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Szívből ráérezni arra, hogy magyarok vagyunk

Tíz évvel ezelőtt a táncszínház tagjaival, Kasza Ákos művésze-
ti vezetővel arról beszélgettünk, milyen csodálatos forradalmi 
hangulat alakulhatott ki 1848 márciusában a Pilvax kávéházban. 
Elhatároztuk, hogy megidézzük ezt az érzést, színpadra visszük 
„A költő visszatér” darabot és bemutatjuk a félegyházi közön-
ségnek, megpróbálva megértetni, átragasztani az akkori forra-
dalmi ifjúság életérzését – így emlékezett a rockopera félegy-
házi keletkezésére Kovács-Csonka Szilvia, az egyesület titkára. 
Táncosaink a tizedik évfordulóra felújították a darabot, amelyet 
a forradalom előestéjén, március 14-én 19 órakor a művelődési 
központ színháztermében mutatnak be.

Kasza Ákos művészeti vezető 
halála után Kátai Tibor vette át 

a közösség irányítását. A darab 
felújításáról elmondta: az ősbe-

mutatóról készült felvételt több-
ször átnéztük. A mostani bemutató 
ugyanis arra épül. A lényeg tehát 
marad. Természetesen próbálunk 
a táncokhoz egy kicsit hozzáadni, 
változatosabbá tenni. Vannak ko-
reográfiák, amelyek változatlanok, 
de változott a produkciók menete, 
beállítása, sorrendje, felépítése. 
Mindemellett alkalmazkodnunk 
kell a színházi környezethez is, 
mert az ősbemutatót egy sport-
csarnokban láthatta a közönség. A 
lényeg persze marad. Elsősorban 

azokról a forradalmárokról emlé-
kezünk meg, akik 1848 márciusá-
ban megpróbálták új útra terelni 
országunk sorsát, fejlődését. Ez a 
mostani fiatalok felé is egy üzenet. 
Sugallja, hogy büszkén kell vállalni 
magyarságunkat, és erről semmi-
lyen körülmények között nem sza-
bad lemondani.

Tízévesként még nem nagyon 
tudtam felfogni ennek az előadás-
nak a súlyát. A hangulata, az, hogy 
együtt vagyunk, sokan vagyunk, ez 
ragadott meg. 
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Szívből ráérezni 
arra, hogy  

magyarok vagyunk
Folytatás az 1. oldalról

Kisgyerekként befogadott en-
gem ez a csoport, ami óriási 
élmény volt, hiszen a következő 
korosztály már a fiatal felnőt-
teké volt. Olyan büszke voltam 
magamra, hogy ebben táncolha-
tok, hogy nem is nagyon foglal-
koztam azzal, mit is jelent ez a 
műsor – emlékszik vissza az első 
előadásra Dencs Krisztina, az 
ősbemutató akkori legfiatalabb 
közreműködője.

Dankó Dominik az első előa-
dásnak még nem volt szereplő-
je. Arról, hogy miért vesz részt 
lelkesedéssel a próbákon, így 
nyilatkozott: tudom, hogy aki 
ezt tíz évvel ezelőtt összeállítot-
ta, azt gondolta, hogy az utókor 
is szeretettel fogja előadni, és 
biztosan sikert fog aratni. Az 
újonc és a rutinos szereplő ab-
ban egyetértett, hogy a darab 
bemutatása fontos a nemzeti 
öntudat erősítése miatt. Azért, 
hogy akik előadják és látják, 
szívből ráérezzenek arra, hogy 
magyarok vagyunk. H. S.

Az áldozatok nekünk üzennek
Kiskunfélegyházán a vasútállomás előtt emlékeztek meg febru-
ár 25-én a kommunizmus áldozataira. A történelmi időszak rém-
tetteit és visszásságait a Constantinum Katolikus Középiskola 
diákjai idézték fel Tóth Csaba vezetésével. Ezt követően a város 
vezetői, diákok és a Jobbik helyi szervezetének képviselői helyez-
ték el koszorúikat és mécseseiket a Návay-emlékműnél.

Magyarországon február 25-e a 
kommunizmus áldozatainak emlék-
napja. Erről az Országgyűlés 2000. 
június 13-án elfogadott határozata 
rendelkezett. Az emléknap időpont-
ja arra utal, hogy 1947-ben ezen 
a napon tartóztatták le a szovjet 
megszálló hatóságok Kovács Bélát, 
a Független Kisgazdapárt főtitká-
rát, akinek országgyűlési képviselő-
ként mentelmi joga volt. Az akció a 
kommunistáktól még távolságot 
tartó erők megfélemlítését szolgál-
ta, egyben megnyitotta az utat Nagy 
Ferenc miniszterelnök májusi eltá-
volítása előtt.

A kommunizmus áldozatainak 
számát a világon 100 millióra be-
csülik a levéltári kutatások alap-
ján. Kelet-Közép-Európában az 
éhínségben, kényszermunkatábo-
rokban vagy kivégzés által elhunyt 
áldozatok száma eléri az egymil-
liót. De a rendszer áldozatainak 
tartják azokat is, akiket börtönbe 

zártak, vallattak, kínoztak, meg-
bélyegeztek, akiket csoport-, vagy 
vallási hovatartozás miatt üldöz-
tek. Vagyis mindenkit, akit a sza-
bad cselekvés és választás lehető-
ségétől megfosztottak, testileg és 
lelkileg megnyomorítottak.

A félegyházi megemlékezésen a 
Constantinum diákjainak műsora 
után Tóth Csaba szólt a közön-

séghez, a diákokhoz: „Amikor en-
gem erre a rendezvényre felkértek, 
felmerült bennem több kérdés. Ho-
gyan tudnám emlékezetessé tenni 
ezt az eseményt? Segítőim, az ada-
tokat, a történelmi tudástárat át-

adták. Ennél többet én sem tudnék 
mondani. Ez persze vitatható...

De úgy gondolom, hogy az em-
lékezés napján nem vitatkozni kell, 
hanem az áldozatokat tisztelni. Az 
áldozatok nekünk üzennek. Ezen 
a napon nem ujjal kell mutogatni 
egymásra. De fel kell tárni az ese-
ményeket, hogy ehhez hasonló idő-
szak ne következzen be…” H. S.

Államtitkári látogatás 
Héjj Dávid, a Miniszterelnökség államtitkára járt március 10-én, 
kedden, Kiskunfélegyházán. Lázár János kabinetfőnöke Lezsák 
Sándor, a térség országgyűlési képviselője és Csányi József pol-
gármester meghívására érkezett, hogy a város legégetőbb prob-
lémáinak lehetséges megoldásairól tárgyaljanak.

Csányi József emlékeztetett 
arra, hogy többek között a sport-
csarnok terheinek viselése, vagy a 
Fürdőszálló felújítása meghaladja 
a város pénzügyi lehetőségeit. De 
talán még ennél is fájdalmasabb a 

szülészet megszüntetésével kiala-
kult méltatlan helyzet. 

–  A sportcsarnok napi 1 millió 
forintos elkötelezettség az önkor-
mányzat számára, a Fürdőszálló 
pedig az elszalasztott és kiakná-
zatlan lehetőségek szomorú „em-
lékműve”. Ezek a gondok minden 
itt élőt húsbavágóan érintenek. 
Ahogy az is, hogy Félegyházának 
a megye harmadik legnagyobb 
városaként nincsenek szülöttei. 
Egyebek mellett ezeket a felada-
tokat túlságosan régóta „tolja” 
maga előtt a város. Itt az ideje an-
nak, hogy túllépjünk a nehézségek 
és akadályok számbavételén, és 
olyan megoldást keressünk, ami 
hosszútávon megnyugtató a város 
és lakói számára – hangsúlyozta 
a polgármester, aki azt is elárulta, 
hogy Héjj Dávid találkozott Haja-
gos Gyula atyával is. A Szent István 
templom plébánosa egy közösségi 
ház megépítését tervezi, aminek 
valóra váltásához kérte az állam-
titkár segítségét és közbenjárását.



2015. március 13. HELYI HÍREK   l   FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 3

Félegyházán járt Ghana külügyminisztere
A gazdasági és kulturális 
kapcsolatok kialakításának 
lehetőségeiről tárgyalt Kis-
kunfélegyházán a ghanai kül-
ügyminiszter. Hanna Tetteh 
asszonyt Lezsák Sándor or-
szággyűlési képviselő, Csányi 
József polgármester és a kép-
viselő-testület tagjai fogadták 
a városházán.

A megbeszélésen Csányi Jó-
zsef és Lezsák Sándor a térség 
és a város gazdaságát, befekteté-
si lehetőségeit ismertették a ven-
déggel. A polgármester ismertette 
a helyi vállalkozásokat, köztük az 
Integrál Zrt. baromfi feldolgozó 
üzemet, ahonnan a világ minden 
tájára szállítanak libamájat. Szólt 
az IBV magas színvonalú lámpatest 
gyártásáról és arról, hogy a zöld-
ség-gyümölcs termelők is részt 
vehetnének a gazdasági kapcsola-
tokban.

Lezsák Sándor elmondta, hogy 
a Lakiteleki Népfőiskolán hamaro-

san Afrika kollégiumot szerveznek, 
ahol szívesen fogadják a ghanai di-
ákokat is.

