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Az egyik legjelentősebb népi ipar-
művészeti elismerést, a Gránátal-
ma-díjat vehette át a félegyházi 
Bene Ágostonné Ircsi a leg-
utóbbi Országos Népművészeti 
Kiállításon. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által adományozott 
díjjal a Kárpát-medence legjobb 
kézműves alkotóinak sorába került 
kosárfonó népi iparművészt bank-
falui otthonában kerestük fel, hogy 
műhelyében megismerkedjünk egy 
már-már feledésbe merült szakma 
egyik utolsó képviselőjével és az ő 
értékmentő tevékenységével.

– Mi a válasz, ha a foglalkozá-
sát firtatják?

– Szálasanyagfonó vagyok, ko-
sárfonó és fonottbútor készítő, 
valamint szakoktató. Mindenféle 
növényi szálasanyagot fonok, le-
gyen az szalma, csuhé, gyékény, 
sás, káka, de fő tevékenységem a 
díszüvegfonás, amiért a népi ipar-
művész címet megkaptam. Bár 
mind közül ez a legnehezebb, egy-
ben a legkedvesebb is számomra.

– Kitől tanulta a mesterséget?
– 2001-ben a Duna-Tisza közi 

Népművészeti Egyesület nyári tá-

borába jelentkeztem Tiszaalpárra, 
ahol Kanalas János oktatta a ko-
sárfonást. Mivel nagyon sokan vol-
tunk a táborban, elhívta segítségül 
Kálmán Jánosné Éva nénit, Tisza-
alpár egyszem díszüvegfonóját. Egy 
hét alatt egy üveget fontam meg, 
ami bevallom: nem nagyon hozott 
lázba. Miután azonban 2005-ben 
kosárfonó és fonottbútor készítés-
ből levizsgáztam, megszereztem a 
játszóházi vizsgát is, és szakoktató-
nak tanultam, a szakdolgozati téma 
kiválasztásakor eszembe jutott Éva 
néni, és az ő különleges szakmája. 

Úgy döntöttem, hogy ezt a témát 
dolgozom fel. Mivel ő elsősorban 
gyakorlati szakember, azt mondta 
nekem: „viszlek lányom magam-
mal, én mutatom, Te pedig leírod”. 
Így történt. Mentünk vesszőt szed-
ni, vittük a kévét, lehántottuk a 
vesszőt, megszárítottuk... Közben 
megtudtam hogyan kell kiválogatni, 
előkészíteni az alapanyagot, és per-
sze fonni. Mindent dokumentáltam. 
S mire megírtam a szakdolgozatot, 
megtanultam ezt a csodálatos mes-
terséget, Éva néni pedig anyai jó 
barátném lett.

Fotó: Tóth Tim
ea

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

Folytatás a 2. oldalon
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l Kezei között „lélek” költözik az üvegbe
Persze az sem mellékes, hogy 
eközben Bene Ircsinek sikerült 
megőriznie az utókor számára 
az addig csak szájról szájra ter-
jedő, több nemzedéknyi tudást. 
Kedvünkért rögtönzött bemuta-
tón szemlélteti, amint a főzött 
amerikai füzet hosszában szára-
zon háromfelé hasítja az e célra 
seprűnyélből készített szerszám-
mal, majd benedvesíti és gyalulni 
kezdi. Fokozatosan vékonyítja el, 
egyetlen szálat négyszer-ötször 
is áthúz a gyalun. Csak miután 
elegendő alapanyag összegyűlt, 
akkor lát hozzá a fonásnak. „Elég 
macerás ez a munka.” – nyugtáz-
za csodálkozásomat látva.

A kíváncsi tekintet terhe alatt 
nehezen megy a koncentráció. 
Mert bizony az erdélyi gyékény-
lepelről leszámolt motívum nagy 

összpontosítást igényel. Egyetlen 
üveget 20-22 órába telik elkészí-
teni. Nem beszélve az alapanyag 
és a minták begyűjtéséről. Ez 
utóbbi különösen nehéz ügy – 
ahogy Bene Ircsi fogalmaz. De ő 
nagy odaadással, kitartóan kutat-
ja például a múlt század derekán 
Tiszaalpáron alkotó népi iparmű-
vész, Horti József mintáit, ame-
lyek a szövetkezeti rendszerben 
– mások késztermékeivel együtt 
– dokumentálás és katalogizálás 
nélkül szóródtak szét a világban. 
Így aztán sajnos jelentős részük 
ki is került az értő utókor látókö-
réből.

– Magányos tevékenységnek 
tűnik. Milyen személyiséget kí-
ván ez a hivatás?

– Olyat, mint az enyém: elvo-
nulóst, zárkózottat. Nagy kon-

centrációra van szükség a ter-
vezési folyamat során és alkotás 
közben is. Én ilyenkor énekelge-
tek.

Bene Ircsi – így mondja – gye-
rekkora óta „állandó alkotásban 
van”. Eredeti foglalkozása ke-
ramikus porcelánfestő, gyermekei 
születése után azonban rátalált 
a játszóházi munkára, és tanul-
ni kezdett a népi mesterségek és 
művészetek iskolájában.

Azóta számos díjjal ismerték 
el munkáját, és zsűrizett termé-
keinek fotóalbuma is időről időre 
egyre gazdagodott. Nem beszélve 
az ismerősök, barátok, család-
tagok lelkesítő biztatásáról, akik 
számolatlanul hordják ajándékba 
Ircsinek a padlásokon, vásárokon, 
kamrákban lelt különleges üve-
geket, mert tudják: kezei között 

új életre kelnek, „lélek” költözik 
beléjük.

Bene Ircsi szerint országszerte 
ha 50 kosárfonó tevékenykedik 
manapság, díszüvegfonóról meg 
– saját magát is számolva – há-
romról van tudomása.

– Nincs is ezen mit csodálkozni 
– teszi hozzá –, hiszen ez a tevé-
kenység abszolút gazdaságtalan 
manapság, a minőséget meny-
nyiségre felváltó világban. Ezek 
az üvegek 20-25 év használatra 
készülnek, nem tiszavirág életűre. 
Erre most keveseknek van igénye. 
Nem baj – legyint, szemében az-
zal a csöndes, szerény bizonyos-
sággal, amit az alkotás értelmébe 
vetett hit érlelt. – Majd rájövünk 
egyszer, hogy nem jó, ahogy van...

Mi mást kívánhatnék: így le-
gyen! Tóth Timea

Újra feljelentésről döntött a testület
A február 26-ai rendkívüli képviselő-testületi ülést követően 
rögtönzött sajtótájékoztatón kérdezték a helyi média munkatár-
sai Csányi József polgármestert az előző városvezetés idején, 
2013-2014-ben megvalósult „Természettudományos Oktatás 
Megvalósítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyhá-
zán” című TÁMOP-projekt kapcsán született határozatokról.

Mint arról korábban írtunk, a 
nevezett projekt során megállapí-
tott szabálytalanság miatt össze-
sen 48 millió 634 ezer 850 forint 
bírságot, és annak kamatait kell 
visszafizetnie Félegyházának.

Csányi József polgármester a 
testületi ülést követően elmond-
ta: ez az összeg oly mértékben 
terhelné meg a város 2016-os 
költségvetését, hogy egyösszegű 
visszafizetése esetén akár a fo-
lyamatban lévő fejlesztések elha-
lasztását, vagy bizonyos fejlesz-
tési tervek törlését is mérlegelni 
kellene.

Az előzményekkel kapcsolatban 
Csányi József ismertette: Kiskun-
félegyháza Város Önkormányzata 
2012-ben bruttó 317,5 millió fo-
rint támogatást nyert az Öveges 
program keretében egy termé-
szettudományos laboratórium fel-
újítására és fejlesztésére a Móra 
Ferenc Gimnáziumban. A főpá-
lyázó Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata, partnere a Klebels-

berg Intézményfenntartó Központ 
volt. A közbeszerzési, valamint a 
beszerzési eljárás egy külső köz-
beszerzési szakértő közreműkö-
désével zajlott le. A 2013-2014-
ben megvalósult projekt zárást 
követő ellenőrzése során azonban 
szabálytalansági eljárás indult. 
Nevezetesen egy szoftverfejlesz-
tésre és egy tananyagfejlesztésre 
megkötött szerződésben a szerzői 
jogok érvényesítésének szabály-
talanságát állapították meg. Ez 
az anomália képezi az alapját a 
félegyházi önkormányzatra kirótt 
bírságnak.

– Miután legutóbbi rendes ülé-
sén a bírság megfizetéséről hatá-
rozott a képviselő-testület, de a 
2015-ös évre tervezett városfej-
lesztési terveinkről sem szeret-
nénk lemondani, felvettük a kap-
csolatot a miniszterelnökség jogi 
ügyekért felelős helyettes állam-
titkárával, és a csaknem 50 millió 
forint 60 havi részletben történő 
visszafizetését kérvényeztük. Er-

ről természetesen Balog 
Zoltán miniszter urat is 
tájékoztattuk, és várjuk a 
választ – mondta el a vá-
rosvezető.

A polgármester utalt 
arra, hogy a felelősök fel-
derítésének igénye már a 
korábbi testületi ülésen 
is felmerült. Ezért az ön-
kormányzat jogi szakértőt 
bízott meg, aki a rendel-
kezésre álló adatokat át-
tanulmányozta, és megala-
pozottnak találta, hogy az 
ügyben szülessen büntető 
feljelentés ismeretlen tet-
tes ellen. A határozat-ter-
vezetet a képviselő-testü-
let elfogadta, így a további 
részleteket a nyomozóha-
tóság fogja felderíteni.

