Sorsok
Háza Pszichiátriai Betegek Nappali
Intézményében Kiskunfélegyházán, a Kun utca 10. szám alatt,
vagy a 20/776-4129-es telefonszámon.

Erősíteni a szociális ellátást
A város költségvetése alapvetően elfogadható. Előremutató gazdálkodást jelez az idei évre, vannak benne olyan tételek, amelyek régóta húzódó problémákat oldanak meg. Az MSZP helyi
szervezete azonban elégedetlen a szociális források mértékével
– fogalmazta meg sajtótájékoztatóján Horváth Tamás.
A pártelnök, önkormányzati képviselő hozzátette: a hiányosság
nem csak a helyi önkormányzatnak róható fel. Azért jut kevesebb
a félegyházi rászorulóknak, mert a
kormány is kevesebbet költ erre az
ágazatra. Ezzel a helyzettel a helyi önkormányzat nehezen tud mit

kezdeni, de mégis tenni kell valamit, nem szabad cserbenhagyni a
félegyházi rászorulókat.
A képviselő elmondta, hogy a
költségvetés vitájában szerette
volna elérni, hogy idén is ugyanan�nyi összeget fordítsanak szociális
kiadásokra, mint tavaly. Az elmúlt

évben ugyanis 79 millió forintot
szántak erre az ágazatra, míg idén
csak 56 milliót. Ezt kevésnek tartja
még akkor is, ha tudomásul veszi,
hogy a támogatások és segélyek
egy része átkerült a járási hivatalhoz.
Horváth Tamás szólt arról is,
hogy személy szerint mindent
megtesz azért, hogy a februárban
megalkotandó szociális rendelet
a félegyházi rászorulókat segítse.
Arra is javaslatot tesz, hogy egy tanácsnokot bízzanak meg az ágazat

gondozásával. A tanácsnok feladata lenne az érintett intézményekkel
való kapcsolattartás, munkájuk
összehangolása. Emellett gondoskodnia kellene arról is, hogy a lehetőségeket megismerhessék, megismerjék a rászorulók, és segíteni
kell a támogatások igénylésében is.

H. S.
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Minden diák jusson el a múzeumba!
2014-ben egy régész-történésszel, idén március 1-jétől pedig
egy múzeumpedagógussal bővül a félegyházi Kiskun Múzeum
személyi állománya. Mészáros Márta igazgatót arról kérdeztük,
milyen változást hoz ez az intézmény szakmai munkájában, és
milyen új lehetőségeket a város életében.
– Tavaly Knipl Istvánnal 9 főre
bővült a múzeum állománya. Új
munkatársunk évközben környezetrégészetből megszerezte a doktori fokozatát. Tevékenysége intézményünk tudományos munkájára
és megítélésére egyaránt serkentőleg hatott. A képviselő-testület
jóváhagyásával idén március 1-jével tovább bővül a létszámunk egy
múzeumpedagógussal. Ezzel úgy
gondolom teljes lesz a stáb.
– Mi lesz az új munkatárs feladata?
– Van egy álmom: minden tanévben legalább egyszer minden
félegyházi diák jusson el a mú-

zeumba. Bízom benne, hogy új
munkatársunk segítségével ezt
sikerül elérni. Jelenleg is van egy
múzeumpedagógiai programunk,
amelynek keretében a térség nevelési-oktatási intézményeinek –
óvodáktól az általános iskolákon át
a középiskoláig – gazdag tematikát
kínálunk a tananyag kiegészítéseként. Reményeim szerint ez a kezdeményezés kap új lendületet, és
még gazdagabb tartalommal telik
meg a jövőben.
– Milyen témákban ajánlana
múzeumi órát a különböző korosztályoknak?
– Már az óvodások is rengeteg

ismeretanyaggal és élménnyel gazdagodhatnak múzeumi sétáinkon,
az évszakokhoz, ünnepekhez, vagy
akár a mesterségekhez kapcsolódó interaktív foglalkozásokon, vagy
éppen a szabadtéri népi játékokkal
ismerkedve. Általános iskolásoknak többek között az irodalomhoz,

ezen belül Móra Ferenchez kötődően, valamint városismereti témákban kínálunk gazdag programot,
feltárva Félegyháza műemlékeit,
építészeti különlegességeit. Meg
tudjuk tölteni tartalommal a történelem, irodalom, művészeti órákat.
Gyakorlatilag minden korszakhoz
tudunk helyismereti, helytörténeti
érdekességeket kínálni. Az irodalom órákhoz kötődően erősíthetjük a Petőfi- és Móra-kultuszt, de
az intézmények egyedi arculatát,
irányultságát is figyelembe tudjuk
venni. Mindehhez eddig is adott
volt a lehetőség, de hiányzott az
a személy, aki az egészet szervezi, kézben tartja. Nagy reményeket
fűzünk a múzeumpedagógiai tevékenység erősítéséhez. Terveink
szerint ez lesz az év egyik fő irányvonala a Kiskun Múzeumban.

T. T.

A maratoni Wass Albert-felolvasó
ma már szépirodalmi ünnep Félegyházán
Kiskunfélegyházán először – Gulyás László kezdeményezésére –
2010-ben szólaltak meg a felolvasó maraton keretében Wass Albert és a nagy magyar írók (köztük Móra Ferenc és Petőfi Sándor)
művei. Idén február 20-án 18 órakor kezdődött a városi könyvtárban a Wass Albertre emlékező felolvasóest, amelynek keretében
közel 200 felnőtt és fiatal idézte a magyar irodalom remekeit.
A rendezvény vendégeit és
előadóit köszöntve Kállainé Vereb Mária igazgató elmondta: az
éveken át kitartó felolvasások elérték az ötlet elindítói által 2004-ben
megfogalmazott célt, az új alaptantervnek köszönhetően egyre
több diákhoz jutnak el Wass Albert
értékközvetítő gondolatai. Ennek
tudatában a korábban egyetlen
íróra összpontosító országos felolvasást egyre inkább szépirodalmi
ünnepnek tekintjük.
A felolvasó maratont dr. Ónodi
Izabella, a művelődési és szociális bizottság elnöke nyitotta meg,
aki egy személyes vallomással
kezdte mondandóját: „Amikor a
Jóisten úgy döntött, hogy Félegyházára kerülök, az első kulturális
rendezvény, amin részt vettem a
Wass Albert felolvasóest volt. Ez
az esemény azóta is meghatározó
számomra.”