A külügyminiszter asszony be-
mutatkozójából kiderült, hogy 
magyar származású. Szegeden 
született, két és fél éves koráig ott 

is élt. Utána került Angliába, majd 
Ghanába. Édesanyja testvére, akit 
a találkozó előtt meglátogatott 
Félegyházán, a Kazinczy utcában 
lakik. Személyes kötődése miatt 
is szorgalmazza, hogy ez a régió 
aktív részese legyen a két ország 

között kialakuló kapcsolatnak. A 
lehetőségekről kifejtette: a ghanai 
üzletemberek keresnek beszállító-
kat, beruházási lehetőségeket Ma-
gyarországon. Keresni kell azokat 
az alkalmakat, amikor találkozhat-
nak a régió üzletembereivel, ahol 
megismerkedhetnek a kínálattal.

A találkozó végén konkrét meg-
egyezések is születtek. Csányi 
József elmondta, hogy a város 
rövid időn belül elkészít egy angol 
nyelvű kiadványt, amely bemutatja 
a város és térsége cégeit, vállal-
kozásait, mezőgazdasági terme-
lőit. Ezt megküldik a miniszter 
asszonynak. Hanna Tetteh arra 
tett ígéretet, hogy ezt a kiadványt 
eljuttatja a ghanai gazdasági szer-
vezetekhez, üzletemberekhez. Ab-
ban is közreműködést vállalt, hogy 
országa gazdasági, kereskedelmi 
szakemberei Kiskunfélegyházára 
utazzanak, hogy itt ismerhessék 
meg a befektetési és kereskedelmi 
lehetőségeket. H. S.

Értékteremtő 
közfoglalkoztatás
A belterületi közúthálózat karbantartása és a kerékpárutak kör-
nyezetének rendbetétele a célja annak a kistérségi mintaprog-
ramnak, amely idén március 1-jétől egy éven át 15 fő foglal-
koztatásával valósul meg Kiskunfélegyházán – tudtuk meg Ódor 
Lászlótól, a jegyzői iroda szociális csoportjának vezetőjétől.

A szakember elmondta: a város 
84 km aszfaltozott, 31 km kiépí-
tetlen belterületi úthálózattal, és 
14,6 km kerékpárút hálózattal 
rendelkezik. Ennek a fenntartá-
sa és fejlesztése önkormányzati 
feladat. A karbantartással ösz-
szefüggő munkákat közmunkások 
foglalkoztatásával kívánja az ön-
kormányzat elvégezni, a Város-
fenntartó és Költségvetési Szer-
vezettel együttműködve.

A 14 munkavállaló és egy 
brigádvezető napi 8 órában dol-
gozik az utak széleinek karban-
tartásán, ami magában foglalja 
többek között a balesetveszélyt 
elhárító gallyazást, a gyomtala-
nítást és parlagfű-mentesítést, 

a csapadék szabad lefolyásának 
a biztosítását, a kerékpárutakra 
benövő gyomok eltávolítását... A 
beszerzett munkaeszközök a to-
vábbi közfoglalkoztatás során is 
felhasználhatóak lesznek.

Művész-Tér 
megnyitó  
a Petőfi 

emlékházban
A Kiskun Múzeum szeretettel 
hív minden érdeklődőt március 
15-én 11.30-ra a Petőfi Sándor 
emlékházba, az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
167. évfordulója alkalmából az 
emlékház felújított szárnyának 
átadására. A Művész-Tér kere-
tében egyidejűleg Dulity Tibor 
képzőművész a Faragó József 
fafaragó kiállítása is megnyílik.

Helyszín: Kiskunfélegyháza, 
Petőfi Sándor u. 7. – Petőfi Em-
lékház.

Köszöntőt mond Mészáros 
Márta, a Kiskun Múzeum igaz-
gatója.

A Művész-Teret Rosta Ferenc 
alpolgármester nyitja meg.

Műsorral közreműködik Páz-
mándi Judit és Vas László.
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Szemléletváltás az önkormányzati ingatlankezelésben
Új lendületet kapott az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasz-
nosítása Félegyházán. Gyenes Attilát, a gazdasági bizottság 
elnökét arról a merőben új szemléletről kérdeztük, amitől azt 
várják, hogy a nem lakáscélú bérlemények újra részei lesznek a 
város gazdasági pezsgésének.

– A szemléletváltás alapja egy-
részt az, hogy nem kívánunk eladni 
ingatlanokat, inkább a bérbeadást 
szorgalmazzuk. (Ez természetesen 
nem vonatkozik az ipari parkra és 
az ahhoz kapcsolódó földterüle-
tekre.) A nem lakáscélú ingatlanok 
terén azonban szeretnénk piaci 
főszereplővé előlépni Félegyházán 
– mondja a bizottsági elnök.

Gyenes Attila kifejtette, hogy 
jó minőségű ingatlanokat kínál a 
város a potenciális bérlőknek, de 
hogy tovább élénkítse a vállalko-
zói kedvet, a legjobb adottságok-
kal rendelkező üzlethelyiségeket a 
tervek szerint felújítással és a kör-
nyezet rendezésével tenné ki még 
kelendőbbé. A folyamat a városhá-
za épületével indulna, majd folyta-

tódna a Kossuth utcán, és szerte a 
városban.

– Az elképzelések szerint fel-
újítanánk a városháza épületében 
lévő üzlethelyiségeket, rendbe 
tennénk az utcafronti részt, ren-
deznénk a környezetet. Egy olyan 
igényes épületegyüttest szeret-
nénk megteremteni, ahol rang 
üzletet bérelni, és ahová szívesen 
térnek be a vásárlók, az ügyfelek, 
vagy egyszerűen csak örömmel 
sétálnak arra az emberek. A válto-
zásoknak természetesen nemcsak 
új, hanem a régi bérlőink is a ha-
szonélvezői lennének.

A gazdasági bizottság elnökétől 
megtudtuk azt is, hogy folyama-
tosan felülvizsgálják a civil szer-
vezetek által használt, frekventált 

helyen lévő ingatlanokat, és ahol 
indokoltnak találják, ott új helyet 
ajánlanak fel a szervezetnek. Mi-
közben az önkormányzat így piaci 
alapon megállapított bérleti díjhoz 
jut, az adott szervezetet minden 
esetben jobb körülmények között 
helyezik el. Ezzel párhuzamosan 
zajlik a lehetséges bérlői kör fel-
térképezése, az igények felmérése, 
és a lehetőségek feltárása. Az ön-
kormányzat „elé megy” az esemé-
nyeknek. Hiszen – ahogy Gyenes 
Attila fogalmaz – az immár érzé-
kelhető gazdasági fellendüléssel 

szeretnének lépést tartani ahe-
lyett, hogy tétlenül szemlélnék azt.

Érdemes tudni, hogy az új szem-
léletből nem hiányzik a rugalmas-
ság sem. Ez pedig többek között 
abban érhető tetten, hogy ha egy 
ingatlanban valaki lát ugyan fan-
táziát, de az önkormányzat által 
megjelölt bérleti díjnál csak keve-
sebbet tud fizetni, jó eséllyel tehet 
ajánlatot a gazdasági bizottság-
nak. Azt azonban vállalnia kell, 
hogy ha az eredeti áron jelentkezik 
bérlő, a bérleményt át kell adnia.

 T. T.

Új háziorvos
Dr. Patkós Róbert Zoltán háziorvos szakorvos 
veszi át április 1-jétől a néhai dr. Kurth Endre 
háziorvos körzetét. A 8. számú felnőtt házior-
vosi körzethez tartozik: az Álmos u. páros oldal 
32-ig, páratlan oldal 33-ig, Csongrádi u., Dobó 
u., Justh Gyula u., Jász u., Kun u. páros 70-ig, 
páratlan 67-ig, Kálvária u., Körösi Cs. S. u., Li-
get u., Móra Ferenc u.,  Nyomás I., Nyomás IV., 
Semmelweis u., Szent I. H. u. pár. 54-ig páratlan 
73-ig, Szentesi út, Vak Bottyán u.

TANYÁK: V. körzet, VII. körzet 1-168-ig.

A keszthelyi  
tükörteremben  

is sikeresek voltak  
a Zenebarátok

A Keszthelyi Helikon Kórus meghívására már-
cius 7-én, a Festetics Kastély Tükörtermében 
lépett fel – nagyszámú hazai és külföldi néző 
előtt – a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kóru-
sa. A két kórus zenebarátsága tizenöt évvel 
ezelőtt kezdődött. Idén hetedik alkalommal 
tartottak közös hangversenyt.

A közös hangversenyen ismét óriási sikert 
arattak a félegyháziak. Pitoni, Kodály Zoltán, 
Haydn, Mendelssohn, Deák-Bárdos György, 
Bárdos Lajos és Farkas Ferenc nagy felkészült-
séget igénylő, gyönyörű műveiből állították 
össze műsorukat, Szatmári Imre művészeti 
vezető irányításával.

A sok csodálatos koncertnek helyet adó Tü-
körterem olyan környezetet nyújtott ennek a 
szép és a „Hangversenykórushoz” méltó előa-
dásnak, amely nemcsak a nézőknek, de a fel-
lépő kórusoknak is örök élmény, emlék marad.

HIRDETMÉNY a bírósági 
ülnökök megválasztásáról

A Kiskunfélegyházi Járásbíróságra 2015. év-
ben 12 ülnök kerül megválasztásra, ebből 5 fő 
pedagógus. A Kiskunfélegyházi Járásbíróságra 
jelölt ülnökök megválasztására Kiskunfélegy-
háza Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének 2015. április 30-ai ülésén kerül sor.