A polgármester hangsúlyozta, 
hogy a gimnázium dolgozóinak és 
az akkori képviselő-testületnek 
gyakorlatilag semmilyen befolyá-
sa nem volt a kifogásolt közbe-
szerzésre, azt egy megbízott cég 
folytatta le, a jogszerűség felügye-
lete pedig az akkori jegyző és pol-
gármester feladata volt.

Újságírói kérdésre Csányi Jó-
zsef a 2014 októbere óta tett ösz-
szesen hét büntető feljelentésről 

elmondta, hogy tudomása szerint 
mindegyik ügyben folyamatban 
van még a nyomozás. A Bács-Kis-
kun Megyei Főügyészség arról 
tájékoztatta az önkormányzatot, 
hogy a nyomozás felügyeletét át-
helyezték a Szolnok Megyei Fő-
ügyészséghez, nemrégiben pedig 
a nyomozóhatóság emberei a vá-
rosházán jártak, és lefoglalták az 
ügyekben érintett eredeti iratokat.

T. T.
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Megszűnik a beázás a városházán
A tervek szerint néhány héten belül befejeződnek a városházán 
a tető bádogszerkezetének javítási munkálatai – tudtuk meg Mé-
száros Gábortól, az önkormányzat beruházási ügyintézőjétől.

Mint arról korábban már beszá-
moltunk, a városháza szecessziós 
épülete évek óta beázik, a második 
emeletén gerendákkal vannak iro-
dák és folyosórészek alátámaszt-
va. Az állagromlás megállításához 
a vízelvezető rendszer javítására, 
és a beázások megszüntetésére 
van szükség. Erre a célra 15 millió 
forintot különített el még 2014. év 
végén a képviselő-testület.

– 2015-ben elkészültek a mun-
kák megkezdéséhez szükséges 
örökségvédelmi bejelentési tervek, 
és elindult a kivitelezés is – mond-
ta el a szakember. – A pályázaton 
a Bács-Ép-Generál Kft. nyerte el a 
kivitelezést. Ennek keretében elké-
szül az épület külső homlokzatain 
lévő attika-csatornák bádogos ja-

vítása, elvégzik a padlástéren át-
vezető csapadékvíz csatornaszer-
kezet ács- és bádogos munkálatait, 
a második emelet feletti födém 
korábban feltárt szakaszainak ide-
iglenes beépítését, és az épület 
belső udvara felőli homlokzatán 
függő ereszcsatornák és lefolyó 
ereszcsatornák komplett cseréjét.

Mészáros Gábor hozzátette: az 
eredetileg horganylemezből ké-
szült bádogos szerkezet pótlása 
– mivel manapság ilyet már alig 
gyártanak, és a műemlékvédelem 
csak eredeti, vagy azzal megegye-
ző műszaki paraméterekkel ren-
delkező anyag beépítését enge-
délyezi – úgynevezett Rheinzink 
lemezekből készül el.

Mint megtudtuk, a második 

emeleti iroda és folyosórészek alá-
dúcolását sajnos a jelenlegi javí-
tási munkák befejezését követően 
sem lehet megszüntetni, mivel a 
fagerendás födémek – főleg a fel-
fekvéseknél – korhadtak. Ennek 
feltárására több évvel ezelőtt a 
padlás felől eltávolították az agyag 
tapasztást, és mivel azt nem pó-
tolták, a fő falak mentén 80 centi 
széles sávban azóta is „meztele-
nül” állnak a födémgerendák. Ez 
azt jelenti, hogy a második eme-
letet gyakorlatilag csupán a meny-
nyezet választja el a padlástértől. 
Nem csoda, hogy a cserép alsó 
szintjén jelentkező bármilyen pára, 
vagy beázás azonnal megjelenik, 
mi több: át is folyik a plafonon, 
szabadon áramolva a második 
emeleti helyiségekbe. A probléma 
felszámolását jelentő födémjavítás 
a szakember szerint százmilliós 
nagyságrendű tétel lenne. A jelen-

leg rendelkezésre álló összegből a 
beázásokat egyelőre a feltárt fö-
démszakaszok ideiglenes beépíté-
sével előzik meg.                          

       T. T.

Hétvégén is takarítják a főutcát
Makulátlan tisztaságban élvez-
hetik a belvárosi sétát a reggeli 
misére vagy épp a piacra igyek-
vők.  Mostantól ugyanis szom-
baton és vasárnap hajnalban 
kiürítik a szemétgyűjtőket és fel-
takarítják az előző este nyomait 
a Béke téren és a Petőfi téren, 
továbbá a Kossuth utca mindkét 
oldalán. 

Ódor László, az önkormány-
zat szociális és közfoglalkoz-
tatási osztályának munkatársa 
elmondta: kiürítik a kukákat, 
felsepernek, és reggelre eltün-
tetik az előző esti bulik nyoma-
it, hogy hétvégén is vonzó képet 
nyújtson a főutca, valamint a 
frekventáltabb városközponti 
területek.

Megszépült a mentők udvara
A kiskunfélegyházi mentőállomást egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően 2015-ben felújították. A mintegy 60 millió forintos 
beruházás azonban csak a szolgálati helyiségek és garázsok ki-
alakítására, megépítésére, és egy korszerű mentőautó beszerzé-
sére volt elegendő. A bejáró, valamint az udvar burkolata elhasz-
nált, romos maradt. Bense Zoltán képviselő kezdeményezésére 
az önkormányzat mintegy tízmillió forint támogatást szavazott 
meg annak érdekében, hogy a mentők udvara megszépüljön, jár-
hatóvá váljon – mondta el Csányi József polgármester, amikor 
március 3-án átadták a terepet a mentőknek.

A beruházás átadásakor Papp 
György, a mentőállomás vezetője, 
dr. Zentay Attila, a DAR igazgató-
ja, Csányi József polgármester és 
Bense Zoltán önkormányzati kép-
viselő vágta át a szalagot, egy-egy 
darabot átadva a szolgálatban lévő 
mentőknek.     

– Amióta az épületünk megújult, 
kulturált közegben dolgozhat a szol-

gálat. Most pedig a környezetünk is 
széppé vált. Szakmai berkekben 
már sokan irigykednek is ránk. Ha 
sikerülne még a két régebbi típusú 
mentőautónkat újra cserélni, sze-
rényen ugyan, de minden feltétele 
adott lehetne a legszínvonalasabb 
ellátásnak – mondta Papp György, 
a mentőállomás vezetője a térköve-
zett udvar átadása után.

A kivitelezési munkálatokat az 
ÚT-ÉP-KER 97. Kft. végezte el. Mű-
szaki tartalmát tekintve a felújítás 
során mintegy 550 négyzetméter 
térkő burkolat teljes körű kiépítése 
történt meg a régi betonburkolat 
elbontásával, 8 személygépkocsi 
részére alakítottak ki belső par-

kolót, 12 db közmű fedlap szintre 
emelése, 30 négyzetméter járda át-
építése, 2 víznyelő akna beépítése, 
valamint a csapadékvíz-elvezetés, 
és a hálózatra történő rákötése 
valósult meg a kapubejáró teljes 
körű átépítése mellett. 

s. r.
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Lakossági fórum  
Haleszban és Selymesben
Lakossági fórumot tart Ván Jenő, 
a 10. számú választókerület önkor-
mányzati képviselője. Március 16-
án, szerdán 17 órakor Haleszban, 
a gazdakör épületében, március 
17-én, csütörtökön 17 órakor pe-
dig a Selymesi Közösségi Házban.

A napirendi pontok között sze-
repel többek között az önkor-
mányzati képviselő beszámoló-

ja és az ivóvízhálózatra történő 
csatlakozási feltételeinek ismer-
tetése. A lakossági fórum vendége 
lesz Csányi József polgármester, 
Hartyáni Gyula tanácsos, Vaku-
lya László a mezőőri szolgálat ve-
zetője, és munkatársai, Hegedűs 
Zoltán és ifj. Berecz József. Az 
alkalomra elvárják a Bácsvíz Zrt. 
képviselőjét is.

„Útőrök” városszerte
Március elsejétől november 30-
áig – az Útőr program keretében 
– öt fő közfoglalkoztatottal látja 
el a város a külterületi utakkal 
és kerékpárutakkal kapcsolatos 
munkálatokat és karbantartási 
feladatokat – tudtuk meg Ódor 
Lászlótól, az önkormányzat szo-
ciális és közfoglalkoztatási osztá-
lyának munkatársától.

Kiskunfélegyháza 84 km asz-
faltozott és 31 km kiépítetlen 
belterületi, 34 kilométer aszfalto-
zott és 551 km kiépítetlen külte-
rületi úthálózattal, továbbá 14,6 
km kerékpárút-hálózattal ren-
delkezik, amelynek a fenntartása 
és fejlesztése az önkormányzat 
feladata, így a város költségveté-
sét terheli. A közmunkások által 

elvégzett munkálatokkal jelentős 
költség takarítható meg. A kar-
bantartás magában foglalja a 
balesetveszélyt megelőző, a sza-
bad kilátást segítő gallyazást, a 
gyomtalanítást, a csapadék sza-
bad lefolyásának a biztosítását, 
valamint a kerékpárutak környe-
zetének a gondozását is.

A mintaprogram keretében 
lehetőség nyílik egy kerékpár és 
egy hozzá kapcsolható utánfutó 
beszerzésére is, ami nagy segít-
ség a feladatok ellátásában. A 
program keretében a közmunká-
sok a külterületi utak és kerék-
párutak mentén folyamatosan 
eltávolítják a szemetet, és a par-
lagfű-mentesítésről is gondos-
kodnak – mondta el Ódor László.