A köszöntők után Gulyás László
a rendezvénysorozat kezdeményezőjének, Hegedűs Gergely Andrásnak a levelét olvasta fel, amelyet minden helyszínen egy időben
ismerhettek meg az előadók és
érdeklődők:
„Kedves vendégek! Tisztelt iro-

dalomszeretők! Isten hozott mindenkit a Kárpát-medencében és a
tengeren túl a nyolcadik maratoni
Wass Albert-felolvasáson! A ma
induló Szépirodalmi Ünnepet soha
nem látott érdeklődés vezette fel,
végül jócskán megdőlt az eddigi

rekord, és 65 felolvasó kört köszönthettünk. A tengeren túlról
New York és Los Angeles, Erdélyből
Nagybánya, Érmihályfalva és Koltó, a Felvidékről Érsekújvár, Délvidékről Zenta fogadta az erdélyi író
hívó szavát, míg Magyarországról
további 58 helyszín csatlakozott.

„A Kelemen-havasok egyik hófödte csúcsán ott ül most néhány angyal, és vigyázó körükben egy velük
együtt mosolygó lélek, akit ezen a
földön sikeres erdélyi íróként tisztelünk és szeretünk a mai napig.
Gondolatban átnyújt nekünk egy
virágot, és valamennyiünk szívében
itt lesz ez a virág, míg tart ez a 25
óra és azon is túl. ….”
A virágot nagyon sok félegyházi elfogadta. Szombaton Hegyesi
Judit hegedűjátéka után a Móra
gimnázium diákjai adtak műsort.
Simó József a Wass Albert-hagyatékról tartott előadást, majd a
Thália Színkör mutatta be „A költő
visszatér” című zenés produkciót. Szombaton A Szent Benedek
Gimnázium, ezt követően pedig a
Kiskunfélegyházi Művészeti Iskola
műsorával folytatódott a program.
Gulyás László a Padkaporos Táncegyüttes kicsinyeinek közreműködésével adott elő meséket. Önálló
előadással jelentkezett a Constantinum Intézmény, a Közgazdasági
Szakközépiskola és a Nyugdíjas
Klubok csoportja. 18 órától a Széljáró Balladás együttes lépett fel.

H. S.
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Titkok a félegyházi levéltárban
900 iratfolyóméternyi anyagot őriz a félegyházi levéltár. Ha tehát
a két raktár valamennyi iratát kinyitva és kihajtva egymás mellé
helyeznénk, csaknem egy kilométer lenne az első és az utolsó
közötti távolság. És ez csak egy Kőfalviné Ónodi Márta levéltáros
„titkai” közül, amelyeket megoszt velem a Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára Kiskunfélegyházi részlegéről.
A kalandregényekbe illő helyszín a városháza második emeletén
őrzi régmúlt idők papírra vetett emlékeit.
– A legkorábbi iratanyagok 1743ból, a város újratelepülésének
idejéből származnak, de a Kiskun
Kapitány jegyzőkönyvében 1739-es
bejegyzéseket is találhatunk. Levéltárunk őrzi Félegyháza önkormányzatiságának dokumentumait
a főbíró által vezetett tanács jegyzőkönyveitől (1743-1871) kezdve a
polgármesteri hivatal (1872-1949)
iratain át az 1950 utáni tanácsi
anyagok egész soráig. A feudális
korból különböző összeírások, a
redemptióval kapcsolatos dokumentumok, végrendeletek, földbirtokívek, határmegállapítások a
legfontosabbak, a 19. századból
jelentősek a közgyűlési jegyzőkönyvek, katonai iratok, a gimnázium
irategyüttese. A város anyaga mellett a főszolgabíró által vezetett
kiskunfélegyházi járás (1873-1949)
okmányai is ide kerültek, továbbá
megtalálhatók itt a városi intézmények – például az iskolák –, valamint a céhek, az Ipartestület és a
rendőrség bizonyos aktái. Az egyesületek – például az Agarász- és
Vadászegylet, a Daloskör, a Katolikus Lányok Egylete, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület – dokumentumai mellett itt lett elhelyezve
Fekete János helytörténeti kutató
irathagyatéka is. A kb. 4500 kötetes
szakkönyvtárunk mellett gazdag az
archív sajtógyűjteményünk is, őrizzük a Félegyházi Közlöny példányait
1905-től gyakorlatilag napjainkig, de
a legkorábbi helyi újságunk 1882ből származik – sorolja a levéltáros
olyan mély tisztelettel a hangjában,
ami megérinti a látogatót.

A késő délelőtti nap tompán világítja meg a mennyezetig érő polcokkal teli helyiséget. Odabent az a
semmi mással össze nem téveszthető illat leng körül minket, amit a
dédmamától örökölt, megsárgult
lapú gyermekkori mesekönyvemből ismerek. Ónodi Márta otthonosan mozog a sajátos világban, biztos kézzel nyúl a látogatót magával
ragadó darabokért. Iskolai évkönyvek, plakátok, okiratok, térképek,
tervrajzok idézik az évtizedekkel,
évszázadokkal ezelőtti Félegyháza
hétköz- és ünnepnapjait.
– Ez itt az egyik büszkeségünk
– tartja elém Márta a Kiskun Kapitány 1743-tól vezetett, kézzel
írott, bőrkötéses jegyzőkönyvét.
Együtt olvassuk, értelmezzük a
sorokat. Neki már rutinosan megy.
Az én szemem csak nem akar hozzászokni a cirádás betűkhöz és a
270 évvel ezelőtti nyelvezethez.
Ennek ellenére az emberöltőkkel
ezelőtt papírra rótt sorok varázslata megérint. Nem kevésbé a
korabeli plakát hangulata, amely
közegészségügyi okokból szigorúan tiltja a pocsolyajég használatát
a jégszekrényekben, vagy a Haubner Károly által szerzett Csikós
nóta kézzel írott, gazdag illusztrációval is ellátott kottája.
– A levéltár a múzeum és a
könyvtár
testvérintézménye.
Ugyanolyan közgyűjteményi intézmény, ám a tudományos és
közművelődési tevékenység mellett közigazgatási feladatokat is
ellát. Feltárjuk, rendszerezzük és
kutathatóvá tesszük az itt őrzött