Az ülnököket a bíróság illetékességi terüle-
tén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar ál-
lampolgárok, a bíróság illetékességi területén 
működő helyi önkormányzatok és az egyesüle-
tek – pártok kivételével – jelölik. A fiatalkorú-
ak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus 
ülnökeit a bíróság illetékességi területén mű-
ködő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási 
intézmények tantestületei jelölik.

Ülnöknek az a 30. életévét betöltött, de 70. 
életévét el nem ért magyar állampolgár vá-
lasztható, aki nem áll a cselekvőképességet 
érintő gondnokság vagy támogatott döntésho-
zatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű 
és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt 
sem.

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szük-
séges nyomtatvány, valamint az ülnök jogaira 
és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató 
a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 

Jegyzői Iroda Titkárságán (Kiskunfélegyháza, 
Kossuth u. 1. I. em. 30.) rendelkezésre áll, 
illetve letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu 
honlapról.

A jelölést és az elfogadó nyilatkozatot a fenti 
címre kell eljuttatni  legkésőbb 2015. április 
15-ig.

 Kiskunfélegyháza, 2015. február 27.
 Csányi József polgármester

Kirándulás Rabka-Zdrójba
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a 
Testvérvárosi Egyesület kétnapos kirándulást 
szervez lengyel testvérvárosunkba, Rabka- 
Zdrójba 2015. április 11-én és 12-én.

Tervezett program:
Zólyom – városnézés, vár (Szlovákia), 

Szaflary Termálfürdő – fürdőzés, Rabka-Zdrój 
– városnézés, Zakopane (Lengyelország).

Részvételi díj: várhatóan 23.000 Ft, lét-
számtól függően.

A részvételi díj tartalmazza az útiköltséget, 
fürdőbelépőt, szállást, étkezést, városnézést 
Rabka-Zdrójban.

Jelentkezés: 2015. március 20-ig a Tour-
inform irodában személyesen, a 06-76/562-
039-es telefonszámon vagy a kiskunfelegyha-
za@tourinform.hu e-mail-en.

Várnak minden kedves kiskunfélegyházi ér-
deklődőt!
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Készül az Integrált Területfejlesztési 
Stratégia Félegyházán
A 152 járásszékhelyű város-
ból 142, közöttük a félegyházi 
önkormányzat is elkészíti az 
úgynevezett Integrált Terület-
fejlesztési Stratégiáját.

Mint azt Csányi József polgár-
mester elmondta, erre azért van 
szükség, mert az Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégia 2008. évi 
megalkotása óta olyan jelentős 
változások következtek be Kiskun-
félegyháza életében, amelyeket 
feltétlenül figyelembe kell venni a 
tervezéskor.

A változások adódnak egyebek 
mellett az önkormányzat megvál-
tozott működési körülményéből, 
így a közszolgáltatások rendsze-
rének alapvető átalakulásából, a 
megváltozott önkormányzati fel-
adatokból, azok finanszírozásából, 
illetve az Európai Unió 2020-ig 
érvényes átfogó stratégiájából, 
melynek végrehajtásában kiemelt 
szerep jut az európai városok fej-
lesztésének – emlékeztet a polgár-
mester.

– Az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia hosszútávra szóló doku-
mentum, így jó előre kijelöli a te-
lepülés fejlesztési irányait. Éppen 
ezért kiemelten fontos a stratégia 
minősége, amiről a helyi szak-
emberek tudása és tapasztalata 
mellett a Belügyminisztérium mi-
nőségbiztosítása, valamint az át-
lagosan belefektetett 80 szakértői 
nap is gondoskodik – teszi hozzá 

Németh Péter, kiskunfélegyházi 
ITS városi koordinátor. Tőle tud-
juk, hogy a projekt első fázisában 
elsődlegesen a helyi lakossággal, 
civil szervezetekkel, egyházakkal 
való partnerség kialakítása kap 
hangsúlyt, lényeges továbbá a fej-
lesztési irányok és az illeszkedő 
projektek azonosítása.

– Mivel a városok fejlődését 
reálisan továbbra is az EU által 

nyújtott támogatások biztosítják 
az elkövetkező 7-8 évben, a prio-
ritások és a városi célok „össze-
fésülésének” megkülönböztetett 
szerep jut. A Belügyminisztérium 
által szakmailag leellenőrzött és 
jóváhagyott stratégia a tervek sze-
rint idén szeptemberben kerül a 
képviselő-testület elé, ami egyben 
a projekt befejezését is jelenti – 
mondja a polgármester.

Csányi József hangsúlyozta: mi-
vel az Integrált Területfejlesztési 
Stratégia közvetetten befolyásolja 
a városlakók életét is, az önkor-
mányzat szeretné felmérni az itt 
élők igényeit, elvárásait, szükség-
leteit, ötleteit, javaslatait.

– Olyan stratégiát szeretnénk 
megalkotni, amely a lehetőségek-
hez mérten a legtöbb lakos igénye-
ire választ ad. Célunk, hogy a do-
kumentum az itt élők bevonásával, 
az ő érdekükben készüljön el, ezért 
az elkészült anyagokat a közeljövő-
ben közzétesszük a város honlap-
ján – mondta el a polgármester.

Pályázati 
felhívás
A Kiskunfélegyházi Irodalmi 
Alapítvány pályázatot hirdet 
vers és próza kategóriák-
ban. A pályaművek témája 
kötetlen.

Pályázni lehet eddig még 
nem publikált művekkel. Pá-
lyázhatnak Kiskunfélegyháza és 
kistérségének lakói, valamint 
Bács-Kiskun megye alkotókedvű 
„tollnokai”. 

A pályaműveket az aláb-
bi címre várják: KISKUN-
FÉLEGYHÁZI IRODALMI 
ALAPÍTVÁNY, 6100 Kiskunfél-
egyháza,  Kazinczy  u. 10-12. 
 

Postára adási határidő: 2015. 
március 31.

 
A részletes pályázati kiírás 
megtalálható a www.felegyhazi-
kozlony.eu honlapon.

Jótékonysági hangversenyre készülnek 
a művészeti iskola tanárai
Hagyományteremtő szándékkal, második alkalommal rendez 
március 14-én 17 órakor jótékonysági hangversenyt az Alapfokú 
Művészeti Iskola. 

A belépés díjtalan, de adományo-
kat elfogadnak, amelyet a hamaro-
san létrejövő iskolai alapítványra 
fordítanak. A koncerten közremű-

ködnek az iskola művésztanárai, 
valamint a meghívott vendégek. 

Az alapítványról Kiss-Fekete 
Vilmos igazgató elmondta, hogy 

olyan gyermekek támogatását vál-
lalják fel, akiknek szükségük van 
anyagi segítségre tanulmányaik 
folytatásához. A jótékonysági kon-
cert bevételét emellett az iskola 
technikai hátterének fejlesztésére, 
a hangszerek és jelmezek újítására 
használják fel.

Megújult formában látja el feladatát 
a kunszállási faluőrség
A kunszállási önkormányzat és a polgárőrség szorosabb együtt-
működésének köszönhetően 2015. március végéig kísérleti jel-
leggel, ezt követően pedig véglegesen elindul az új faluőrség. 

A folyamatos járőrszolgálatot 
új terepjáróval teljesítik a tele-
pülésen, a szolgálat pedig külön 
járőrszobába, a Faluház sarki 
épületszárnyába került át. Márci-
us elsejétől az első „pánikgomb-
bal” ellátott készülékeket is kihe-

lyezték a településen, az érkező 
hívásokat a napi csoportvezetők 
fogadják.

A polgárőr tagság csoportba 
szerveződött át. A csoportok mi-
nimálisan 8 fővel 2 2 fős váltás-
ban végzik el az ügyeleti és ha-

gyományos járőr feladatokat az 
év minden napján sötétedéstől  
virradatig, napközben pedig a ta-
nyagondnoknál csörög az ügyeleti 
„okos mobil”, ami rendszámfelis-
merő rendszerrel van ellátva.

Hívószám: 06 20 /9 79-0 790

Kovács Imre
polgármester, polgárőr vezető
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Nyáron már meg lehet nyitni a víz-
csapot Haleszban és Selymesben
Haleszban és Selymesben május végén megtörténik az ivóvíz ge-
rincvezeték műszaki átadása. Ezt követően, az üzembe helyezés 
után, megkezdődhetnek a rákötések. A nyár folyamán az ingat-
lanok egészséges ivóvízhez juthatnak. Erről lakossági fórumon 
adtak tájékoztatást a kivitelezők és a szolgáltatást végző Bács-
víz Zrt. munkatársai.

Aki szeretne rákötni a hálózatra, 
annak az első teendője, hogy fel-
keresse a szolgáltatót, ahol be kell 
jelenteni az igényt. Ezt érdemes 
megtenni a műszaki átadással 
párhuzamosan annak érdekében, 
hogy minél előbb ivóvízhez juthas-
sanak. Ezt követően, az előre elké-
szített tervdokumentációk alapján, 
kiépítésre kerül a vízrákötés, hasz-
nálhatóvá válik a rendszer.

A tulajdonosoknak célszerű sa-
ját forrásból elvégezni a földmun-
kát és kialakítani a vízmérő helyet. 
Ezzel olcsóbbá tehetik a bekötést. 
A szerelési munkát azonban kö-
telezően a szolgáltatónak kell el-
végezni. Erre csoportos díjat ala-
kítanak ki, ami kedvezőbb lesz az 
egyéni megoldásoknál – mondta el 
a fórumon Balogh Zoltán a víz-
szolgáltatási ágazat vezetője.