Tudnivalók a csatornázásról
Mint ismert, az elmúlt években 
mintegy 2,5 milliárd forintból épült 
ki a Kiskunfélegyháza nyolc város-
részét – Bikahegy, Molnártelep, 
Bankfalu, Kossuthváros, Zöldmező 
lakótelep, Kertváros, Móraváros, 
Aranyhegy – érintő szennyvízcsa-
torna-hálózat. A KEOP-pályázaton 
elnyert támogatás felhasználá-
sával megvalósult projekt ered-
ményeként száz százalékos lett 
Kiskunfélegyháza csatornázottsá-
ga. Mindez arra kötelezi a várost, 
hogy 2018-ra a rákötési arány el-
érje a 92 százalékot – emlékeztet 
Hartyáni Gyula projektfelelős, aki 
arról is tájékoztatást adott, hogy 
az érintettek: az önkormányzat, a 
víziközmű társulat és a járási hi-
vatal megkezdték az erre irányuló 
előkészületeket. 

A projektfelelős ezúton is tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy a vonatkozó 
jogszabályok szerint amennyiben a 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépül 
egy ingatlan előtt, ahol vízszolgálta-
tás is rendelkezésre áll, az érintett 
ingatlan tulajdonosainak egy éven 
belül rá kell kötniük a csatornahá-
lózatra. A járási hivatal megkezdte 
a tulajdonosok megkeresését, akik-
kel úgynevezett hatósági szerződés 
keretében szabályozzák a rákötés 
határidejét. Hartyáni Gyula szerint 
a félegyháziak támogatóan és fe-
lelősen gondolkodnak ez ügyben. 
Ennek is köszönhető, hogy jelenleg 
88 százalékos a rákötési arány, ami 
jónak mondható.

A csatornázással kapcsolatos tud-
nivalókról e rovat hasábjain folya-
matosan tájékoztatjuk a lakosságot.

A kommunizmus 
áldozataira emlékeztek

A kommunista diktatúrák áldoza-
taira Kiskunfélegyházán a vasú-
tállomás előtti Návay-emlékműnél 
emlékeztek koszorúzással és mé-
csesek gyújtásával február 25-én. 
Az áldozatokra dr. Ónodi Izabella, 
a művelődési és szociális bizottság 
elnöke emlékezett.

Návay Lajost 1919. április 29-
én, a Tanácsköztársaság idején 
gyilkolták meg a kiskunfélegyházi 
pályaudvaron Návay Ivánnal és 
Szentes főjegyzőjével, Kiss Bélá-
val együtt. A tiszteletükre állított 
emlékművet 2014-ben emelte a 
város. 

Holt-Tiszai tekercsek
Csák László, csongrádi kép-
zőművész Holt-tiszai tekercsek 
című kiállítását rendezték meg 
a városi könyvtárban. A rendez-

vényen közreműködtek a Yeni-
sei együttes tagjai. Az alkotások 
április 8-áig tekinthetők meg a 
könyvtár nyitvatartási idejében. 

Fotó: illusztráció 
Forrás: csepel.info
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Új eszközök a tanyagondnokoknak
Óriási örömmel fogadta a két 
félegyházi tanyagondnok, 
Serfőző Istvánné Betti és Fe-
kete Judit azt a több mint 2,2 
millió forint értékű eszközt, 
ami mostantól a városkörnyéki 
tanyákon élők ellátását szol-
gálja.

A Földművelésügyi Minisztérium 
pályázatán elnyert támogatás és a 
mellé társított önkormányzati öne-
rő felhasználásával gyermekülése-
ket, vérnyomás- és vércukorszint 
mérőket, elektromos hűtőtáská-
kat, porszívókat, magasnyomású 
mosót, bevásárló és irattáskákat, 
plédeket, esőkabátokat, gumicsiz-
mákat, termoszokat, ételhordókat, 
fűnyírót, fűkaszát, láncfűrészt, 
fényképezőgépet, videokamerát, 
laptopot és utánfutót vásárolt a 
beszerzéssel megbízott helyi vál-
lalkozó.

Az eszközöket március 1-jén 
szállította le és adta át, a tanya-
gondnokok pedig haladéktalanul 
használatba vették azokat. A pá-
lyázat tervezésekor a Szivárvány 
Személyes Gondoskodást Nyújtó 
Intézmény szakemberei figyelem-
be vették a „terepen dolgozó” ta-
nyagondnokok kéréseit, igényeit, 
és szem előtt tartották azt is, hogy 
az új eszközökkel az eddigieknél 

is jobban, kényelmesebben és biz-
tonságosabban használhassák az 
ősszel birtokba vett két Mercedes 
mikrobuszt, amelyek ugyancsak 
pályázati segítséggel kerültek a 
külterületen élők szolgálatába.

Serfőző Istvánné és Fekete 
Judit elmondták: nagy hasznát 
veszik valamennyi új eszköznek. A 
tanyán élő gyermekek óvodába, is-
kolába szállításakor jól jön a gyer-
mekülés, a hűtőtáskákat használva 
nem kell többé a nyári melegben 
attól tartani, hogy a megvásárolt 
élelmiszer megromlik mielőtt az 

idősekhez, kisgyermekes családok-
hoz érne, ha pedig a belvízen kell 
átjutniuk, az új gumicsizmákban 
az sem jelent akadályt.

A pályázatban szereplő eszkö-
zöket Kocsis Imre, a félegyházi 
székhelyű műszaki áruház ügyve-
zetője szerezte be, aki elmondta: 
nem volt könnyű a feladat, példá-
ul a 100 darab ételhordót három 
helyről kellett megvásárolni. An-
nak viszont nagyon örül, hogy he-
lyi vállalkozóként, helyi emberek 
szolgálatára lehetett a megbízás 
teljesítésével.                           T. T.

Változik  
a hulladékszállítás 

időpontja
A március 15-i ünnep miatt változik 
a hulladékszállítás rendje – közölte 
szerkesztőségünkkel a Kiskunfélegy-
házi Városgazdálkodási Intézmény. 
Azoknál a háztartásoknál, ahol ere-
detileg erre a napra, azaz keddre 
esne a szemétszállítás, a munkaszü-
net miatt – a szelektív (sárgafedelű) 
és a kommunális hulladékot is – 
március 14-én, hétfőn szállítja el a 
szolgáltató. Március 28-án, Húsvét 
hétfőn nem lesz hulladékszállítás, 
ez az időpont keddre, vagyis március 
29-re változik úgy a szelektív, mint a 
kommunális hulladékra vonatkozóan.

Szűrésnap 
a kórházban

A Víz világnapja alkalmából in-
gyenes szűrésnapot tartanak 
a Kiskunfélegyházi Városi Kór-
házban, a Rehabilitációs épü-
let diszpécser szolgálat előtti 
váróterében március 19-én, 
szombaton 9 és 14 óra között. 
Lehetőség lesz csontsűrűség, 
talpnyomás, vércukor- és ko-
leszterinszint, továbbá vérnyo-
másmérésre. 

Kirekesztve
Rengeteget beszélünk manapság a pedagógusok helyzetéről, 
a pedagógiai módszerekről, tankönyvekről, tantervről, iskola-
épületekről… De beszélünk-e eleget azokról, akiket szolgálni 
volna hivatott ez az egész rendszer? Figyelünk-e, jól figyelünk-e 
a gyermekekre? Teszünk-e eleget azért, hogy kikerülve a szer-
vezett oktatásból, felnőttként, ne csak kiművelt emberfők, tes-
tileg egészséges: tudatosan táplálkozó, rendszeresen sportoló 
ifjak, de önmagukkal és a világgal harmóniában lévő, lelkileg 
kiegyensúlyozott felnőttek legyenek?

A gyerekek és fiatalok legalább 
az iskolaköteles kor végéig az ok-
tatási intézményben töltik a leg-
több időt. A meleg családi közeg 
mellett itt adódik a legtöbb lehe-
tőség figyelni rájuk, meghallgatni 
őket, felfedezni, megérteni a vi-
selkedésük mögött álló mozgató-
rugókat, felismerni, ha segítségre 
van szükségük. És – a család mel-
lett – itt érheti, itt éri őket a leg-
több csalódás, sérülés, trauma is.

Aki sérül, ritkán tárja fel nyíltan 
azt, ami a szívét nyomja. A kör-
nyezet, mindannyiunk felelőssége 

a csöndes elzárkózás, a háttérben 
meghúzódó, „láthatatlan”, „prob-
lémamentes személyiség” mögé 
látni.

Kutatások tanúsága szerint 
hazánkban száz gyerekből akár 
70 szerez élete során személyes 
tapasztalatot a kortársak közöt-
ti erőszak valamely formájáról. 
Szerencsés esetben „csak” ki-
csúfolják, szavakkal megaláz-
zák, vagy kiközösítik. Erre „rá-
szolgálhat” például túlsúllyal, a 
többiektől eltérő származással, 
vallással, vagy szexuális orientá-

cióval, fogyatékossággal… Gya-
korlatilag bármilyen „mássággal”, 
vagy egyszerűen azzal, hogy „jó 
alany” a piszkálódásra. Bőven 
akad azonban arra is példa, ami-
kor – hasonló okokból – akár fi-
zikai erőszakra, vagy szexuális 
bántalmazásra is sor kerül. Igen. 
Kortárs közösségekben. Igaz, en-
nek mozgatórugója többnyire nem 
maga a szexualitás, sokkal inkább 
a másik fölött gyakorolt hatalom. 
És persze nem hagyhatjuk figyel-
men kívül a gyerekek között meg-

nyilvánuló erőszak modernkori 
torzszülöttét, az online zaklatást 
sem, amely a gyermeki kreativitás 
nyomán ezer és egy formát ölthet.