Emlékmű, madarakkal
Elkészültek a Herman Ottó emlékmű tervei – tudtuk meg Balla
László alpolgármestertől. A tervek Bozóky István, Szabó Ildikó és
Nagy Ágnes együttműködésének
eredményeképpen születtek meg,

és egy olyan finom parkrészlet
megvalósulását körvonalazzák a
városi könyvtár mögötti területen,
amely harmonikusan illeszkedik
a városképbe, ugyanakkor méltó
emléket állít az „utolsó magyar

iratanyagot, segítjük és kiszolgáljuk a hozzánk forduló kutatókat,
akik leggyakrabban szakdolgozati
témával vagy családkutatással keresnek fel bennünket. A levéltárban őrzött anyag kutatásának lehetősége nélkül nem születhetett
volna meg számos, kisebb vagy
nagyobb szabású helytörténeti
tárgyú könyv (pl. a közelmúltban
megjelent, a város két katolikus
templomának történetét feldolgozó mű), vagy forrásközlés (pl.
Olvasókönyv
Kiskunfélegyháza történetéhez). A nálunk lévő
iratokból gyakran szolgáltatunk
adatot a levéltárhoz forduló ügyfeleknek, illetve a polgármesteri
hivatal illetékeseinek, legyen szó
építési tervrajzról, kárpótlási
igényről, vagy munkaviszony-igazolásról. A közművelődésbe is

egyre hatékonyabban kapcsolódunk be: évek óta részt veszünk
a városi helyismereti vetélkedő
feladatainak
összeállításában,
társintézményeinkkel
közösen
kiállításokat szervezünk, iskolai
és felnőtt csoportokat fogadunk
és számukra különböző foglalkozásokat rendezünk; tudományos
vagy ismeretterjesztő előadásokat tartunk.
– Milyen iratok kerülnek be a
levéltárba?
– Gyakorlatilag előbb vagy utóbb
minden közirat, aminek maradandó történeti értéke van – mondja
Ónodi Márta, és abban megegyezünk, hogy ennek a definíciónak
merőben más jelentést tulajdonít
a levéltáros, mint minden más halandó…

T. T.

polihisztornak” is. A 150 centiméter magas, madarakat és sziklát formázó emlékművet április
18-án, ünnepélyes keretek között
avatják fel.
A leírás szerint „a térplasztika
posztamensének anyaga durván,
ívesen faragott süttői mészkő, fő

nézetén fekete gránit betétezéssel,
melyen Herman Ottó gravírozott
portréja található. E posztamensen foglal helyet a római travertin
mészkőből kivágott stilizált madarak térplasztika, antikolt felületképzéssel.”
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Új feltételek és forrásszerzési lehetőségek várják idén az agrárvállalkozásokat

OTP Bank: újabb konstrukciók nyílnak meg a
területalapú támogatások előfinanszírozására
Az idei évtől számos új elem tarkítja a területalapú támogatások
rendszerét. Ezek közül a legfontosabb a támogatási összeg felső
korlátjának bevezetése, valamint az ún. zöldítési követelmények
alkalmazása. Ugyanakkor az agrárvállalkozások idén is kérhetik
a területalapú támogatások előfinanszírozását. A Növekedési Hitelprogram (NHP) meghosszabbításának köszönhetően a pénzintézeteknél számos kedvező előfinanszírozási konstrukció érhető
el. Ezen hiteltermékek alkalmazásával a mezőgazdasági vállalkozások már 2015-ben hozzájuthatnak a következő két év támogatási összegéhez, alacsony, 2,5 százalékos hiteldíj mellett vagy
akár több évre rögzíthetik az előfinanszírozásra nyújtott hitel díjait
2,50%-on – hívják fel a figyelmet az OTP Bank szakértői.
Szélesedő forrásszerzési lehetőségekre és új követelményekre számíthatnak 2015-ben a területalapú
támogatásokra jogosult agrárvállalkozások, családi gazdálkodók
és őstermelők. A korábbi SAPS-támogatások igénylése és kifizetése
lényegében változatlanul történik,
az ehhez kapcsolódó, teljesítendő
feltételek közt azonban érdemi
változások fedezhetők fel. Az előző években kifizetett hektáronkénti
összegekkel nagyságrendileg megegyező mértékű támogatások a
későbbiekben alaptámogatásként
és ehhez kapcsolódó „zöld komponensként” vehetők igénybe. A Földművelésügyi Minisztérium számításai szerint az alaptámogatás
várhatóan 144,7 euró, míg a zöld
komponens 81,3 euró értékben
kerülhet kifizetésre hektáronként.
Ugyanakkor az idei évben tovább
bővül a területalapú támogatások
(alaptámogatás+zöld komponens)

előfinanszírozására
lehetőséget nyújtó pénzintézeti termékek
köre. „A támogatás-előfinanszírozási konstrukciók alkalmazásával
minden egyéb lehetőségnél egyszerűbben és nem utolsó sorban
olcsóbban biztosítható a termelési
ciklus forgóeszköz-igénye. Az OTP
Bank az idei évtől akár a következő
3 évre is biztosítani tudja ezeket a
forrásokat fix 2,5%-os hitelkamat
mellett. Ennél kedvezőbb finanszírozási lehetőség nincs ma a piacon.”– fejtette Szabó István.
Az OTP Bank Agrárágazati Igazgatóságának ügyfélkapcsolati igazgatója elmondta: az NHP 2015
végéig történő meghosszabbításának köszönhetően a területalapú
támogatásra jogosult agrárvállalkozások, őstermelők és családi
gazdálkodók – az ügyfélminősítés
eredményétől függően – idén ismét, akár a támogatási összeg 85
százalékának előfinanszírozását