A térség lakói panaszkodtak arra, 
hogy néhány tűzcsap rossz helyen 
épült meg, például a kapubejáró-
ban. Sokan az úthelyreállítás mi-
nőségét kifogásolták. A kivitelezők 
feljegyezték, hogy melyek a prob-
lémás tűzcsapok. Megígérték, hogy 
megvizsgálják, és ha szükséges, 
gondoskodnak az áthelyezésről. Az 
utakkal kapcsolatosan elmondták, 
hogy az időjárási viszonyok nehe-
zítették a munkálatokat, de minde-
nütt sor kerül a korrekcióra.

Felhívták a lakók figyelmét, hogy 
fogadják az észrevételeket a kivite-
lezési munkák során, kivizsgálják 
és megoldják a problémákat. Az 
észrevételekkel Bense Ferencet 
kell keresni a 06-20/243-92-32-es 
telefonszámon.

 H. S.

Lomtalanítás
 

Értesítjük városunk érintett lakosságát, hogy
Kiskunfélegyháza város külterületén 

2015. március 28-án (szombat) a Halesz, 
Galambos, Szabó-hegy, Ring-hegy

és 2015. március 29-én (vasárnap)  
a Selymes, Aranyhegyi ltp., Zöldmező ltp. 
Alpári úti hobbik, Kőrösi út, Nasztej Kft. 

tehenészete, Mezőgazdasági bolt,  
Kis-Szegedi út

 
térségében a Polgármesteri Hivatal  

az FBH NP Nonprofit KFT  
és a VSZKSZ lebonyolításában  

LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT SZERVEZ.  
 

A GYŰJTŐHELYEKRE NEM 
HELYEZHETŐ KI: ZÖLDHULLADÉK, 

EGYÉB MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉK, 
HÁZTARTÁSI SZEMÉT, ÉPÍTÉSI 

TÖRMELÉK, ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉK, 
ÁLLATI HULLA, VESZÉLYES HULLADÉK.

 
Kérjük az érintett lakosságot, hogy 
lomtárgyaikat a megjelölt napon 12 

óráig szíveskedjen kihelyezni a megadott 
gyűjtőhelyekre a közszolgáltató által 

elhelyezett nyitott konténerekbe.
 

A gyűjtőhelyek az alábbiak:
 

2015. március 28-án (szombaton)
Halesz:

1. II. dűlő eleje – aszfalt út felől,
2. VI. dűlő eleje – aszfalt út felől,

3. Fekete erdei dűlő – Halasi földút sarka

Felső-Galambos:
4. Külső-Galambosi Iskola-dűlő eleje 
– aszfalt út felől (Galambosi Büfével 

szemben, a kőkereszt mellett)
5. Gazdaköri iskolával szemben,

Ring-hegy:
6. Ring-hegy I. dűlő – aszfalt út mellett

XIII. kerület:
7. Majsai út – Kisbolt-dűlő sarkánál: 

Galambosi –MÁV-megálló után jobb oldalon 
Kiskunmajsa felé.

 
2015. március 29-én (vasárnap)

Selymes:
8. 5. sz. főút mellett húzódó kerékpárút 

végén,  a volt „Vak Egér” vendéglátó hely 
előtti terület.

 
További gyűjtőhelyek:

9. Alpári úti hobbik: a csatorna előtti 
út és az Alpári úttal párhuzamos első 

útkereszteződésben
10. Mezőgazdasági bolt mellé: a 
fakereskedés előtt lévő terület

11. Nasztej-tehenészet: a bejárattal 
szemben a villanyoszlop mellett lévő terület
12. Kis-Szegedi úton a Gyémánt lakóparkkal 

szemben
13. Bárány u. – játszótér sarok  

(Aranyhegyi ltp.)
14. Mészöly Gy u. – Kocsis P. u. sarok 

(Zöldmező ltp.)
15. Kőrösi út, volt Primagáz telep előtti 

közterület.
 
 

Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

ZÖLDJÁRATOK
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Tájé-
koztatjuk Kiskunfélegyháza város la-
kosságát, hogy 2015. évben az alábbi 
ütemezés szerint kerülnek gyűjtésre 
a keletkezett zöldhulladékok:

Kiskunfélegyháza belterü-
let*: Március 23., május 18., 
október 5., november 30.    
* A megadott napok a begyűjtés he-
tének kezdeti napjai, a gyűjtés több 
napig is eltarthat.

A lágyszárú zöldhulladékot a la-
kosság átlátszó zsákban max. 30 kg 
súlyig, a fásszárú növényeket legfel-
jebb 80 cm-es hosszúságú kévébe 
összekötve az ingatlana előtti közte-
rületre helyezheti ki.

Kérjük, hogy a zöldhulladékokat 
legkésőbb a gyűjtés hetének hétfő 
reggelén 7 óráig helyezzék ki!

– A ZÖLDHULLADÉKOK A KÖZ-
TERÜLETRE mind a családiházas, 
mind a tömbházas övezetekben a 
GYŰJTÉS KEZDETE ELŐTT MAXI-
MUM 2-3 NAPPAL KORÁBBAN HE-
LYEZHETŐK KI!

Együttműködésüket és megérté-
süket köszönjük!

FBH NP Nonprofit KFT

Múzeumtúra 
Budapestre

A Kiskun Múzeum Baráti Köre mú-
zeumtúrát szervez 2015. március 
28-ára, Budapestre a Petőfi Irodal-
mi múzeumba és a Zeneakadémi-
ához.

Az utazás vonattal történik, a 
belépő- és vonatjegyeket mindenki 
egyénileg rendezi.

Múzeumi belépőjegyek: nyugdí-
jas 400 Ft, felnőtt 800 Ft.

Belépőjegy a Zeneakadémiára: 
nyugdíjas 750 Ft, felnőtt 1500 Ft.

Indulás időpontja: 2015. már-
cius 28-án, szombaton 8.30-kor a 
Nyugati pályaudvarra. Gyülekező: 
8.15-kor a vasútállomáson. Haza-
érkezés: 17.30-kor.

Érdeklődni és jelentkezni szemé-
lyesen a Kiskun Múzeumban, tele-
fonon a 76/461-468-as számon és 
e-mailben: kiskunmuzeum@gmail.
com címen lehet.

A következő múzeumtúra idő-
pontja: 2015. április 17. Program: 
a szentesi Koszta József Múzeum, 
Fridrich János fényirodája és a Pé-
ter Pál polgárház látogatása.
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Helyi települési támogatások
Mint ismert, március 1-jétől jelentősen átalakult a szociális el-
látások rendszere. Ódor Lászlóval, a jegyzői iroda szociális cso-
portjának vezetőjével a legfontosabb változásokat és tudnivalókat 
gyűjtöttük csokorba.

– Miután a jegyző felülvizsgálta a 
rendszeres szociális segélyre való 
jogosultságokat, a járási hivatalok 
hatáskörébe került az aktív korúak 
ellátása, azon belül a foglalkozta-
tást helyettesítő támogatás és az 
egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti segély. Az ezzel kap-
csolatos iratanyagot március 2-án 
átadtuk a járási hivatalnak.

– A változásokat szem előtt tart-
va a félegyházi képviselő-testület 
február 27-i ülésen alkotta meg a 
jogszabálynak megfelelően a helyi 
települési támogatásokról szóló 
rendeletet. Milyen támogatási for-
mák kerültek bele?

– A korábbi helyi szociális és 
gyermekvédelmi rendeletben meg-
fogalmazottakat és az elfogadott 
2015. évi költségvetést alapul véve 
született meg a jelenlegi települé-
si támogatásokról szóló rendelet, 
amelynek végső, elfogadott formá-
ja az alábbi támogatási formákat 
tartalmazza:

Szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni rendkí-
vüli települési támogatásra jogo-
sult az, akinek a családjában az egy 
főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
130 százalékát, egyedül élő eseté-
ben az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 százalé-
kát, és vagyonnal a kérelmező, ille-
tőleg családja nem rendelkezik.

Szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli rendkívüli települési tá-
mogatás kérhető: elemi kárra, kór-
házi kezelésre, ha a család egyik 
tagja nyolc napot meghaladóan 
kórházi kezelésben részesült, és ez 
jövedelemkiesést okozott, gyógy-
szerköltségre (ideértve a külön-
leges táplálkozási igényt kielégítő 
tápszereket is), gyógyászati segéd-
eszközre, amennyiben közgyógyel-
látásra nem jogosult (gyógyszer-
támogatás évente legfeljebb négy 
alkalommal adható, a támogatás 
eseti összege maximum 10 ezer 
forint lehet), temetési költségek 
csökkentésére (14.500 forint), vá-
randós anya gyermekének megtar-

tásához, nevelésbe vett gyermek 
kapcsolattartására, a családba 
visszakerülésének elősegítésére, 
egyéb súlyos krízishelyzet megol-
dására.

A természetbeni rendkívüli te-
lepülési támogatás vásárlási utal-
vány formájában adható, évente 
két alkalommal. Az utalvány élel-
miszerre és alapvető tisztálkodási 
szerekre váltható be, a feltüntetett 
helyi üzletekben. (A vásárlási utal-
vány értéke a kérelem benyújtá-
sától számított három hónapon át 
legfeljebb kétfős család esetén havi 
1500 forint, legfeljebb négyfős csa-
lád esetén havi 3000 forint, négy 
főnél nagyobb család esetén havi 
4500 forint. Az önkormányzat a 
lakhatáshoz kapcsolódó rendsze-
res kiadások viseléséhez 12 hó-
napon keresztül lakásfenntartási 
támogatást nyújthat, ha a háztar-
tásban élők egy főre jutó jövedelme 
nem haladja meg több személy ese-
tén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200, egyedül 
élő esetén a 250 százalékát.