A kortárs erőszak alattomosan 
mételyezi meg a lelket. Az áldoza-
tét és az erőszaktevőét egyszerre. 
Nem csak a gyermekkorba vési 
bele kitörölhetetlenül a nyomát, 
de akár az érintett felnőttkori ön-
értékelését is mellékvágányra vi-
heti. Tehetünk ellene. Tegyünk el-
lene! Figyelj, szeress, beszélgess!

T. T.
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Felszámolják a város legveszélyesebb kátyúit 
Összesen mintegy 30 kátyút 
számoltak fel az elmúlt napok-
ban Félegyházán. Ezek voltak 
a legmélyebb és leginkább 
balesetveszélyes, úgynevezett 
ütőkátyúk – tudtuk meg Sipos 
Róberttől, az önkormányzat vá-
rosüzemeltetési osztályának 
munkatársától.

2016-ban 12 millió forintot költ 
Kiskunfélegyháza kátyúzásra. Csá-
nyi József polgármester utasítá-
sára – szemben az elmúlt évtize-
dek gyakorlatával – az idei évtől a 
hidegaszfaltos technológiát is „be-
veti” az önkormányzat, hogy minél 
korábban megkezdődjön az utakat 
tarkító gödrök felszámolása. Ezzel 
a drága technológiával egyelőre 
ténylegesen csak a legveszélyesebb 
úthibák kijavítására van lehetőség. 
A többi gödör felszámolására a ha-
gyományos módon, tavasszal kerül 
sor – mondta el lapunknak a város-
vezető.

Bense Zoltán, a városüzemelte-
tési bizottság elnöke emlékeztetett 
arra, hogy Félegyháza útjainak je-
lentős része jó néhány évtizeddel 
ezelőtt épült, az akkori viszonyok 
figyelembevételével. Mára a terhe-

lésük megsokszorozódott, és főleg 
ott, ahol rendszeresen járnak nagy 
súlyt szállító kamionok, gödrök 
keletkeznek. Mindezek figyelembe-
vételével döntött úgy a város veze-
tése, hogy a legveszélyesebb hibák 
orvoslásával nem várják meg a 
tényleges kátyúzást, amit legkoráb-
ban március végén tud elkezdeni a 
kivitelező.

Sipos Róberttől, az önkormány-
zat városüzemeltetési osztályának 
munkatársától a hidegaszfaltos 
technológia előnyeit és hátrányait 
is megismerhettük. A szakember 

rámutatott arra, hogy a meleg-
aszfalt-keverő telepek indításának 
időpontja bizonytalan: a tapasz-
talatok szerint többnyire márci-
us végére, április elejére esik, az 
időjárási viszonyok függvényében. 
A nagy gázfelhasználású telepek 
ugyanis költségeik optimalizálása 
érdekében összevárnak bizonyos 
megrendelési mennyiséget mielőtt 
megkezdenék a termelést. A jelen-
legi időjárási körülmények között 
egyetlen hatékony technológia al-
kalmazható, a meglehetősen drága 
és nem is túlságosan időtálló hi-

degaszfaltos eljárás. Ezt alkalmaz-
zák most az azonnali beavatkozást 
igénylő, tehát a közlekedők biz-
tonságát fokozottan veszélyeztető 
kátyúk gyors orvoslására. Ezeket 
azonban a szakember szerint va-
lószínűleg újra kell építeni az éves 
rendes kátyúzás során.

Sipos Róberttől megtudtuk: amint 
az időjárás és a melegaszfalt-keve-
rő telepek indulása lehetővé teszi, 
azonnal indulhat a szisztematikus, 
utcáról utcára haladó kátyúzás Fé-
legyházán. Ez annak köszönhető, 
hogy hároméves kivitelezői szerző-
dést kötött az önkormányzat. Mivel 
a kivitelező kiválasztása közbeszer-
zési eljárást igényel – aminek az 
átfutása több hónap – ha évente, a 
költségvetés jóváhagyása után tör-
ténne a pályáztatás, akkor a tavasz 
derekánál előbb bizonyosan nem 
lehetne elkezdeni a munkálatokat. 
Sipos Róbert rámutatott: a jelenle-
gi gyakorlat előnye, hogy a közleke-
dőknek lényegesen rövidebb ideig 
kell kerülgetniük a gödröket. A 
városüzemeltetési osztály munka-
társa végül türelmet, megértést és 
óvatosságot kért a közlekedőktől a 
javítás alatt álló útszakaszokon.

Tavaszi hangverseny  
a Zenebarátoktól

A Kiskunfélegyházi Zenebarátok 
Egyesülete március 5-én tartotta 
meg hagyományos, vidám Tava-
szi Hangversenyét a művelődési 
központ színháztermében Szat-
mári Imre vezényletével. A kórus 
ezen a napon Kodály Zoltánra is 
hálás szívvel emlékezett, aki 49 
évvel ezelőtt, március 6-án hunyt 
el. Az előadás művei is kötődtek 

munkásságának fő vonulatához, a 
magyar népdalhoz. 

Ünnepivé tette az előadást az 
is, hogy a zenebarátoknak ez volt 
a jubileumi, kétszázadik fellépé-
se. A hangversenyvendég előadó-
ja a kecskeméti Bella Banda (Héj-
ja Bella, Kovács Levente, Pál 
Benjámin, Sipos Gábor Gergő) 
volt.

Múzeumtúrázók tea mellett
Az elmúlt év múzeumtúráinak 
élményeit elevenítették fel egy 
teadélután keretében a Kiskun 
Múzeum Baráti Körének tagjai, 
és a kirándulások résztvevői. 
Mészáros Ferencné, a tú-
rák főszervezője gazdag fotó-
anyaggal illusztrálva idézte a 

tucatnyi múzeumlátogatást és 
városnézést. A közös élmények 
átbeszélése után, a szemmel 
láthatóan jól összekovácsoló-
dott, 2014 óta létszámában 
megduplázódott közösség nép-
dalok éneklésével zárta a talál-
kozót.
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Évet értékeltek a rendőrök
Kiskunfélegyháza bűnügyi szempontból a legkevésbé fertőzött 
Bács-Kiskun megyében – értékelte a félegyházi rendőrök elmúlt 
évi munkáját Szabó Vendel, a megyei kapitányság bűnügyi ren-
dőrkapitány-helyettese. Az évértékelő állománygyűlésen Timafal-
vi László, a helyi kapitányság vezetője arról adott tájékoztatást, 
hogy csökkent a közterületeken elkövetett bűncselekmények szá-
ma, a lakásbetörések elkövetőinek elfogásában pedig eredmé-
nyesebbek voltak a félegyházi rend őrei, mint a korábbi években.

A rendőrkapitány arról is be-
számolt, hogy 2015-ben kiemelt 
figyelmet fordítottak a tulajdon 
elleni szabálysértések lefolytatá-
sára. Az eljárások során az esetek 
több mint a felénél megtalálták az 
elkövetőket.

A közterületek rendjének javu-
lása köszönhető annak is, hogy a 
rendőrség az önkormányzattal, a 
polgárőrökkel és a társszerveze-
tekkel közösen tudja végezni mun-
káját. 

A közlekedés biztonsága is to-
vább javult. A balesetek száma 3,3 
százalékkal csökkent, és kevesebb 
volt a sérüléssel járó ütközések 
száma is.

A bűn- és baleset-megelőzés 

érdekében elsősorban a fiatalok, 
valamint az idősebb korosztályt 
informáló előadásokra, rendezvé-
nyekre helyezték a hangsúlyt – tet-
te hozzá a kapitány.

A rendőrség idei fő feladatai 
közé elsősorban a nyomozások  
eredményességének javítását, a 
lakásbetörések számának csök-
kentését és a kábítószer terjesz-
tőivel szembeni hatékony fellépést 
sorolta Timafalvi László.

A megye bűnügyi rendőrkapi-
tány-helyettese azt hangsúlyozta, 
hogy a félegyházi rend őrei az el-
múlt évben különösen nehéz hely-
zetben – több, a migrációhoz kap-
csolódó feladatok ellátása mellett 
– is kiválóan teljesítettek.

A megyei kapitányság részéről 
Szabó Vendel bűnügyi rendőrka-
pitány-helyettes elmondta: Kis-
kunfélegyháza a legkevésbé fer-
tőzött bűnesetek szempontjából 
Bács-Kiskun rendőrkapitányságai 
között. Mindez a hatékony és ösz-
szehangolt munkának, és annak 
köszönhető, hogy nagy hangsúlyt 
fektet a város kapitánysága mind 
a bűn, mind pedig a baleset-meg-
előzésre. A jó munka bizonyítéka, 

hogy a kiskunfélegyházi nyomozók 
eredményességének köszönhető-
en a trükkös lopásokban sikerült 
olyan sorozatos bűncselekményt 
felderíteni, amely nem csak Kis-
kunfélegyházán elkövetett bűn-
cselekményekből álltak. Az ország 
területén sok helyen megforduló 
csoportot sikerült leleplezniük az 
elmúlt évben, mely végül vádeme-
lési javaslattal zárult.