is igényelhetik kedvezményes hitel formájában. Ez hektáronként
57.600 Ft kedvezményes forrás
rendelkezésre bocsátását jelenti. Mindemellett a rulírozó jellegű
előfinanszírozási
termékekkel
akár három évre is biztosíthatók
a szükséges források, kiemelten
előnyös feltételekkel, a futamidő
végéig változatlan, 2,5%-os hitelkamat mellett.
„A vállalkozásokra az gyakorolhatja a legnagyobb vonzerőt,
hogy az NHP keretében a piaci
feltételeknél jóval kedvezőbb feltételek mellett juthatnak külső
forráshoz. A támogatott hitelkonstrukciókra ugyanis a bankok legfeljebb évi 2,5 százalékos
hiteldíjat számolhatnak fel, ami
már tartalmazza az összes kapcsolódó díj- és jutaléktételt, valamint az esetlegesen igénybe
vehető hitelgarancia költségeit
is” – fogalmazott Szabó István.
A szakember hozzátette: az NHP
kedvezményes hitelkonstrukciói
idén is egész évben nyitva állnak
a vállalkozások előtt. Ez jobb tervezhetőséget és felhasználhatóságot biztosít az érintetteknek.

Mindezek mellett a pénzintézeteknél olyan új konstrukciók is
elérhetőek, amelyek révén az agrárvállalkozások további forrásokat
vehetnek igénybe előnyös feltételek
mellett. Ugyancsak az NHP forrásaira épül pl. az OTP Bank által
idén év elején újból meghirdetett
Zöldkártya hitel konstrukció. Ennek
igénybe vételével az érintettek nem
csak az idei, hanem a következő két
év támogatásának összegét is megkaphatják egy összegben. A hektáronkénti hitelösszeg pedig akár
115.200 Ft is lehet. Ezt a vállalkozások szintén 2,5 százalékos hiteldíj mellett tudják igénybe venni.
Rulírozó hitel formájában, a kölcsön támogatásból történő vis�szafizetését követően lehetőség
van a kölcsönösszeg újbóli lehívására is, további egy, vagy akár
újabb két évre. Az elnyert hitelös�szeg szabadon felhasználható, így
a termelés finanszírozása mellett
akár a régen tervezett beruházások megvalósítása is lehetségesé
válhat a hitelek igénybevételével.
„A kiegészítő konstrukciók alkalmazásával a gazdálkodók döntési
lehetőségei kiszélesednek, és kön�nyebben kezelhetik a váratlan helyzeteket is” – hangsúlyozta az OTP
szakértője.
További részletes tájékoztatással a OTP Bank Kiskunfélegyházi
fiókjának munkatársai állnak valamennyi érdeklődő agrárvállalkozó,
őstermelő rendelkezésére.
Személyre szabott információkért keressék fel a kiskunfélegyházi OTP Bankfiókot a Petőfi tér 1.
szám alatt!
Telefon:
+36-40-366-388
Nyitva tartás:
hétfő: 7:45–17:00
kedd–péntek: 7:45–16:00

Március 4., szerda
Iskolanyitogató szülőknek és leendő első osztályosoknak,
Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, 17:00

Március 3., kedd
Batűbölcsi Tóth Ibolya mentáltrénerrel, Városi Könyvtár,
10:00

THE GRENMA 10 éves jubileumi koncert, vendég a
FaceToday zenekar Székelyudvarhelyről, Rocktár, 20:00

Múzeumtúra: A Kiskun Múzeum baráti Köre szervezésében
látogatás a Nemzeti Galéria Rippl-Rónai József – kiállításra.

Február 28., szombat
Magyar kupa férfi és női futsal döntő, Városi Sportcsarnok

Február 27., péntek
„Folk Kocsma” élő népzenével, népdallal és tánccal,
VeneziaÉtterem, 20:00

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

A Kecskeméti Fotókör „Fénycsapdák” című kiállítása,
Művelődési Központ, megtekinthető március 20-ig.

Képpé formált háború, Sebestyén Imre képeslapgyűjtő
kiállítása, Városi Könyvtár, megtekinthető február 28-ig.

Időszakos programok, kiállítások:
Ircsik József festőművész kiállítása, Városi Könyvtár,
megtekinthető február 27-ig.

Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

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.

2015. február 27-től
2015. március 14-éig

kivágható programmelléklet

Március 8., vasárnap
Országos állat-és kirakodóvásár, Vásártér, 05:00

MAGNA CUM LAUDE koncert, Rocktár, 20:00

Március 7., szombat
Ingyenes Angol Euroexam Próbanyelvvizsga, Németh
Nyelvstúdió

Tavaszköszöntő Táncház és aprók tánca, fellép Samu Zoltán
és együttese, Rocktár, 18:00

„Kiegészítések”ifj. Ficzek Ferenc képzőművész kiállításának
megnyitója, Városi Könyvtár, 17:00

Holló László szobor koszorúzás Petőfi téri szobránál és a
szülőházánál, 15:00

Iskola váró - Iskolára hangoló óvodás gyermekeknek, Tiszta
Forrás Waldorf Iskola, 17:00

Március 6., péntek
Civil Nap: “Egy nap a közösség szolgálatában”- a Natura
Hungarica Alapítvány rendezvénye az Iskolai Közösségi
Szolgálatról és a pályázatírás fortélyairól, Művelődési
Központ, 09:30

FÁKLYÁS FELVONULÁS a Vasútállomástól a Polgármesteri
Hivatalig, 18:00

Mosolygó jótékonysági sportnap és futás,
Kalmár József u. 4., 09:00

Március 14., szombat
Bowling verseny amatőröknek, Bowling Klub, 09:00

„A pszichológia születése a századfordulón - Mit
üzen nekünk Freud és Ferenczi?” dr. Domján Mihály
szakpszichológus, családterapeuta előadása, Városi
Könyvtár, 17:00

Március 12., csütörtök
„Adalékmentes iskolaévek a testi, lelki, szellemi
egészségért!” –vélemények a Waldorf iskoláról szülőktől,
pedagógusoktól, Művelődési Központ, 17:00