A lakásfenntartási támogatás 
összegét havonta az alábbiak sze-
rint állapítják meg: Egyedül élő 
kérelmező esetén, amennyiben a 
havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 150 százalékát, 
havi 5000 forint. Egyedül élő ké-
relmező esetén, amennyiben a havi 
jövedelme az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 150 
százalékát meghaladja, de nem ha-

ladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 250 
százalékát, havi 3500 forint.

Több személyes háztartás ese-
tén amennyiben a háztartásban 

élők egy főre jutó jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
130 százalékát, havi 4000 forint. 
Több személyes háztartás ese-
tén, amennyiben a háztartásban 
élők egy főre jutó jövedelme az 
öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 130 százalékát 
meghaladja, de nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 200 száza-
lékát, havi 2500 forint. A lakás-
fenntartási támogatást benyújtó 
kérelmező, valamint az e támo-
gatás jogosultja köteles házának, 
lakásának, kertjének rendben tar-
tására.

Szociális rászorultságtól füg-
getlen települési támogatások az 
eddigiekhez hasonlóan az újszü-
löttek támogatása, nagycsaládosok 
támogatása, gyermeküket egyedül 
nevelő szülők támogatása, halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyerme-
kek reggeli étkeztetése.

5000 forint értékű vásárlási utal-
vány formájában nyújtott újszülöt-
tek támogatására jogosult az a szü-
lő, akinek a megelőző év december 
1-je és tárgyév november 30-a kö-
zött gyermeke születik.

5000 forint értékű vásárlási utal-
vány formájában nyújtott nagycsa-
ládosok támogatására jogosult az 
a szülő, aki három vagy több gyer-
meket nevel a háztartásában.

Hat hónapig félárú belépésre 
jogosultak a Kiskun Múzeumba, a 
Petőfi Sándor Emlékházba, a Móra 

Ferenc Emlékházba és a Kiskunfé-
legyházi Városi Strand és Uszodá-
ba a gyermeküket egyedül nevelő 
szülők és gyermekeik.

Külön jövedelemvizsgálat nélkül 
térítésmentes reggeli étkeztetés-
ben részesülhetnek azon gyerme-
kek, akik halmozottan hátrányos 
helyzetűek.

Az ügyintézés helye továbbra a 
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hi-
vatal: II. emelet 82. sz. szoba (Tel.: 
+36/562-047), e-mail: szocialis@
kiskunfelegyhaza.hu.

Részletes tájékoztató és a szük-
séges nyomtatványok megtalál-
hatók a www.kiskunfelegyhaza.hu 
honlapon is. 

Az Alföld  
festőjére  

emlékeztek
Kiskunfélegyháza szülöttéről, 
dísz polgáráról, a Kossuth-díjas 
festőművészről, Holló Lászlóról 
emlékezett meg március 6-án 
Kiskunfélegyháza. A Petőfi-téri 
szobornál Molnár István a Holló 
László Képzőművészkör vezetője 
mondott beszédet. Ezt követően 
tiszteletük jeléül a művész port-
részobránál és a szülőház emlék-
táblájánál helyezték el koszorúi-
kat a megemlékezés résztvevői.

Székely lobogó 
leng a félegyházi 

városházán
Március 10-én a Székely Szabad-
ság Napján visszakerült a székely 
zászló a félegyházi városháza 
erkélyére. A lobogó kihelyezése 
a székely autonómia támoga-
tását jelzi. Ezzel is szeretnénk 
támogatni a székelyföldi testvér-
településünket Korondot, vala-
mint erdélyi testvérvárosainkat: 
Tordát és Segesvárt az őket is 
érintő autonómia törekvéseikben 
– mondta el a zászló kihelyezése-
kor Csányi József polgármester. 

A lobogó kihelyezését Kollár 
László önkormányzati képviselő 
kezdeményezte.
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VSZKSZ – Legyen rendezett Félegyháza!
A múlt év december közepétől megbízott, idén február 6-ától pedig kinevezett igaz-
gatóként vezeti a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezetet (VSZKSZ) 
Szatmári Andrea.

A város egyik legfontosabb intézmé-
nye a piac-parkoló, a strand és a temető 
fenntartása mellett a közterületek gondo-
zásával foglalkozik. Ez utóbbi feladat kere-
tében 57 hektár (belterület) zöldfelületet 
kezelnek. Mindemellett ingatlangazdál-
kodási, szállítmányozási és hulladékgaz-
dálkodási tevékenység árnyalja tovább a 
mintegy 510 millió forintos éves költség-
vetésű, több mint száz főt foglalkoztató 
VSZKSZ feladatkörét.

Szatmári Andrea friss környezetvédel-
mi diplomával a zsebében szülővárosa, 
Félegyháza polgármesteri hivatalának 
gazdasági osztályán kezdte a pályáját, 
majd másfél év elteltével, 2005 áprilisá-
ban a városfenntartóhoz került.

– Átkértem magam, mert itt lehetősé-
gem nyílt a szakmámban dolgozni. 2006-
ban a hulladékgazdálkodási részleg veze-
tője lettem, emellett a közbeszerzés és 
a gyepmesteri telep is a feladataim közé 
tartozott. Közben családot alapítottam, 
férjemmel két óvodáskorú gyermekünket 
neveljük. Tavaly december közepén érke-
zett a felkérés, hogy megbízott igazgató-
ként lássam el a cégvezetői teendőket. Ezt 
követően döntöttem úgy, hogy magam is 
pályázok a meghirdetett igazgatói állásra, 
és a képviselő-testület bizalmából február 
6-ától kinevezett igazgatóként látom el a 
feladatot – sűríti néhány mondatba az idáig ve-
zető utat az igazgatónő.

– Hogyan foglalná össze a cég pillanatnyi 
helyzetét?

– A VSZKSZ 1992-ben kezdte meg műkö-
dését. Azóta az épületeire, a gépállományára, 
gépparkjára gyakorlatilag nem költöttek, így 
megrekedt az akkori helyzetben. Ez vezetett 
odáig, hogy maga a szervezet már képtelen volt 
megfelelni a lakosság elvárásainak és az önkor-

mányzat által felállított követelményeknek úgy 
minőségben, mint a munka hatékonyságát te-
kintve. A hulladékgazdálkodás vonatkozásában 
az alvállalkozói szerződésben foglalt díjak hatá-
rozzák meg a jövőnket. A parkgondozás és köz-
tisztaság terén komoly korlátot jelentett, hogy 
éveken át nem volt lehetőség beruházásokra, 
fejlesztésekre, a személyi állomány frissíté-
sére. A munkaeszközök hiánya a munkamorál 
folyamatos leépülését hozta magával, ami a kö-

zépvezetők hozzáállásában is megmutatkozott. 
Az 1992-ben alapított szervezetben 2004-ben 
készült például az utolsó, ma is érvényben lévő 
SZMSZ. Mindezt látva döntött úgy az új város-

vezetés, hogy teljes pénzügyi, jogi és szer-
vezeti átvilágítással teremti meg a jövőbe-
li működés alapjait.

– Addig is milyen vezetői elvárások 
mentén tervezi a szervezet irányítá-
sát?

– A legfőbb cél a tulajdonos elvárása-
inak teljesítése. Ehhez olyan munkatár-
sakra, középvezetőkre van szükség, akik 
képesek a fejlődésre, a tanulásra, az ön-
álló és felelősségteljes munkavégzésre. 
Látni kell azt is, hogy munkánk – például a 
park, köztisztaság terén, ahol talán a leg-
nagyobb reformra van szükség – „kirakat-
ban” van. A város vezetése, a képviselők, 
az itt élők és az ide érkező vendégek ez 
alapján nap mint nap megítélnek bennün-
ket. A tulajdonos városi önkormányzat 
által elvárt, kiemelt feladataink közé tar-
tozik idén a strand öltözőinek felújítása, 
új temetési területek kialakítása. Jövőre 
tervezzük az Alsótemető bekerítését és a 
ravatalozó megépítését, ehhez az előzetes 
felmérések már készülnek.

Szeretném, ha előre tudnánk lépni az 
emberek környezet-tudatosságában, van 
még feladatunk a kétkukás rendszer beve-
zetése és a strand tervezett energetikai fej-
lesztése terén is. Nagy reményeket fűzünk 
pályázati források bevonásával megvaló-
suló fejlesztésekre, és a polgármesteri ka-

binettől minden segítséget megkapunk ahhoz, 
hogy erre minél jobb esélyünk legyen. Nem en-
gedik el a kezem, mindenben segíti a munkámat 
a polgármesteri hivatal tejes apparátusa, ami-
ért köszönettel tartozom. Bízom abban, hogy az 
átvilágítás és a közös munka eredményeként a 
szervezet tevékenységével hatékonyabban tud 
hozzájárulni az itt élők komfortérzetének javítá-
sához, legyen szó a város külleméről, a temetők 
állapotáról, vagy a hóeltakarításról.

A közösség szolgálatában
„A közösség szolgálatában” cím-
mel tartott foglalkozást a Natura 
Hungarica Alapítvány március 
6-án a civil szervezetek képviselő-
inek és középiskolásoknak a mű-
velődési központban. Kárpáti 
Rita és dr. Horváth-Rekedt  
Gréta közös játékra és pályá-
zatírásra kérte a megjelenteket. 
Eközben részletesen ismertették, 
hogy milyen fontos lépéseket kell 

megtenni egy-egy terv pályázati 
támogatásához, megvalósításához. 