H. S.

Tisztelet a rend őreinek
Rendhagyó kéréssel keres-
te meg a Félegyházi Közlöny 
szerkesztőségét özvegy Takács 
Istvánné Matkovics Rozália. 
89 esztendős hűséges olvasónk 
arra kért bennünket, hogy a ren-
dőrök áldozatos munkájának 
elismeréséül – akik szavai sze-
rint éjjel-nappal, télen és nyá-
ron mindannyiunk nyugalmáért 
teszik a dolgukat – közöljük la-
punkban azt a számára kedves 
versikét, amelyet ő az általános 
iskolás olvasókönyvéből ismer. 
Rozika emlékezetből osztot-

ta meg velünk a kedves költe-
ményt, amit ezúttal közkinccsé 
teszünk.

A rendőr
Rendőr bácsi szépen kérem,
vezessen át itt e téren.
Kocsi vágtat, motor berreg,
által menni hogyan merjek?

Kocsi, motor most megálljon!
Add a kezed kisleányom!
Átvezetlek, átkísérlek,
hogy semmi baj ne érjen téged!

Mosolyog a sok kíváncsi,
mily kedves a rendőr bácsi.

Kiskőrösi művészközösség 
tárlata a művelődési központban
Egy színvonalas tárlat nyílt, mi-
közben két képzőművész kör ba-
rátsága is kialakult a Kőrös-Körül 
a Művészetért Egyesület bemutat-
kozó kiállításával. Erről dr. Csiz-
már István, az egyesület elnöke 
beszélt a kiállítás megnyitóján. 

A 17 alkotót tömörítő kiskőrösi 
művészeti egyesület festői, grafi-
kusai, szobrászai rendszeresen 

bemutatják alkotásaikat városuk-
ban és más településeken is. A 
mostani kiállítást követően remé-
nyeik szerint a Holló László Kép-
zőművész Körrel is megismerked-
hetnek a közeljövőben a kiskőrösi 
művészetpártolók. 

A tárlat április 5-éig látogatható 
a Móra Ferenc Művelődési Köz-
pont aulájában.  s. r.

Römiztek
Az ország számos településéről 
érkeztek szenvedélyes kártyások 
Félegyházára, a XV. Kiskun Kupa 
Römi Bajnokságra, amit ezúttal 
is a Desperado Étteremben ren-
deztek meg. A verseny most is jó 
hangulatban telt, a játék mellett 
nem maradt ki egymás ugratása 
sem.

Eredmények: 1. Szalai József 
(Hódmezővásárhely), 2. Szabó Ká-
roly (Kiskunfélegyháza), 3. Péntek 
Ibolya (Pilisszántó), 4. Gombási 
Csilla (Budapest). A legjobb női 
versenyző: Péntek Ibolya.
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In memoriam Jókainé Farkas Erzsébet 
Hosszantartó, súlyos betegség 
után, 56 éves korában elhunyt 
Jókainé Farkas Erzsébet, a Göl-
lesz Viktor Általános Iskola pe-
dagógusa. Kollégái így emlékez-
nek rá:

„Erzsikére emlékezünk most.
A tanári szobában üres a he-

lye. Az asztalán egy csokor virág, 
egy fénykép és egy gyertya fénye 
világít.

Emlékezünk… 1989. augusz-
tus 16-a óta volt intézményünk, 
a Göllesz Viktor Általános Iskola 
dolgozója. Vidám, jó kedélyű em-
bernek ismertük meg. Munkáját 
mindig pontosság, és nagy preci-
zitás jellemezte. Tanítványai felé 
gondoskodóan, aggódó szeretet-
tel fordult.  Mindig áldozatkész, 
segítő szívvel viszonyult mind-

annyiunk felé – viszonzást nem 
váróan, fáradtságot nem isme-
rően. Csak adott, adott és adott. 
Másokért élt önmaga feláldozása 
árán is. Bár asztalán hamarosan 
a gyertyafény elalszik, Ő tovább 
világít szívünkben önzetlen, 
kedves, becsületes, emberséges, 
önfeláldozó, szeretetet hordozó 
lélekként. Emlékét szívünkben 
hordozzuk.”

Könnyebb lesz a takarítás

32 takarítókocsit vásárolt az ön-
kormányzat az iskolai takarítók 
munkájának megkönnyítésére, 
mintegy 800 ezer forint értékben.

A kétvödrös eszközökből – 
amelyek gyorsabbá és kényel-

mesebbé teszik az intézmények 
közösségi tereinek, tantermeinek 
és étkezdéinek tisztán tartását 
– minden általános iskolának ju-
tott. Felvételünk a Platán iskolá-
ban készült. 

Pozitív élmények az iskolában

Drámapedagógusoknak, művész-
tanároknak és magyar szakos pe-
dagógusoknak tartottak országos 
szakmai napot a Kiskunfélegy-
házi Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban február 26-án. Az összejö-

vetelen előadások hangzottak el 
a drámapedagógia helyzetéről, 
a dramatizálás gyakorlatáról. A 
meghívott előadók nyílt órákon 
mutatták be a „mesterfogásokat”. 
A házigazda intézmény tanárai 

pedig egy fergeteges hangula-
tú „olvasópróbát” mutattak be a 
szakmai nap résztvevőinek, illetve 
a gyerekeknek.

Az Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban Répa Mónika drámapeda-

gógus kezdeményezésére máso-
dik alkalommal rendezték meg a 
szakmai napot. Hogy miért szük-
séges a drámapedagógiai ismeret 
a tanároknak, azt így fogalmazta 
meg: – Nagyon fontos a boldog, 
a pozitív élményekhez kötött ok-
tatás. Ezen a napon felsorakoz-
tatjuk, bemutatjuk azokat a le-
hetőségeket, amelyek a színházi 
dramatikus nevelésben rejlenek. 
Ezek hasznosak lehetnek minden 
nevelőnek, minden tanórán.

A házigazda iskola tanárai és 
drámapedagógia szakos növen-
dékei reneszánszkori jelmezek-
ben egy „Olvasópróba” – beavató 
színházi produkciót is bemutat-
tak. Shakespeare „A windsori víg 
nők” komédiája osztatlan sikert 
aratott a gyermekek és a pedagó-
gusok körében is.   

                                      s. r.

Középpontban a diák
– Ennek a gondolatnak a jegyében 
párbeszédre hívja a félegyházi fi-
atalokat a Societas-Baloldali Ifjú-
sági Mozgalom. A találkozások, a 
párbeszéd keretében szeretnénk 
megtudni, hogy mit gondolnak a 
félegyházi fiatalok az oktatásról. 
Az elkövetkező napokban az in-
tézmények közelében a diákok 
elmondhatják, illetve egy kérdő-
ív segítségével „osztályozhatják” 
intézményük munkáját, megfo-
galmazhatják, milyennek tartják 

iskolájuk állagát, felszereltségét, a 
menzai kosztot – mondta el Eszik 
Bence, a Societas megyei elnöke a 
Móra gimnázium előtt megtartott 
sajtótájékoztatón március 4-én. 
Eszik Bence a részletekről kifejtet-
te: megszólítják a kiskunfélegyházi 
fiatalokat, elindítva az első Ifjúsá-
gi Párbeszédet, melynek a témája 
az oktatás. Beszéljünk arról, hogy 
milyen lenne a jó oktatás, milyen 
lenne a jó iskola, milyen gondok és 
problémák vannak az oktatásban!

Wass Albert felolvasómaraton 
Idén kilencedik alkalommal 
országszerte a Wass Albert 
felolvasómaratont. Ezút-
tal 68 helyszínen olvastak 
fel Wass Albert és néhány 
erdélyi költő műveiből. Fé-
legyháza 7. alkalommal vett 
részt a kezdeményezésben, 
a szervezők színes prog-
ramsorozattal várták az 
eseményre érkezőket. A fel-
olvasáshoz csatlakoztak a 
város iskolái és a nyugdíjas 
klubok is. 
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A József Attila iskola  
az 5. legjobb a Dél-Alföldön

Lezajlottak a Curie környezetvé-
delmi emlékverseny területi döntői 
hazánkban és a határainkon túl. A 
Szentesen február közepén meg-
tartott Curie környezetvédelmi te-
rületi versenyen a három dél-alföl-
di megyéből öt korcsoportban több 
mint négyszáz diák versenyző vett 
részt.

A Kárpát-medencei döntővel zá-
ruló Curie Környezetvédelmi Em-
lékverseny szentesi területi dön-
tőjébe a Kiskunfélegyházi József 

Attila Általános Iskola 7 csapata 
jutott be a levelező fordulók ered-
ményei alapján.

Az 5-6. évfolyamon az előkelő 
V. helyezést érte el az iskola egyik 
csapata, melynek tagjai: Slezák 
Benjámin, Kovács Bálint. Fel-
készítő tanáruk: Vásárhelyiné Fi-
csór Katalin.

A 7-8. évfolyamon szintén az V. 
helyezést érte el: Bálint Levente, 
Bertók Ádám, Bujdosó Gergő. 
Felkészítő tanáruk: Csollár Géza.

Ünnepeltek
A Kossuth Lajos Középiskola feb-
ruár végén tartotta hagyományos 
jótékonysági bálját az iskola tor-
natermében. Az est fénypontja, 
az előző napi szalagozón már 

előadott keringő volt, tíz végzős 
diákpár közreműködésével. Az, 
hogy ismét méltóképpen ünnepel-
hette meg az intézmény a végzős 
diákok szalagozóját, a diákok és 
dolgozók áldozatos munkájának 
köszönhető. 

Humorosan is lehet nyelvet tanulni
Az Oxford Kiadó és az idegen 
nyelvi munkaközösség szervezé-
sében oktatást segítő szakmai 
délutánt tartottak a Platán iskolá-
ban a város és térsége mintegy 30 
nyelvszakos tanára részvételével. 