Március 11., szerda
Dumaszínház: Aranyosi Péter önálló estje, Művelődési
Központ, 18:00

Március 10., kedd
Könyvek Klubja Olvasókör. Téma: Joseph Sheridan Le Fanu:
A zöld tea c. kisregénye. Vezeti Szabó Imre László filozófus,
Városi Könyvtár, 16:45

Március 5., csütörtök
Siculicidium – a madéfalvi vérengzés és székely
tömeggyilkosság 250. évfordulója, az eseményre emlékezik
Szűts Tamás, Városi Könyvtár, 17:00

Március 12-18.
12:15 (csak 14-15-én) Hős6os 3D, animációs vígjáték
14:30 SpongyaBob: Ki a vízből! 3D, animációs
18:15 (minden másidik nap 20:30) Chappie, sci-fi
20:00 (minden második nap 18:15) Üzlet bármi áron,
vígjáték
22:00 (minden második nap 20:00) Éjszakai hajsza, akció

Március 5-11.
13:00 (Csak Március 7-8.) Csingiling és a Soharém
legendája 3D, animációs
14:30 SpongyaBob: Ki a vízből! 3D, animációs
16:15 Focus, krimi-vígjáték
18:15 (minden másidik nap 20:30) Chappie, sci-fi
20:30 (minden másidik nap 18:15)A szürke 50 árnyalata,
romantikus

Petőfi Mozi
Március 2-4.
13:00 Csingiling és a Soharém legendája 3D, animációs
14:30, 21:00 Focus - A látszat csal, krimi-vígjáték
16:30 Kódjátszma, életrajzi dráma
18:30 Amerikai mesterlövész, háborús filmdráma

PIRAMIS KONCERT, vendég a HeepFreedom URIAH HEEP
tribute, Rocktár, 21:00

„A KÖLTŐ VISSZATÉR” című rockopera a Félegyházi
Táncszínház előadásában, Művelődési Központ, 19:00

2015. február 27.
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Százszorszép bál

A Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete és gyermekei köszönetet mondanak minden nagylelkű
kis- és nagyvállalkozónak, ma-

2015. február 27.

Gyermekközpontú
Waldorf-módszer

gánszemélynek, az óvodába járó
gyermekek szüleinek, akik támogatásukkal hozzájárultak a jótékonysági bál sikeréhez.

Iskolába hívogató

Egyre több és több család
dönt városunkban is a világszerte jól ismert Waldorf
Iskolarendszer
alternatív,
gyermekközpontú módszere
mellett.
Sok érdeklődőt vonzott a Félegyházi Waldorf Iskola első tavaszi programja, az „Iskolacsipegető” február 24-én, kedden

délután. Az iskolába készülő
gyerekek sok mozgással kísért játékos feladattal találkoztak, Waldorf Iskolára jellemzően kézimunkával (szövéssel) ügyesíthették
apró mozdulataikat. A szülőkkel
iskolaérettségről beszélgethettek
az idelátogató szülők, és a leendő
osztálytanítóval, Dávid Orsolyával ismerkedhettek meg.

Az iskola fejlesztésére
fordítják a báli bevételt
A Constantinum Katolikus
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium Félegyháza egyetlen iskolája, ahol 3-tól 18 éves korig
biztosított a tanulók szellemi,
lelki és testi fejlődése.
A Móra Ferenc Általános Iskolában a 2015/2016-os tanévben
két normál tantervű első osztály
indul. Ahogy Mindák József intézményvezető és Wolnerné Vidéki
Szilvia általános iskolai tagintézmény-vezető fogalmaz: „Fontos
számunkra, hogy a hozzánk beiratkozó gyermekek szeretetteljes légkörben, barátságos környezetben,
egyenletesen magas színvonalú
alapfokú képzést kapjanak.”
Az első osztályok korszerű tantermeit az intézmény Jókai utcai

épületében alakították ki, ahol műfüves játszó- és sportudvar várja a
kisgyermekeket. Az iskola technikai
felszereltsége mellett többek között
úszásoktatás, valamint idegen nyelvi
szakkör, hangszer- és néptánc tanítás segíti a tanulók fizikai és szellemi
képességeinek kibontakoztatását.
Iskolaváró alkalmak:
Március 26. (csütörtök), 7:459:40 – Nyílt órák a leendő elsősök
szüleinek
2015. március 31. (kedd), 16:0017:30 – „Nyitott
szívvel, nyitott
kapuval” húsvéti iskolaváró
délután és tájékoztató szülői
értekezlet (Jókai u. 4-6.)

Jó hangulat uralta a Kossuth Lajos Szakiskola bálját február 7-én.
Az intézmény hagyományos farsangi ünnepét a diákok keringője
nyitotta meg. A báli vendégeket
ezután ismét a tanulók, Udvari
Ágota és Horváth Richárd énekes produkciója szórakoztatta. A

polkát már a Silver TSE táncosai
adták elő, a hastáncot pedig Orgovány gyöngyszemei és a Tabdi
hastánc-csoport mutatták be. Vacsora után a talpalávalót a Fésűs
duó szolgáltatta. A rendezvény
bevétele a szakiskola alapítványának kasszáját gyarapította.

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
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Bálból újul meg az orgona Ismerkedés játékosan
Hagyományainak megfelelően a
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola és Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
ebben a tanévben is megtartja Iskolanyitogatóját. A programra tisztelettel hívják az érdeklődő szülőket és a leendő első osztályosokat!
A foglalkozás időpontja: 2015.
március 4. szerda, 17 óra.

Vidám játékos ismerkedésre
várja a gyerekeket Halász Attiláné
osztályfőnök és Nagyné Mészáros
Erika énektanár: „z” – ének-zene emelt szintű osztály; valamint
Tóth-Horti Zsuzsanna osztályfőnök és Kósa Erika informatika tanár: „a” – matematika-informatika
emelt óraszámú osztály.
Minden érdeklődő szülőt szeretettel vár a tantestület!