A Nemzeti Együtt-
működési Alap tá-
mogatásával létre-
jött foglalkozáson 
a résztvevők meg-
ismerkedtek azzal, 
hogy mely progra-
moknak lehet társa-
dalmi hasznossága. 

A pályázatok elkészítése során 
milyen részletekre kell ügyelni, a 

projektet lebonyolítását miként 
kell adminisztrálni és elszámolni. 

Gyakorlativá tették az együtt-
gondolkodást, hiszen egy közös 
pályázatot is megfogalmaztak, 
amely minden jelenlévő szerve-
zetnek hasznára vált. Az ötletelés 
során arra jutottak, hogy a szerve-
zeteket a  jövőben videoklipekkel 
népszerűsítik, és ismertségüket 
azzal is segíti a Natura Hungari-
ca  Alapítvány, hogy bemutatkoz-
hatnak az „Értéktérkép.com” című 
weboldalon.
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Róna Kincse – gyógyulás és megelőzés gyógyvízzel
Különleges szerencse a félegyháziak számára, hogy mozgás-
szervi, ízületi és degeneratív gerincbetegségeikből adódó pa-
naszaikat egész évben orvosolhatják a helyben elérhető hidro-
génkarbonátos, magas kovasav tartalmú gyógyvízzel. Bár ez a 
lehetőség több mint fél évszázada adott, sokan talán még mindig 
nem tudják, hogy milyen lehetőség rejlik a 2507 méterről fel-
színre hozott gyógyvízben, amely a Róna Kincse nevet kapta, és 
amelynek áldásos hatásait bárki élvezheti a városi kórház terü-
letén álló gyógyfürdőben.

1961-ben fúrták a kutat, amely 
felszínre hozza az orvosi kísérletek 
alapján 1998-ban gyógyhatású víz-
zé minősített, magas metakovasav 
tartalommal rendelkező hidrogén-
karbonátos vizet. A kút a Róna 
Kincse nevet a 2000-es évektől 
viseli. 

– Az orvosi kísérletek azt tá-
masztották alá, hogy a Róna Kin-
cse gyógyvíz kifejezetten jótékony 
hatású mozgásszervi betegségek, 
ízületi panaszok és degeneratív ge-
rincbetegségek esetén. A gyógyvíz 
szűretlenül, mindenféle kezeléstől 
és idegen anyagtól mentesen kerül 
a fürdő medencéibe. A hűtés – 51 
fokról 36, illetve 38 fokra – nem hi-
deg víz hozzáadásával, hanem egy 

speciális hőcserélő rendszer segít-
ségével történik – tudtuk meg Ke-
lemen József fürdővezetőtől, aki 
szerint akár napi rendszerességgel 
érdemes 30 perces fürdőt venni a 
gyógyvízben.

Mint a szakembertől megtudtuk, 
a gyógyfürdő egység fürdőgyó-
gyászat, fizikoterápia, gyógytorna 
részlegekből áll. A gyógyvizes me-
dence mellett súlyfürdő, víz alatti 
csoportos torna, masszázs, iszap-
kezelés, víz alatti vízsugármasz-
százs, szénsavkád-kezelés, 18 éves 
kor alatti gyógyúszás, tornatermi 
csoportos és egyéni gyógy torna 
(nyirokkezelés), továbbá fizikote-
rápia: lézer- és mágnesterápia, 
kis- és középfrekvenciás kezelé-

sek (ultrahang, TENS, iontoforézis, 
lézer- és mágnesterápia, lökés-
hullám) szolgálják a betegek gyó-
gyulását. Ezek a kezelések orvosi 
beutalóval (reumatológus, ortopéd 
szakorvos, traumatológus) vehetők 
igénybe. A fürdőgyógyászati keze-
lések részleges térítésidíj-kötele-
sek, míg a fizikoterápia és a gyógy-
torna térítésidíj-mentes a betegek 
részére. 

A fürdőgyógyászati kezelések 
gyógykúrája évente két alkalom-
mal vehető igénybe orvosi beuta-
lóval, kedvezményesen. Ilyenkor 
akár négyféle kezelést kaphat 
tizenöt alkalommal a beteg tb-fi-

nanszírozás mellett. 
Jegy- és bérletrend-
szer alapján azonban 
egész évben látogat-
ható a félegyházi 
fürdő, orvosi beutaló 
nélkül, rekreációs, 
egészségmegőrző 
célzattal. A gyógyvíz, 
a masszázs és az 
infraszauna önkölt-
séges áron ilyenkor 

is igénybe vehető.
A következő hetekben bemu-

tatjuk a Félegyházi Közlöny olva-
sóinak a Róna Kincse fürdőben 
rendelkezésre álló kezelési for-
mákat. 

Azok között, akik március 
20-áig eljuttatják nevüket és 
címüket a Félegyházi Közlöny 
szerkesztőségébe (6100 Kis-
kunfélegyháza, Szent János 
tér 2.), kisorsolunk három 
darab két főre szóló belépőt 
a Róna Kincse fürdőbe. A bo-
rítékra írják rá: Róna Kincse! 
A nyertesek nevét következő 
lapszámunkban közöljük.

kivágható programmelléklet

Kézműves foglalkozás, Műv. Központ, 10:00

„Keleti Népek a Középkori Magyarországon”, 
Pálóczi Horváth András könyvbemutatója, 
Kiskun Múzeum, 15:00

Gypo Circus, Bohemian Betyars, Rocktár, 
21:00

Március 23., hétfő
Zöld Járat, 07:00

Március 24., kedd
Amatőr Bowling Verseny, Bowling Klub, 
09:00 

Waldorf Iskolaváró óvodás 
gyermekeknek,Waldorf Iskola, 17:00

NAV őstermelői adózási tájékoztató, 
Városi Könyvtár, 17:00

Március 26., csütörtök
„Képek, versek a Passióról” Bella Rózsa 
Pilinszky-díjas tanár, grafikusművész 
előadása, Városi Könyvtár, 17:00

Március 27., péntek 
“Unod a politikát? Alakítsd te!” beszélgetés 
ifjú konzervatívokkal, Rocktár, 16:00 

Mezősi Ágnes fotókiállításának megnyitója, 
Művelődési Központ, 17:00

“Rockzenével az idősekért” jótékonysági 
koncert 5 zenekarral, Rocktár, 20:00

Március 28., szombat
Külterületi lomtalanítás, 05:00

Családi Délelőtt, Városi Könyvtár, 08:00

Múzeumtúra a Petőfi Irodalmi Múzeumba és 
a Zeneakadémiához, Vasútállomás, 08:15

Időszakos programok, kiállítások: 
ifj. Ficzek Ferenc képzőművész 
Kiegészítések c. kiállítása, Városi Könyvtár, 
megtekinthető április 3-ig.

Szombathelyi Árpád festőművész kiállítása 
a Holló-kör Galériájában, március 28-ig.

Mezősi Ágnes fotókiállítása, Művelődési 
Központ, megtekinthető március 27-től 
április 22-ig.

Március 14., szombat
Mosolygó jótékonysági sportnap és futás, 
Kalmár J. u. 4., 09:00

Ritmo Gitárest, Rózsakert, 18:00

Ereklyés zászlófelvonás a Városházán, 17:00

Fáklyás felvonulás a Vasútállomástól a 
Polgármesteri Hivatalig, 18:00

Jótékonysági művésztanár hangverseny, 
Kiskunfélegyházi Alapfokú Műv. Iskola, 17:00

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

PIRAMIS koncert, Rocktár, 21:00

Március 15., vasárnap
Bem József mellszobor koszorúzása, 09:15

Városi ünnepség, Petőfi Szobor, 10:00

Kukányi Alajos emléktábla avatása, 
 Bajcsy-Zsilinszky E. u. 1., 11:00

„Művész-Tér” Dulity Tibor képzőművész 
és Faragó Tibor fafaragó kiállításának 
megnyitója, Petőfi Sándor Emlékház, 11:30

Március 19., szerda
Internet Fiesta, környezetünk és családunk 
az interneten, Városi Könyvtár, 08:00

Barangolás a Keleti Alpok legszebb tájain, 
dr. Karancsi Zoltán előadása, 17:00

Március 20., péntek
Waldorf Iskolacsipegető: 8 év Waldorf 
Kecskeméten, Művelődési Központ, 17:00

GanxstaZolee és a Kartel koncert, vendég: 
Ozone Mama, Rocktár, 21:00

Márius 21., szombat
Squash Kupa, Fallabda Pálya, 09:00

Sakk Emlékverseny, Kossuth Szki. 09:00

Nyitott hétvége a Kiskun Múzeumban, 09:00

„Bringázz velünk” kerékpáros túra a város 
nevezetességeihez, Kiskun Múzum, 10:00

Squash bemutató mérkőzések és edzés 
bajnokokkal, Fallabda Pálya, 11:00

Szabó Balázs Bandája, Rocktár, 20:00

Petőfi Mozi
Március 13-18.
12:15 Hős6os 3D, animációs vígjáték
14:30 Spongya Bob: Ki a vízből! 3D, anim.
18:15 Chappie, sci-fi
20:00 Üzlet bármi áron, vígjáték
22:00 Éjszakai hajsza, akció

Március 19-22.
14:00 Hamupipőke, film
16:00 Chappie, sci-fi
18:15 A beavatott sor: A lázadó 3D, kaland
20:30 Éjszakai hajsza, akció

Aktuális kiskunfélegyházi programajánlónk a 
www.felegyhaziprogram.hu

internetes honlap alapján készült a lapzártáig 
beérkezett információkkal. A programok 
valóságtartalmáért a szervezők felelnek. 