A Platánban évtizedek óta 
emelt óraszámban tanítják az 
angolt. Rendszeresek a nyelvgya-
korlást szolgáló tanulmányi utak 
Ausztriába, Angliába. Az idegen 
nyelvi munkaközösség fontos 

tehetséggondo-
zó munkát végez, 
versenyeken, pá-
lyázatokon sikerrel 
szerepelnek a ta-
nulók. E program 
is azt a célt szol-
gálta, hogy korsze-
rű taneszközöket, 
új módszereket 
megismerve minél 
sikeresebb és ha-
tékonyabb legyen a 
nyelvoktatás.
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KÉPVISELŐK MUNKÁBAN:

DR. KISS ÁKOS CSABA – 9. VÁLASZTÓKÖRZET
Munka után találkozunk dr. Kiss Ákos Csabával. Kecskemétről 
Félegyházára érve észrevétlenül vált az idegsebész „minőségből” 
a képviselőjébe, amikor pedig egy kórházból érkező telefonhívás 
úgy kívánja, vissza. Nem nehéz felismerni a határozott személyi-
séget, aki feszes napirendhez és gyors döntésekhez van szokva. 
Az orvos-képviselő alig másfél éve vette kézbe a 9-es választó-
körzet ügyeit, de már számos látványos eredményről számol be. 
Ahogy mondja, a képviselőség az ő életében a város és a félegy-
háziak iránt érzett elköteleződés megnyilvánulása. 

– Született félegyházi vagyok, a 
Móra gimiben érettségiztem, majd 
a szegedi orvosi egyetemen tanul-
tam. Még egyetemista koromban 
megnősültem, és feleségemmel 
Kiskunfélegyházán alapítottunk csa-
ládot. Soha nem merült fel bennem, 
hogy elköltözzek innen, pedig volt 
idő, hogy naponta jártam Szeged-
re, vagy Budapestre. 1986. október 
1-jén kerültem a kecskeméti megyei 
kórház idegsebészetére, ahol azóta 
is dolgozom, ma részlegvezető főor-
vosként. 

Menetközben megtudom: bár a 
családban senki nem volt orvos, 
Kiss Ákos Csaba mindig erre a pá-
lyára készült. Meghatározó szerepe 
volt ebben a család jó barátja, Barta 
Gabi bácsi, a „jóságos orvos bácsi” 
mintájának. 

–  Feleségem a PG-ben tanított. 
Fiatal házasként a lakótelepen volt 
az első otthonunk, később laktunk a 
Móra téren, és 1991-ben elkezdtük 
építeni a Dayka utcai házunkat, ahol 
azóta is lakunk. Feleségem beteg-
ség következtében 2000-ben sajnos 
meghalt. Három gyermekünk szüle-
tett, ma már mindannyian felnőttek, 
és a családi gazdaságunkat viszik. 
Tevékenyen részük volt abban, hogy 
a kis családi tanyából kialakult a 
mai állapot. Jórészt lovakkal foglal-
kozunk, és van egy kisebb tehené-
szetünk is – meséli, miközben az ő 
tempójában, dinamikusan haladunk 
egyik helyszínről a másikig. 

A lovak szeretetét egyébként az 
édesapa plántálta a gyerekekbe. 
Kiss Ákos Csaba számára a napi ru-
tinból most is a tanya, a jó levegő és 
az állatok jelentik a kikapcsolódást. 
No meg a fogathajtás, amit hobbi 

szinten máig szívesen űz. Fia fogat-
hajtó, lánya díjugrató versenyzőként 
vitte tovább a családi mintát.

A közéleti szerepvállalás mindig 
is lételeme volt az idegsebészetben 
nevet és elismerést kivívó orvosnak. 
Már az egyetemi évek alatt bekap-
csolódott az érdekképviselet mun-
kájába, majd a szakmai feladatok 
háttérbe szorították egy időre ezt 
a tevékenységet, de Jászberényi 
László hívására az ezredforduló 
környékén az MDF színeiben ak-
tívan kezdett politizálni. Országos 
választmányi tag volt, 2002-ben és 
2006-ban az önkormányzati és az 
országgyűlési képviselői választáso-
kon is megmérette magát. Az MDF 
felbomlását követően a Civil Moz-
galom színeiben vállalta jelöltséget. 
Mint mondja, tisztes eredményt ért 
el, de a döntéshozásba nem sikerült 
bejutni.

– 2014-ben keresett meg Csányi 
József és Dósai Bence, és felkér-
tek, hogy segítsem a Kiskunfélegy-
házi Gazdaságfejlesztő és Munka-
helyteremtő Egyesület egészségügyi 
vonalának munkáját. Én akkor nagy 
örömmel kapcsolódtam be, hiszen 
jónak tartottam a szakmai elkép-
zeléseket, és e tevékenységben 
hasznosítani tudtam az időközben 
megszerzett egészségügyi me-
nedzsment szakértő végzettsége-
met is. Az önkormányzati képvise-
lő-jelöltséget azonban egy súlyos 
betegség majdnem meghiúsította. 
Végül mégis úgy alakult, hogy vállal-
tam a próbatételt. A választás előtt 
nagy lelkesedéssel vetettem bele 
magam a munkába: végigjártam a 
körzetet, rengeteg emberrel beszél-
gettem, igyekeztem megismerni az 
itt élők igényeit. A legtöbb probléma 
nem volt ismeretlen számomra, hi-
szen ebben a körzetben lakom 1991 
óta, a Kossuthváros bajait a saját 
bőrömön tapasztalom. A befektetett 
időnek és energiának meg is lett az 
eredménye: a választók bizalmából 
bejutottam a képviselő-testületbe.

Mivel korábban két cikluson ke-
resztül külső tagja volta az egész-
ségügyi bizottságnak, nem volt 

teljesen ismeretlen a feladat. A kép-
viselői munka – így mondja – még-
is nagy kihívás számára a munkája 
mellett, de inspirálja a feladat. 

– Nem hagytak magamra az eltelt 
másfél évben: sok segítséget kapok 
a testület tapasztalt tagjaitól, a pol-
gármestertől, a jegyzőtől, a hivatal 
munkatársaitól. Összetett körzet az 
enyém: sajátos problémái vannak a 
Kossutvárosban, a Molnártelepen, 
a Kossuth utca hozzám tartozó ré-
szében élőknek. Ennek ellenére úgy 
vélem, hogy mindegyik térségben 
sikerült komoly eredményeket fel-
mutatni.

A Kossuth utcán, a volt katona-
tiszti lakásoknál megnézzük a nem-
régiben épült parkolókat. Az itt lakók 
jó partnerek a fejlesztésekben: saját 
erőt is társítanak az önkormányzati 
forrás mellé, így jó okuk van további 
parkoló- és kerítésépítési, továbbá 
területrendezési terveik folytatásá-
ban bízni.  

Dr. Kiss Ákos Csaba különösen 
büszke az egykori Napfény Presszó 
helyén megépült közösségi házra, 
amelynek idén már a bővítését ter-
vezi. Míg a takaros épületet mutatja, 
megtudom: régi igénye volt az itt 
élőknek egy olyan találkozási pont, 
ahol egymással, és képviselőjükkel 
is zavartalanul meg tudják beszélni 
ügyes-bajos dolgaikat.  Egyre többen 
élnek is a szombat délelőtti képvi-
selői fogadóórák, és a minden hó-
nap utolsó szombatjára szervezett 
gyermekprogramok lehetőségével. 
Erről a terem apró kezek munkáját 
dicsérő dekorációja is árulkodik. A 
munkában a képviselőt társa, Ibolya 
is támogatja. 

– A Kossuthvárosi óvoda 20 éve 
nem volt felújítva. Tavaly 5 millió 
forintot költött rá az önkormányzat. 
Adósa maradtam viszont a város-
résznek a Jankovszki Zoltán által el-
indított, nagysikerű rendezvénnyel, 

amiért idén kárpótolni szeretném 
őket. Vallom, hogy ami jó, azt meg 
kell tartani. A szervezés már javában 
tart, idén június 3-án és 4-én várjuk 
a városrész lakóit a játszótérre csa-
ládi programokkal, jó hangulatú fő-
zéssel, bemutatókkal, fellépőkkel, és 
az elmaradhatatlan vurslival. 

Megújult a 9-es választókörzet-
ben a régi víztorony körüli elhanya-
golt, jobb sorsra érdemes terület 
is. A parkosítás és a kerítésépítés 
megkezdődött, és idén tovább foly-
tatódik. Csakúgy, mint a játszótér 
kiépítése. Kiss Ákos Csaba szerint 
itt is a környék lakói számára egy 
jól használható, élhető közösségi tér 
kialakítása a fő cél. 

A Molnártelep legsúlyosabb prob-
lémájára már nehezebb kérdés meg-
oldást találni. Az elkerülő út állapo-
tának javítását kátyúzással próbálja 
elérni az önkormányzat, de jól tud-
ják, hogy ez csak „tűzoltás”. Az út 
kiszélesítésére és újjáépítésére vol-
na szükség, ami az anyagiakon túl 
a vasút közelsége miatt sem köny-
nyű feladat. A városvezetés keresi a 
megoldást, tárgyalásokat folytatnak 
például a MÁV-val. Megoldásra vár 
továbbá a hiányos közvilágítás is, 
úgy tűnik, hogy ez ügyben az idén si-
kerül előrelépni. A környezet szépí-
tésében kezdeményező szerepet 
tölt be az itt lakó Jégh család. Fel-
újíttatták például a régi kőkeresztet, 
városrész táblát állíttattak. Termé-
szetes, hogy az ilyen pozitív példák 
mellé mindig odaáll az önkormány-
zat – magyarázza a képviselő. 