Területi döntő a Darvasban
Jótékonysági bált tartottak a Sarlós Boldogasszony templom orgonájának felújítására február 14-én
a Constantinum sportcsarnokában. A szervezők a közel 18,5 millió forintos rekonstrukció megvalósítására fordítják a rendezvény
teljes bevételét – mondta el Kiss
Zsolt, a rendezvény főszervezője.
A táncos-vacsorás összejövetel
egyben a vőfélyek és a lakodalmas zenekarok találkozója is volt.
A Dél-Alföld vőfélyei közül 17-en
vállalták a szereplést, a hoppmesterkedést és az ételek felszolgá-

lását. Zenekarok érkeztek többek
között Orosházáról, Kecskemétről,
Tiszaalpárról és Csanytelekről is.
A vőfélyek és zenekarok tiszteletdíjukat felajánlották az Ótemplom
életveszélyessé vált orgonájának
felújítására.
A vőfélyek a hagyományos lakodalmi szónoklatok kíséretében
tálalták fel a marhapörköltet és a
töltött káposztát. Természetesen
nem maradhattak el a lakodalmi
sütemények sem. Az ételek felszolgálása után következett a hajnalig
tartó táncmulatság.
s-r

Jól szerepeltek a diákok

Az elmúlt évek sikerei után a
nyíregyházi „Míg megnövök” Akkreditált Kiváló Tehetségpont ebben
a tanévben is meghirdette a „Matekguru” Kárpát-medencei Matematika Csapatversenyét és a „Rigó
énekeljen!” Kárpát-medencei Környezetvédelmi Csapatversenyét. A
versenyekre jelentkező 4 fős csapatok két levelezős pályamunkával
érdemelhették ki a területi (3.) fordulóra való meghívást.
Erre a megmérettetésre február
13-án került sor az ország különböző helyszínein. Bács-Kiskun megyében a kiskunfélegyházi Darvas József Általános Iskola adott otthont
a területi döntőnek. Az iskola tan-

testülete Csergőné Kertész Hermina szervező irányításával már harmadik alkalommal szervezte meg
a jó hangulatú versengést, melyen
most 7 város 26 csapata mérte ös�sze tudását, kreativitását abban a
reményben, hogy teljesítményével
bejuthat a többnapos, programokkal színesített nyíregyházi döntőbe.
Persze azok a gyerekek is nyertek, akiknek itt ért véget az idei
verseny, hiszen új ismereteket szereztek, valamint megtapasztalták
a közös munka, az együtt dolgozás
élményét, átélhették azt a helyzetet, amit a csapatverseny mottója
ígér: „Egyikünk sem olyan okos,
mint mindannyian.”

Nem csak hallgatóztak
Lezajlottak a Curie környezetvédelmi emlékverseny területi döntői
hazánkban és a határainkon túl. A
Szentesen február 14-én megtartott tudáspróbán a három dél-alföldi megye negyven oktatási intézményéből mintegy 400 diák vett
részt, közöttük a levelező fordulók
eredményei alapján a Kiskunfélegyházi József Attila Általános Is-

kola (székhelyintézmény és Platán
Utcai tagintézmény) 30 bejutott tanulója. A 7-8. évfolyamon az előkelő 4. helyezést érte el az intézmény
egyik csapata (Bálint Levente, Bitó
Dániel, Bujdosó Gergő, a székhelyintézmény csapatának felkészítő
nevelője: Csollár Géza), de a többi
évfolyamon is szépen szerepeltek
a félegyházi diákok.

A sajtó, ezen belül a rádiózás rejtelmeivel ismerkedtek és barátkoztak általános és középiskolások a
Sorsocskák Alapítvány „A
munkád öröme” programjának keretében. A fiatalokat a Smile rádió fogadta
február 13-án. A média
iránt érdeklődő gyerekek
nem csak nézelődhettek
a stúdióban, de a mikrofonokat, az élő adás vará
zsát is kipróbálhatták.
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In memoriam
dr. Kasztory Ferenc
(1934-2015)

1934. július 21-én született Budapesten, hétgyermekes család
negyedik gyermekeként. Orvosi
diplomáját 1959-ben, dicsérettel szerezte. Kitűnő tanulmányi
eredménye, valamint több egyetemi intézet meghívása ellenére
sem kaphatott lehetőséget, hogy
orvosi pályáját Budapesten folytassa. Körzeti orvosi munkája
1961-ben, Táborfalván indult. 13
év után, 1974-ben feleségével és
kisgyermekeivel Kiskunfélegyházára költözött, ahol 35 éven keresztül háziorvosként gyógyította betegeit. 2009-ben – 50 éves
orvosi munkája elismeréseként
– vette át aranydiplomáját.
A türelmes, halk szavú doktor
urat szerették, tisztelték betegei. Szerették végtelen türelmét,
odafordulását, tisztelték higgadtságát, tudását. Sok páciensét
végigkísérte fiatal koruktól a
nyugdíjas évekig. Kollégái szintén
szívesen fordultak felé, együtt
gondolkodva könnyebb volt a betegeken, nehéz emberi sorsokon
segíteni. A fiatal kollégák mindig
számíthattak atyai jótanácsaira.
Én már kisgyermek koromtól
ismertem őt és családját. Sok-sok
megszívlelendő gondolatot osztott meg. Példát mutatott emberségből, gondoskodásból, a betegekért érzett felelősségből. Öt éve
visszavonult a mindennapi gyógyító munkától, és derűjével, békés
mosolyával családját, feleségét,
gyermekeit, unokáit segítette.
Gyors lefolyású, súlyos betegség következtében 2015. február
9-én hunyt el. Emlékezzünk dr.
Kasztory Ferencre, egy igaz orvosra, egy kiváló emberre!

dr. Szemerédi László

2015. február 27.

A budavári kitörésre emlékeztek
A második világháború egyik
jelentős harci eseményére,
a budavári kitörésre emlékezett a Jobbik helyi szervezete
február 11-én a Felső-temetőben. A megemlékezésen
máglyát gyújtottak, és valamennyi félegyházi háborús
áldozat sírhelyénél gyertyát
helyeztek el.
A 70 éve történtekről így szólt
Kollár László elnök: a budavári
kitörés felért egy sztálingrádi csatával. Az ott harcolóknak választási lehetőségük nem volt az ostromgyűrű közepén. Vagy megadják
magukat, és akkor lemészárolják
őket, vagy az utolsó töltényeikkel
a tárban megpróbálnak kijutni és
túlélni ezt a helyzetet.