Bővebb információk a honlapon és a rendezvény 
helyszíneken. Szerkesztő: Ónodi Árpád  

info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

2015. március 14-től 28-ig

a Félegyházi Táncszínház előadásában, 

PIRAMIS koncert, Rocktár, 21:00
Gypo Circus, Bohemian Betyars, Rocktár, 

Amatőr Bowling Verseny, Bowling Klub, 
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273 millió forintra pályázik 13 félegyházi társasház
13 társasház illetve lakásszövetkezet energiamegtakarítást 
eredményező korszerűsítési pályázatának támogatásáról dön-
tött február 27-ei ülésén a félegyházi képviselő-testület. A terve-
zett beruházás összköltsége 273 millió forint – mondta el Bense 
Zoltán a városüzemeltetési bizottság elnöke.

A pályázatot benyújtó lakókö-
zösségek mindegyike ugyanazokat 
a beavatkozásokat valósítaná meg: 
az alsó és felső födém víz- és hőszi-
getelését, homlokzatszigetelést, és 
a nyílászárók cseréjét – ezek köte-
lező műszaki paraméterek –, to-
vábbá a szükséges épületgépészeti 
beavatkozásokat. Ez utóbbi alatt 
az életveszélyes gyűjtőkémények 
felújítása és a kondenzációs kazá-
nok cseréje értendő – magyarázza 
Bense Zoltán. 

– Mi az oka annak, hogy míg 
a város teljes területéről érkez-
tek be pályázatok, a Móraváros 
gyakorlatilag teljesen kima-
radt?

– Ez abból adódik, hogy a Mó-
ravárosban az a meglehetősen 
hibás gyakorlat terjedt el, hogy 
a gyűjtőkéményeket egyszerűen 
megszüntették, és villanybojlere-
ket szereltek be. Mivel a meleg-
víz-előállítás többségében nappali 
árammal, villanybojlerekkel törté-
nik, ezek az épületek a kötelező 
szigetelés és nyílászárócserék 
elvégzése után sem tudják telje-
síteni a társasházi pályázat azon 

követelményét, hogy a beruházást 
követően minimum a „C” energia-
osztályt az épület elérje.

– Mi lehet a megoldás ezek-
ben az épületekben?

– 22 társasházat érint ez a prob-
léma a Móravárosban, amit egy 
szociális városrehabilitáció kere-
tében lehetne kezelni. Amennyiben 
tehát a Majsai úti lakótelep 2010-
es beruházásához hasonló szoci-
ális városrehabilitációs pályázati 
forrás lesz elérhető, annak egyik 

lehetséges helyszíneként érdemes 
a Móravárosra gondolni.

– Mekkora esélye van a fél-
egyházi lakóközösségeknek 
arra, hogy a tervezett felújítá-
sok megvalósulhatnak?

– A pályázati útmutató szerint a 
dél-alföldi régió pályázóinak támo-
gatására valamivel több, mint 1,6 
milliárd forint forrás áll rendelke-
zésre, míg a félegyházi társashá-
zak igénye önmagában eléri az 500 
millió forintot. Ebből az sejthető, 
hogy nem nyerhet mindegyik kö-
zösség.

– A napirendi pont megvita-
tása kapcsán elhangzott a kér-
dés: van-e bármilyen ráhatása 
az önkormányzatnak arra, hogy 

a nyertes pályázatok munkála-
taival félegyházi vállalkozáso-
kat bízzanak meg?

– Az adott társasház dönti el, 
hogy kivel végezteti a felújítást, a 
közbeszerzési eljárást – azokban 
az esetekben ahol ez kötelező – a 
társasházak folytatják le. Az ön-
kormányzat csak támogatja a la-
kóközösséget, mi is csak remélni 
tudjuk, hogy minél több félegyházi 
vállalkozás kap lehetőséget gene-
rálkivitelezőként vagy alvállalkozó-
ként ezekben a beruházásokban. A 
pályázatokat április 30-ától lehet 
beadni, a kiírás szerint a kivitelezői 
ajánlatokat akkor már csatolni kell. 
Az önkormányzat a maga eszköze-
ivel szeretné segíteni a tehetséges 
helyi vállalkozások és a lakóközös-
ségek egymásra találását. Ezért 
arra kérjük azokat az utólagos 
energia-megtakarítást eredmé-
nyező társasházi felújításban már 
komoly referenciával rendelkező 
félegyházi cégeket, amelyek szíve-
sen vennének részt kivitelezőként 
ezekben a munkákban, hogy már-
cius 20-áig jelezzék ezt a szándé-
kot az alábbi levelezési címen, és 
mi eljuttatjuk elérhetőségüket a 
társasházak közös képviselőihez.

Farkas Mihály  
pályázati referens

fmihaly@kiskunfelegyhaza.hu

Újabb területet értékesített az önkormányzat az ipari parkban
Újabb, mintegy 9 ezer négyzetméter nagyságú területet értéke-
sített az önkormányzat az ipari park területén. A képviselő-tes-
tület február 27-ei ülésén határozott arról, hogy elfogadja a Sza-
lai-Busz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. vételi ajánlatát.

Mint azt a pályázó ügyvezetőjé-
től megtudtuk, a társaság a jövő-
ben autóbuszok kereskedelmével 
kívánja bővíteni tevékenységi kö-
rét és ehhez szükséges számára 
a szóban forgó ingatlan. A tervek 
szerint legkésőbb 2016. március 
31-éig befejezik a beruházást, és 
megkezdik a tevékenységet. A vál-
lalkozás hosszú távú tervei között 
szerepel egy autóbusz-, kamion- 
és egyéb nehézgépjármű-szerviz 
kialakítása is, ahol a város és von-
záskörzetében lévő fuvarozó és 
egyéb társaságok gépjárműpark-
jának szervizelése, vizsgáztatása 

valósulhatna meg, további mun-
kahelyek teremtésével.

A Szalai-Busz Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. jogelődjét, a 
Hunor Személyszállítási Gmk.-t 

1990-ben családi vállalkozásként 
hozták létre, majd a vállalko-
zás családi formáját megtartva 
1996-ban kft.-vé alakult. A tár-
saság székhelye és telephelye 
Kiskunfélegyházán található. Fő 
tevékenységi körük a belföldi és 
nemzetközi személy-, illetve mun-
kásszállítás. A társaság autóbusz 
kereskedelemmel kívánja bővíte-
ni tevékenységi körét, és ehhez 
van szüksége az új ingatlanra. A 
társaság jelenleg több mint 40 
munkavállalót foglalkoztat, amely 
létszámot a fejlesztés eredmé-
nyeként további 10 fővel tervezik 
bővíteni.

Az ipari parkban 8923 négyzet-
méteres ingatlant több mint 28,5 
millió forintért értékesítette az ön-
kormányzat.
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Kupagyőztes lett az 
Astra Kiskunfélegyházán

Hátrányból fordítva, 5-2-es győze-
lemmel szerezte meg az elsőséget a 
Magyar Kupa félegyházi döntőjében 
az Astra Kiskunfélegyházi Bulls. A 
március elsejei fináléban sokáig 
a Hajdúböszörményi TE vezetett; 
már a 2. percben előnybe került és 
egészen a 28. percig nyerésre állt. 
Bő tíz perccel a találkozó vége előtt 
második alkalommal egyenlített ki 

az Astra (2-2), majd nyolc perccel 
a lefújást megelőzően a vezetést is 
átvette. Az erejével jobban gazdál-
kodó Astra innen már nem engedte 
ki a kezéből a győzelmet és újabb 
gólokat szerezve zsinórban harma-
dik alkalommal nyerte meg a női 
futsal Magyar Kupát.

Hajdúböszörményi TE – Astra 
Kiskunfélegyházi Bulls (2-1) 2-5

Fölényesen nyert a KHTK
Megőrizte vezető helyét a megyei I. 
osztályú labdarúgó bajnokságban 
a Kiskunfélegyházi HTK. A bajnok-
csapat a 17. fordulóban Kecske-
métre látogatott, ahol magabiztos 
négygólos győzelmet aratott. A 
félegyháziak előnye továbbra is 
három pont a Tompán nyerő nagy-
baracskai Híd SC-vel szemben.

Bács-Kiskun Megyei I., 17. 
forduló: 2015. 03. 08.

Kecskeméti LC – Kiskunfél-
egyházi HTK (0-2) 0-4.

Helytállás  
a bajnokaspiráns ellen
Beigazolva a papírformát, 3-0-ás 

győzelmet ért el a Városföld a Kis-
kunfélegyházi Vasutas otthonában 
a megyei II. osztályú bajnokság 15. 
fordulójában. Az eddig hibátlan lis-
tavezető már az első játékrészben 
eldöntötte a mérkőzést, szűk ne-
gyedóra alatt háromszor vette be a 
félegyházi kaput.

Bács-Kiskun Megyei II., Észak 
15. forduló

Kiskunfélegyházi Vasutas SK 
– Városföld SE (0-3) 0-3.