Tervekben nincs hiány a 9-es vá-
lasztókörzetben sem. Dr. Kiss Ákos 
Csaba legfőbb vágya, hogy a város-
vezetésnek a Fürdőszálló hasznosí-
tására irányuló erőfeszítéseit siker 
koronázza, és hogy a kórházban 
tapasztalható fejlődés tovább foly-
tatódjon. 

 Tóth Timea
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Negyedszázad munkáját összegezték
Megalakulásának 25. évfor-
dulóját ünnepelte a Kiskun-
félegyházi Nyugdíjas Klubok 
Egyesülete március 5-én. 
A Constantinum sportcsar-
nokában megtartott ösz-
szejövetelen Csányi József 
polgármester köszöntötte a 
klubtagokat, majd Juhász Ist-
ván elnök értékelte részlete-
sen az egyesület elmúlt ne-
gyedszázadának történéseit. 
A teremben kiállítás, fotóal-
bumok, kivetített képek idéz-
ték a rendezvények legkedve-
sebb pillanatait.

- Amikor itt körbenézek, öröm-
mel telik meg a szívem. Azt kell 
mondanom, hogy a nyugdíjasok 
közéletben nyújtott segítsége, a 
kulturális rendezvények szerve-
zésében kifejtett aktivitása egy-
gyel több okot jelent számomra, 
hogy szeretek Félegyházán élni 
– mondta köszöntőjében Csányi 
József.

A polgármester azt is bejelen-
tette, hogy a nyugdíjasok által 
sokszor hiányolt Kiskun Tv már-
cius elsejével ismét megkezdte 
munkáját. Igaz, a képes tudósí-
tások egyelőre még csak az in-
terneten (a Félegyházi Közlöny 
honlapján láthatóak), de az ön-
kormányzat folyamatosan dolgo-
zik azon, hogy a televíziós hírek 
minél több felületen eljussanak a 
lakossághoz. Csányi József beje-
lentését kitörő tapssal fogadta a 
hallgatóság.

A köszöntő után Juhász István 
elnök az 1991-es alakulástól a 
mai napig eltelt időszak esemé-

nyeit idézte részletesen. Szólt a 
szervezeti stabilitás megterem-
téséről, a legfontosabb egyesületi 
rendezvényekről. Kiemelte azt 
is, hogy a félegyháziak térségi 
szerepet is betöltenek a régiós 
kulturális találkozók megszerve-
zésével.  

A beszámolót követően (a klu-
bok javaslata alapján) emléklap-
pal és virágcsokorral ismerték el 
a legaktívabb tagok munkáját.

Elismerésben részesült: Andrá-
si Jánosné, aki több, mint 10 évig 
a Környezetvédő Nyugdíjas Klub 
vezetője volt, jelenleg az Értelmet 
az Éveknek Nyugdíjas Klub aktív 
tagja. Bajáki Lászlóné, az Együtt 
Egymásért Nyugdíjas Klubnak új-
jáalakulása óta aktív segítője, el-
sősorban szervezésben. Bujdosó 
Imréné, az egyesület alapító tag-
ja, ez évben az alakulásának 45. 
évfordulóját ünneplő Megbecsülés 
Nyugdíjas Klub vezetője. Csík Já-

nosné, az Arany Alkony Nyugdíjas 
Klub alapító tagja, segítője. Deli 
József, az egyesület megalaku-
lása óta aktív szervező, előadói 
és vezetői tevékenységet végez. 
Fricska Nándor, az egyesület és 
a Klunplast Nyugdíjas Klub alapí-
tó tagja, támogatója. Koncz Je-
nőné, az Őszidő Nyugdíjas Klub 
legrégebbi tagsági viszonnyal 
rendelkező tagja. Lőrincz Sán-
dorné, az egyesület alapítója volt, 
az Asszony Klub vezetője, jelenleg 
a Cipőgyári Nyugdíjas Klub tagja. 
Mindszenti Lászlóné, a Vörös-
keresztes Nyugdíjas Klub és az 
egyesület alapításában aktív és 
kezdeményező munkát végzett. 
Nagy Istvánné, az idén jubilá-
ló Megbecsülés Nyugdíjas Klub-
nak a legkorosabb aktív tagja. 
Nemcsok Imréné, a Pedagógus 
Nyugdíjas Klub tagja, vezetőségi 
tagja, több klubvezetővel dolgo-
zott együtt. Patyi László, az Ér-

telmet az Éveknek Nyugdíjas Klub 
meghatározó tagja, az egyesület 
alapítása óta. Pintér Istvánné, 
az egyesület alapítója, a Kunplast 
Nyugdíjas Klubnak több évtize-
den keresztül a klubvezetője volt. 
Retkes Józsefné, az egyesület 
alapítása óta több klubnak tagja 
volt, jelenleg a Barátság Nyugdí-
jas Klub tagja. Seres Dániel, kez-
detben Vöröskeresztes Nyugdíjas 
Klub vezetője volt, jelenleg a Fé-
legyházi Citerazenekar és Ének-
kar sikeres vezetője. Szemerédi 
Ferencné, a Bugaci Nyugdíjas 
Klub több évtizedes sikeres, meg-
határozó klubvezetője volt. Tóth 
Józsefné, a Cipőgyári Nyugdíjas 
Klub alapítása óta az egyesület 
aktív tagja. Zsolnai Mihály, a 
Vasutas Nyugdíjas Klub alapítása 
óta a közösség munkájában aktí-
van részt vesz. Varga Mihályné, 
a Környezetvédő Nyugdíjas Klub 
megalakulása óta meghatározó 
segítője, kiváló közösségi tag.

Az emléklapok átadása után, az 
ünnepi ebéd előtt, hangulatos mű-
sorral köszöntötték a megjelente-
ket. Fellépők voltak: Gulyás László 
vándormuzsikus, Bense Lajosné 
(Kossuthosok Klubja) vers, Hor-
váth Richárd (KSZC Kossuth 
Középiskola diákja) ének, A Kis-
kunfélegyházi Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei zenés előadás, 
Kovács-Csonka Szilvia és Dr. 
Horváth-Rekedt Gréta ének és gi-
tárzene, a Padkaporos Táncegyüt-
tes tánc, a Constantinum Nevelési 
és Oktatási Intézmény tanulói és a 
Gátéri Nyugdíjas Klub Népdalköre.                              

 s. r.

Fontos az egymásra szánt idő
Sikeresen zárult a katolikus egy-
házközségek által szervezett Sze-
relmi kalandtúra Kiskunfélegyhá-
zán, melyben idén 26 pár vett részt. 
A regisztráló pároknak 5 hét állt 
rendelkezésre, hogy 7 randi-prog-
ramból 6-ot megvalósítsanak, ha a 
sorsoláson is részt akartak venni.

Március 6-án, a Művelődési 
Központban találkoztak a párok, 
hogy megosszák élményeiket, s a 
jó hangulatú, családias rendezvé-
nyen minden nyeremény gazdára 
talált. A résztvevők egyetértettek 
abban, hogy nagyon fontos a gye-

rekek mellett is az egymásra szánt 
idő. A szervezők örömmel emelték 
ki, hogy több mint 15 félegyházi 

vállalkozás, intézmény segítette a 
programsorozatot kedvezménnyel 
vagy nyereményfelajánlással.

Támogatás  
civil- és sport-

szervezeteknek
Kiskunfélegyháza Város Képvi-
selő-testületének Művelődés és 
Szociális Bizottsága pályázatot 
hirdet a városban működő ci-
vil- és sportszervezetek pénz-
ügyi támogatására. A részletes 
pályázati felhívás és adatlap 
letölthető a város honlapjáról 
és a felegyhazikozlony.eu online 
oldalról. A pályázatok március 
16-áig nyújthatók be.
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Önkormányzati támogatással  
tartják meg az orvosokat
Tavaly áprilisban hozott hatá-
rozatot először a félegyházi 
képviselő-testület arról, hogy 
az önkormányzat pénzügyi tá-
mogatást nyújt a városi kór-
háznak. A városvezetés szán-
déka ezzel a helyben elérhető 
egészségügyi ellátások színvo-
nalának emelkedése volt.

A legutóbbi rendkívüli testületi 
ülésen a frissen teremtett hagyo-
mány folytatása mellett foglaltak 
állást a városatyák. A 2016-ra kért 
13,5 millió forintból – a félegyházi 
önkormányzat kezdeményezésére 
– esetszám-arányosan több mint 
3 millió forintot a települési ön-
kormányzatok adnak össze, míg a 
fennmaradó bő 10 millió forintot 
Kiskunfélegyháza város biztosítja. 

Mivel a tiszaalpári képviselő-tes-
tület a ráeső 708 ezer forint he-
lyett csak 300 ezer forint működési 

támogatást vállalt, a hiányzó ösz-
szeg megfizetéséről is a félegyházi 
önkormányzat gondoskodik. Erre 

azért volt szükség, mert a kórház 
csak a teljes támogatási összeg 
megléte esetén tudja az érintett 
szakrendeléseket a vállaltak sze-
rint fenntartani és működtetni.

Dr. Körtvélyessy Andrástól, a 
félegyházi városi kórház főigazga-
tó-helyettesétől megtudtuk, hogy 
a Félegyháza város és a környé-
ki települések önkormányzatai-
nak támogatását a kardiológiai, 
szemészeti és gyermekszakren-
delés, továbbá a sürgősségi fo-
gadóhely működésére fordítja a 
kórház. Ennek köszönhetően a 
kardiológiai rendelés várólistája 
hozzávetőlegesen egy hónappal, a 
szemészeté egy-másfél hónappal 
csökkenthető, míg a sürgősségi 
fogadóhely ráfizetéses működése 
önfenntartóvá válik. A támogatás-
nak köszönhetően vált lehetővé jó 
néhány orvos megtartása a félegy-
házi kórházban – hangsúlyozta a 
főigazgató-helyettes.   