És van, amiről nagyon sokan
megfeledkeznek. Ha a magyar hadsereg akkor nem tartja fel Budánál
a szovjet haderőt októbertől február
11-éig, akkor a három hónap alatt

az oroszok Európa egy nagy részét
elfoglalták volna. Többek között emiatt kell megemlékezni katonáinkról,
akik akkor hősiesen harcoltak – tette
hozzá Kollár László.s-r

Régi – új elnök a polgárőrség élén

Ismét Marczényi Csabát választották elnökké a Kiskunfélegyházi
Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület tisztújító közgyűlésén. Az alelnöki teendőket Tóth Dávid, a titkárit Kertészné Ági fogja ellátni a
következő időszakban. A vezetőség tagja lett még Bodor István
és Juhász László.
A korábbi vezetőségből Halmi István nem jelöltette magát,
de az egyesületnek továbbra is
tagja marad, tapasztalatával és
munkájával segíti az önkéntesek munkáját. Dékány Ferenc
pedig a tagság támogatásával
továbbra is ellátja a garázsmes-

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Laczi József – Soltszentimre,

Domokos Sándorné Dinnyés Erzsébet –
Kecskemét, Tarjányi Ferencné Máriás Zsuzsanna – Kiskunfélegyháza, Dongó Dezső
– Kiskunfélegyháza, Gál Gyuláné Csoma

teri feladatokat. A régi-új elnök,
Marczényi Csaba huszadik éve
vezeti a polgárőr egyesületet. A
választás után elmondta, hogy
az új vezetésnek – a 65 fős tagsággal együtt – továbbra is a
közbiztonság megerősítése, a
városi rendezvények biztosítása,
Klára – Kecskemét, Tordai Bálint József
– Tiszakécske, Dr. Kasztory Ferenc Gyula
– Kiskunfélegyháza, Lakatos József – Kiskunfélegyháza, Szabóné Varga Mária – Kiskunfélegyháza, Magony Andrásné Honti Jolán – Kiskunfélegyháza, Zsigó Imréné Csáki
Mária – Kiskunfélegyháza, Illi Jakabné Lajos
Rozália – Kiskunfélegyháza, Faragó Pál –

és az anyagi források megteremtése lesz a fő feladata. Az utóbbihoz kapcsolódóan kifejtette,
hogy idén az egyesület 2 millió
350 ezer költségvetést tervezett. Ehhez az önkormányzattól
1 millió 300 ezer forint támogatást remélnek, a többit önerőből
(céges hozzájárulások, az adók 1
százaléka és tagdíjak) kell előteremteni. Ebből az összegből vásárolnak egy motorkerékpárt is,
amely elsősorban a külterületi
járőrözést szolgálja majd.s-r
Kecskemét, Horti Károlyné Kovács Ilona –
Kiskunhalas, Fábián István – Kecskemét,
Pálfi Viktorné Bundik Ilona – Soltszentimre,
Gubán Józsefné Seres Terézia – Soltszentimre, Horváth Dezsőné Vadkerti-Tóth Erzsébet – Gátér
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Egyeztető tárgyalás
a futsal döntő előtt
Az utolsó simításokra, pontosításokra került sor február 20-án
a futsal Magyar Kupa döntő helyszínén a kiskunfélegyházi KÉSZ
Arénában, ahol a Magyar Labdarúgó Szövetség képviselői a helyi
szervezőkkel beszélték át a döntő pontos menetét, lebonyolítását. A gálán telt ház és látványos műsor várható. A férfi elődöntőket február 28-án szombaton „Kelet-Nyugat találkozó” előzi
meg, míg a március elsejei döntők előtt a játékvezetők és az
edzők csapnak össze.

Újabb bunyós közösség
kezdi meg a versenyzést
Egy esztendeje indította el edzéseit egy új ökölvívó egyesület Ramocsa
Sándor vezetésével Félegyházán,
amely a hajdúszoboszlói Papp László Bokszakadémia szakosztályaként
készül a versenyekre. Az akadémia
tiszteletbeli elnöke, a háromszoros
olimpiai bajnok fia, ifj. Papp László
februárban látogatta meg a szakosztályt, és a sportolók mellett a város
vezetésével is találkozott.

A boksz szakosztály tagjai
a volt Petőfi Sándor Általános
iskola tornatermében edzenek
hétköznaponként 17-től 19 óráig. Szerények a körülmények,
de a fiatalok lelkesek, és komolyan készülnek a versenyzésre,
aminek a lehetősége idén már
megnyílik előttük – mondta el
Ramocsa Sándor, a szakosztályvezető.

Győzelemmel kezdtek
a kézisek

sodik félidőben feljavult a KHTK
védekezése és kevés gólt engedve ellenfelének megfordította az
állást. 31-26-os győzelmükkel a
félegyháziak megőrizték dobogós
helyüket a bajnokságban.
NBII Délkelet 12. ford. 2015. 02.
21. /Constantinum Sportcentrum/
Kiskunfélegyházi HTK- Kunszentmárton (17-18) 31-26

15:30 Berettyóújfalu–Rába ETO
(férfi elődöntő)
18:00 Rubeola FC Csömör–Veszprém (férfi elődöntő)

Tervezett program:
2015. február 28. (szombat)
12:30 Női futsal NB II. Kelet válogatott – Női futsal NB II. Nyugat
válogatott
14:00 Férfi futsal NB II. Kelet válogatott – Férfi futsal NB II. Nyugat
válogatott

2015. március 1. (vasárnap)
12:00 Futsal játékvezetők–Futsal
edzők mérkőzése
13:30 Női Futsal Magyar Kupa
döntő mérkőzés
Hajdúböszörményi
TE–Astra
Kiskunfélegyházi Bulls (Sport TV)
16:00 Férfi Futsal Magyar Kupa
döntő mérkőzés (Sport TV)

20 éves a „Pince
72” Sakk Klub

sági tábort. Ennek keretében eddig
hat csereüdültetéses találkozót
szerveztek meg.