Pontot mentett a KHTK II.
A soltvadkerti műfüves pályán 

rendezték meg március 7-én a 
Kiskunfélegyházi HTK II. – Nyár-
lőrinc LSC megyei II. osztályú lab-
darúgó-mérkőzést. Hivatalosan a 
félegyházi csapat volt a házigazda, 
de a Honvéd pálya talajának alkal-
matlansága miatt nem játszhatott 
hazai publikum előtt. 

A mérkőzésen kezdetben úgy 
tűnt, hogy a nyárlőrinciek érvénye-
sítik akaratukat, a szünetben már 
két góllal vezettek, majd a második 
félidő elején háromra növelték a 
különbséget. Nagy bravúrral innen 
kapaszkodott fel a KHTK II., amely 
a 69. és a 75. perc között ledolgoz-
ta hátrányát. 

Bács-Kiskun Megyei II. Észak, 
15. forduló: 2015. 03. 07.

Kiskunfélegyházi HTK II. – 
Nyárlőrinc LSC (0-2) 3-3.

Zsinórban negyedszer nyert 
az NBII-es kézicsapat

Az FKSE – Algyő II. sem jelentett 
akadályt az idén remekelő Kiskun-
félegyházi HTK kézilabdacsapatá-
nak az NBII-es bajnokság délkeleti 
csoportjában. A félegyháziak hazai 
környezetben győzték le ellenfelüket 
36-27-re, amivel megőrizték harma-
dik helyüket a bajnoki tabellán.

Az erőviszonyok és a forma 
alapján félegyházi sikerre lehe-

tett számítani, de a vendégek az 
NBI/B-s csapatukból több játékost 
is pályára küldtek a mérkőzésen, 
akikkel az első félidő nagy részé-
ben szorosan tudták tartani a lé-
pést a KHTK-val.

NBII Délkelet 14. ford. 2015. 
03. 08. KÉSZ ARÉNA

Kiskunfélegyházi HTK- FK-
SE-Algyő II. (18-14) 36-27

Osztották a pofonokat
A Kiskunfélegyházi HTK Ökölvívó 
Szakosztálya szervezésében Po-
fon Partit rendeztek március 7-én 
Félegyházán, a Honvéd Sporttelep 
boksztermében. A versenyre 12 
szakosztály közel 100 öklözője ér-
kezett. 

A Pofon Parti megrendezésének 
hagyománya hosszú évekre nyú-
lik vissza városunkban. Az elmúlt 
évek szünetét követően most ismét 
újjáélesztették e versenyt a szerve-

zők. A Pofon Parti több fontos célt 
szolgál; a rutinosabb ökölvívók fel-
hozó mérkőzések keretében meg-
mérkőzhetnek más szakosztályok 
versenyzőivel, melynek segítségé-
vel formába kerülhetnek egy-egy 
élesebb torna előtt. Emellett az 
amatőrök bemutatkozását is se-
gíti, akik kipróbálhatják magukat 
hús-vér ellenféllel szemben a ring-
ben is.

Pályázat sportegyesületek 
és civil szervezetek számára
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testületének Művelődési 
és Szociális Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő 
sportegyesületek, sportszervezetek és civil szervezetek pénz-
ügyi támogatására.

Sportszervezetek támogatá-
si keretösszege: 12.000.000 Ft 
Civil szervezetek támogatási ke-
retösszege: 13.000.000 Ft.

A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2015. 03. 17. (kedd) 
15.00 óráig.

A pályázati adatlap letölthető 
a www.kiskunfelegyhaza.hu ol-
daláról.

A pályázatok benyújtásának 
módja: Papír alapon a mellékelt 
adatlap kitöltésével postai úton 
vagy személyesen Papp Viktória 
(MOVIS referens) részére az al-
polgármesteri irodában.

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth u. 1. I. emelet.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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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: 
Délkelet-Press Kft. 5600 Békéscsaba, 

Kétegyházi út 18.

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 ér-
deklődni a Fido Bácsi Közhasznú 
Alapítványnál, a 70/331-1634, 
vagy a 70/313-9059 telefonszá-
mokon, vagy a Csólyosi úti telep-
helyen lehet. Nyitva tartás: hétfő-
től szombatig 13-tól 16.30-ig.

1. Koszoska: fehér puli szuka, 
bekerült január 20-án a Simonyi 
Óbester utcából.

2. Fruzsi: január 14-én került be 
Kiskunmajsáról, németjuhászra 
emlékeztető fiatal szuka.

3. Bogyó: 2012 novemberi születé-
sű, pincsi keverék szuka kutyus. Ba-
rátságos, kedves, szeretetéhes, bú-
jós. Bekerült 2014. december 8-án.

4. Gyömbér: 2013 júniusi születé-
sű beagle keverék kan, bekerült 
2014. december 27-én.

Hirdetés

TAVASZVÁRÓ AKCIÓ A PC VARÁZSLÓBAN!
Tabletek, notebookok, asztali számítógépek 

és kiegészítők nagy választékban a PC Varázslóban!
Új notebookok már:  br. 85.000 Ft-tól
Új Tabletek már:  br. 21.000 Ft-tól

Valamint használt számítógépek 
már:  br. 15.000 Ft-tól

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

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Szatmári Anett – Fodor 
Sándor Ferenc, Kis Melinda – Almádi Ferenc, 
Barta Erika – László Levente, Tóth Julianna – 
Virág Sándor Pál.
Meghaltak: Törköly Andor Géza – Lakitelek, 
Jakab Józsefné Sámson Julianna – Orgovány, 
Simon Józsefné Holló Juliánna – Kecskemét, 
Schampier Gyula Pálné – Kiskunfélegyháza, 
Czakó Ilona – Kiskunfélegyháza, Bíró László-
né Pallagi Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Tajthy 
Ferenc – Kiskunfélegyháza, Ficsór Vincéné 
Eszik Luca – Kiskunfélegyháza, Rácz Lajosné 
Kaszala Lidia – Kunszentmiklós, Rózsa Jenő – 
Fülöpszállás, Varga János – Kecskemét, Garzó 
Margit – Kecskemét, Kalina Ferenc – Nagykő-
rös, Bozsik Istvánné Veres Ilona Zsuzsanna 
– Kecskemét, Mezei Sándorné Iványi Mária 
– Kiskunfélegyháza, Almási László Imréné 
Szendrei Irén Mária – Kiskunfélegyháza, Lacz-
kó Bálint – Kecskemét, Csutár Jánosné Eszes 
Mária – Kocsér, Jakab Ágostonné Jankó Mária 
– Kiskunfélegyháza, Szécsényi Józsefné Rádi 
Magdolna – Kiskunfélegyháza

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL

1848-as honvédek – életük alkonyán
Kiskunfélegyháza 1902. szeptember 19-én ünnepséget tartott 
Kossuth Lajos születésének 100. évfordulója alkalmából. A Kos-
suth-kultusz mindig is jelen volt a 48-as eszmékhez hű város-
ban: 1886-ban díszpolgári címmel tüntették ki az emigrációban 
élő nagy hazafit, rá egy évre a település főutcája vette fel ne-
vét, Kossuth 1894-ben bekövetkezett halálakor pedig városi 
gyászünnepélyt tartottak.

Az 1902-es rendezvény emel-
kedett hangulatban telt, alkalmat 
adott arra, hogy Kossuth születé-
si évfordulója kapcsán felidézzék 
életútját, politikusi pályáját. Az 
akkori helyi újság vezércikkben 
magasztalta Kossuth érdemeit, és 
címoldalon közölte le Móra István 
„Kossuth” című versét.

Az ünnepség részeként a városi 
képviselő-testület díszközgyűlést 
tartott, a Városház téren (mai Pe-
tőfi téren) pedig szónoklatokkal, 
szavalatokkal, Kossuth-nótákkal 

emlékeztek a haza nagyjának 100. 
születésnapjára. Este 150 fős ban-
kettet rendeztek a Koronában, 
ahol 19 „öreg honvédet” a város 
látott vendégül. Róluk közös kép 
is készült, 54 évvel az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc ki-
törése után 18 hajdani félegyházi 
katona látható rajta, mindannyian 
70 év felettiek. Közülük többen a 
Lehel- és Hunyadi-huszároknál 
szolgáltak, mások a 26., a 104. 
honvédzászlóalj, illetve a 7. huszá-
rezred kötelékébe tartoztak.

Az egykori hősök, őseink emléke 
előtt tisztelegve, álljon itt a levél-
tárban is fennmaradt képen látha-
tó veterán katonák névsora: Varga 
Mátyás, Csabai István, Szénási 
József, Horváth Pál, Dobák Orbán, 

Csapó János, Ónodi Gábor, Mácsai 
Lőrinc, Krizsa Péter, Szabó Antal, 
Móczár Gáspár, Móczár László, 
Budai Flórián, Faragó János, Ter-
jék József, Tóth Pál, Szabó Flórián, 
Selyem Gáspár. Ónodi Márta

Általános iskolai beiratkozások
A 2008. szeptember 1. és 2009. 
augusztus 31. között született is-
kolaérett gyermekek a 2015/2016. 
tanév kezdetén tankötelessé vál-

nak – hívja fel közleményében a 
figyelmet a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal.

A beiratkozás Bács-Kiskun Me-

gyei összes általános iskolájában: 
2015. április 16-án, csütörtökön 
8-19 óra, továbbá április 17-én, 
pénteken 8-18 óra közötti idő-

szakban történik. A szülő, gond-
viselő köteles beiratni gyerme-
két abba az általános iskolába, 
amelynek körzetébe lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási 
helye tartozik, illetve a választott 
intézménybe.