Jubileumi sakkversennyel ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját február 21-én a „Pince 72”
Sakk Klub. A Móra Ferenc Művelődési Központban negyvenen ültek a táblák elé, hogy megszerezhessék az évfordulós elsőséget.
A félegyházi sakkozók mellett a
környékbeli településekről és a
székelyföldi
testvértelepülésről,
Korondról érkeztek játékosok.
Nagy György, a klub vezetője a
közösség történetét is felidézte: A
„Pince 72” Sakk Klubot 1995-ben
hozták létre a hajdani Április 4.
Gépipari Művek fiataljai. Az első
versenyt már ebben az évben megszervezték, ahol vendégül látták a
László Jenő-vezette városi sakkcsapatot is. Együttműködésük a
városi szakosztállyal ma is töretlen, a profikkal közösen dolgoznak
az utánpótlás-nevelésben és a versenyek megszervezésében. A két
évtized alatt 60 versenyt rendeztek, biztosítva a megmérettetés
lehetőségét minden korosztálynak.
A Szente Kálmán irányításával működő korondi sakkozókkal
2001-ben vették fel a kapcsolatot,
és létrehoztak egy nemzetközi ifjú-

Íjászokkal telt
meg a csarnok
28. alkalommal rendezett versenyt
a félegyházi Turul Koppány Íjászai
Hagyományőrző Egyesület február
21-én a városi sportcsarnokban. A
tornára 16 egyesületből érkeztek
versenyzők, akik 21 pályán mérték
össze tudásukat.
A verseny eredetileg Történelmi
Teremíjász Országos Bajnokságnak indult, de helyette örömíjász
versenyt tartottak a Koppányok. A
program további része nem változott, a nevezők az OB szabályzata
alapján küzdhettek meg egymással.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Kiváló hangulatú mérkőzéssel
rajtolt el az NBII-es kézilabda bajnokság tavaszi idénye, melynek
keretében a harmadik helyezett
Kiskunfélegyházi HTK a negyedik
helyen álló Kunszentmártont fogadta. A Constantinum Sportcentrumában megrendezett összecsapásra sok szurkoló kilátogatott. Az
izgalmas találkozón a szünetben
még a vendégek vezettek, de a má-

Női és Férfi Futsal
Magyar Kupa és Gála
2015. február 28. (szombat),
március 1. (vasárnap)
Kiskunfélegyháza, KÉSZ Aréna
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2015. február 27.

Új terápia a városi kórházban A költő visszatér
Március 1-jétől egy új kezelési forma válik elérhetővé a félegyházi kórházban. Az úgynevezett lökéshullám-terápiát – szemben
az országos gyakorlattal – térítésmentesen vehetik igénybe azok
a betegek, akiknek reumatológus, ortopéd, traumatológus, vagy
rehabilitációs szakorvos írja fel a kezelést – tudtuk meg dr. Körtvélyessy András intézményvezetőtől.
– A lökéshullám-készülékek elsősorban különböző
m o z g á s s ze rvi panaszok,
betegségek
kezelésére alkalmasak.
A
lökéshullám
egy akusztikus
hullám, ami a
sérült szövetekbe jutva gyulladáscsökkentő,
fájdalomcsillapító, izomlazító hatást fejt ki. Támogatja a szervezet
öngyógyító képességét, biostimulációs hatása van. Különböző mozgásszervi fájdalmak: váll-, teniszkönyök, hát- és nyaki, achilles ín-,
talpi-, sarkantyúfájdalom esetén
gyors és hatékony segítséget nyújt.
Általában 3-5 kezelés szükséges, a gyulladt területekre hetente

egyszer, izomfájdalom esetén heti 2-3
a l k a lo m m a l.
Egy-egy kezelés időtartama
körülbelül 10
perc, mellékhatással nem
kell számolni
– mondta el a
szakember.
A betegeknek – tette hozzá – azt is tudniuk
kell, hogy a kezelések nem teljesen
fájdalommentesek. A fellépő kellemetlenség ahhoz hasonlítható,
mint amikor a fájdalmas ízületet
terheljük. Ezt a néhány perces
kellemetlenséget viszont mindenképpen érdemes vállalni, ugyanis a
gyógyulási arány megfelelő ajánlás
esetén akár 80 százalék.
T. T.

A 10 évvel ezelőtti első bemutatóra
is emlékezve, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának előestéjén, március 14-én
a Félegyházi Táncszínház ismét

bemutatja „A költő visszatér” című
rockoperát. Az ingyenesen látogatható előadás 19 órakor kezdődik a
Móra Ferenc Művelődési Központ
színháztermében.

Hirdetés

Gazdikereső
Új rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben a
gazda nem jelentkezik az állatért,
az 14 nap elteltével szabadon
gazdához juttatható.
A bemutatott kutyák után érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/331-1634,
vagy a 70/313-9059 telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet. Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 13-tól 16.30-ig.

TAVASZVÁRÓ AKCIÓ A PC VARÁZSLÓBAN!

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

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

1. Néró: kb. 2-3 éves ónémetjuhász kan, bekerült a haleszi úti
tehenészet mellől február 16-án.

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA
IS ALKALMAS, OKLEVELET ADÓ

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT

MASSZŐRTANFOLYAM

2. Hógolyó: kb. 2 éves kuvasz jellegű keverék kan, bekerült az I.
kerületből február 16-án.

Indul: Kiskunhalas márc. 12-én,
Kiskunfélegyháza márc. 14-én

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),

3. Dumbo: kb. 5-6 hónapos foxi
keverék szuka kölyök, bekerült
február 14-én az Arany János utcából.
4. Elza: kb. 2 éves terrierszerű
szuka, bekerült február 10-én a
Molnár Béla utcából.
5. Boróka: kb. 1 éves fekete-barna terrier keverék szuka, bekerült
a IV. kerületből 02. 13-án.
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