             T. T.

„A hospice nem a halálról szól”
Sokan nem ismerik a hospice ellátást, vagy megfelelő informáci-
ók hiányában nem is tudják pontosan, hogy mivel foglalkozik. So-
kak számára az sem ismert, hogy Kiskunfélegyházán is működik 
az Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány, amelynek munkatár-
sai otthonukban látják el a daganatos betegeket. Mi megkeres-
tük őket, és elkísértük az egyik ápolót egy vizitre is, hogy ily mó-
don bepillantva munkájukba bemutathassuk tevékenységüket. A 
cikkben szereplő ápoló és beteg nevét – a szolgálatra jellemző 
diszkréciót megőrizve – megváltoztattuk.

Az Ölelő Kéz Ápolási és Hospice 
Alapítvány egyik ápolója, Kata. Egy 
hete jár egy asszonyhoz, aki nagyon 
elesett állapotban volt, amikor elő-
ször találkoztak. Ágnest egy éve 
műtötték, majd azt követően kemo-
terápiát kapott. Akkor átmenetileg 
jobban lett, azonban nemrég súlyos 
szövődmények miatt ismét kórház-
ba került. Többhetes kezelés után 
engedték haza, de gyenge volt, sőt 
később már nem is evett, és alig 
ivott. Tenni kellett valamit, de kór-
házba nem akart menni. A férjnek 
egy ismerős ajánlotta a hospice-t.

Az alapítvány főorvosa még aznap 
meglátogatta őket, és megvizsgálta 
az asszonyt. Infúziót rendelt el, amit 
Kata egy héten át mindennap be-
adott a betegnek. Ágnes mostanra 
annyit erősödött, hogy ismét fel tud 
kelni, és az étvágya is javult. A nővér 
szerint ha tud eleget inni, és eszik is, 
akkor egyenlőre fel lehet függeszte-
ni az infúziós kezelést.

Eközben Ágnes egy fotelban ült 
felhúzott lábakkal, és helyeslőn bó-
logatott, majd arról beszélt, hogy 
legutóbbi kórházi kezelése mennyi-
re megviselte.

– Nem szeretnék kórházba men-
ni, de így nyugodt vagyok, mert tu-
dom, hogy szakmailag hozzáértő 
emberek állnak mellettünk – mond-
ta erőtlenül. – Sokan nem ismerik a 
hospice-t, azt hiszik, hogy a halálról 
szól. Pedig a hospice nem a halálról 
szól – tette hozzá jelentőségtelje-
sen. – Számunkra nagy biztonsá-
gérzetet nyújt, hogy Kata rendsze-

resen jön, és az ellátás bármikor 
elérhető.

Ágnes férje mindent megtesz, 
hogy a feleségének könnyebb le-
gyen. Főz rá, és a gondját viseli, de 
mindez a hospice gondozás nélkül 
nem lenne elegendő.

– Az ember bármennyire is sze-
retné, van olyan, amit már nem tud 
felvállalni. Azért kerestem fel az 
alapítványt, mert a feleségem nem 
akart kórházba menni – magyaráz-
ta a férj, miközben a konyhában az 
ebédet készítette. – Munkatársaik 
sokat segítenek, megnyugtatják a 
feleségemet, és engem is támo-
gatnak. Nagy türelem kell hozzá, a 
betegség és a gyógyszerek miatt a 
beteg ember személyisége is meg-
változik. De akkor is a legjobb a 
megszokott családi környezet, ahol 
a nehéz napjai úgy telhetnek, hogy 
szeretet veszi körül – tette hozzá el-
csukló hangon.

Az alapítvány munkatársai el-
hivatott szakemberek, akik a nap 
huszonnégy órájában elérhetőek. 
Kiskunfélegyházán öt szakápoló, 
és egy orvos dolgozik, ezen felül 
pszichiáter, dietetikus, és lelkész is 
elérhető szükség esetén. Az Öle-
lő Kéz Ápolási és Hospice Alapít-
ványhoz minden olyan daganatos 
beteg fordulhat, akinek szüksége 
van szakápolásra, vagy lelki támo-
gatásra. Azokat a betegeket látják el 
otthonukban, akik aktív terápiában 
már nem részesülnek. A gondozás 
térítésmentesen elérhető a házior-
voson keresztül, vagy közvetlenül az 
alapítványnál.

– A hospice nem a halálról szól. 
Nem azért veszik igénybe a betegek, 
mert meg fognak halni – folytatta Ág-
nes gondolatait Csősziné Juhász Il-
dikó, az alapítvány helyi koordináto-
ra. – A családtagok sokáig felvállalják 
az otthoni ápolást, de bármennyire 
szeretnék, nem bírják, elfáradnak, és 
segítséget kérnek. Sokszor a hozzá-
tartozóknak nagyobb szükségük van 
a segítségre, és támogatásra, ezért 
mi felkészítjük őket a várható prob-
lémákra, és a teendőkre is.

A hospice gondozás megkönnyíti, 
és emberségessé teszi ezt a nehéz 
időszakot, terhet vesz le a család 
válláról, és biztonságot ad azzal, 
hogy szakembereik bármikor elér-
hetőek, és a betegek nincsenek ma-
gukra hagyva.                            K.G.
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Kiskun TV az interneten
Amint hűséges olvasóink már 
minden bizonnyal észrevették, 
a Félegyházi Közlöny online 
oldala nemrégiben új rovattal: 
képes tudósításokkal bővült. 
A jövőben rendszeresen fel-
dolgozzuk a város eseményeit, 
híreit mozgó képkockákban is, 
felelevenítve a szép emlékű 
Kiskun TV hagyományait.

Egy régóta tartó, meglepetések-
kel, lelkes reményekkel és bizony 
csalódásokkal is gazdagon öve-
zett úton jutottunk el a mostani, 
számunkra – és hitünk szerint a 
televízióért aggódó félegyháziak 
számára is – fontos állomáshoz.

A helyi televízió megszűnése óta 
a városvezetés kitartóan kereste 
az újraindítás lehetőségét. Part-
nerre találtak ebben a szándékban 
az egykori Kiskun TV olyan emb-
lematikus személyiségeiben, mint 
például Hájas Sándor, Gubu Zol-
tán, Fehér Csaba, Kürti László, 

László István, akik annak idején 
sok éven át a kamera mögül, a stú-
dióban, riporterként, tudósítóként 
hiteles, kedves és visszatérő ven-
dégei voltak a félegyházi televízió 
nézőinek. Több mint egy évnyi tár-
gyalás, kutatás, újratervezés után 
azonban szembe kellett nézni a té-
nyekkel: a jelenlegi feltételek mel-
lett nincs mód egy sugárzó városi 
televízió elindítására Kiskunfélegy-

házán. Mivel a városvezetés nem 
szeretne végleg lemondani erről a 
lehetőségről, egyelőre a Félegyházi 
Közlöny Nonprofit Kft. keretein be-
lül élesztették újra a műfajt.

A képviselő-testület támogatá-
sával lehetővé vált, hogy a félegy-
háziak ismét részesei lehessenek 
a testületi üléseknek, sportrendez-
vényeknek, városi programoknak, 
kezdeményezéseknek, fejleszté-

seknek filmen is. A Kiskun Televí-
zió képes hírei egyelőre interneten 
elérhetők, de bízunk benne, hogy 
ez csak a kezdet.

Ahogy Hájas Sándor, a Félegy-
házi Közlöny munkatársa, és a 
televíziós anyagok főszerkesztője 
fogalmaz: „a csapat új lendületet 
kapott, alig győzünk gátat szabni 
az elszabaduló fantáziának.”

– Nagyon örülök annak, hogy is-
mét megjelent a félegyháziak szá-
mára elérhető felületen a „Kiskun 
TV” logója, és hogy ennek az újjá-
születésnek én is részese lehetek. 
A legfontosabb, hogy megkezdhet-
tük a munkát, és az önkormány-
zati támogatásnak köszönhetően 
néhány kisebb, de a minőségi mun-
kához nélkülözhetetlen eszközt is 
be tudtunk szerezni. A félegyházi 
televíziózáshoz engem túl sok él-
mény, érzelem köt ahhoz, hogy el-
fogulatlanul nyilatkozzak ebben a 
kérdésben. Boldoggá tesz, hogy el-
indulhatott újra valami, amiről már 
több mint egy esztendeje naponta 
érdeklődnek az utcán.             T. T.

Kövesse a Kiskun Tv-t az interneten, a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!

A címben megfogalmazott 
kérdést félegyháziaknak 
tettük fel.

Juhász Ist-
ván: – A Kis-
kunfélegyházi 
Nyugdíjas Klu-
bok Egyesülete 
el nökeként a 
napokban egy 
rendezvényen 
vettem részt, 
ahol Csányi József polgármes-
ter úr bejelentette a jóhírt. Azóta 
folyamatosan figyelemmel kísé-
rem a stáb munkáját. A tudósí-
tásokat korrektnek, részletesnek 
tartom. Tapasztalataim szerint a 
mi nyugdíjasainknak legalább tíz 
százaléka rendszeresen használ-
ja az internetet, sok társunk az 
okostelefonnal is boldogul. Az 
idősebbek nyitottak a város hí-
reire, az első betűtől az utolsóig 
kiolvassák a Félegyházi Közlönyt, 
és nagyon várják, hogy a televízi-
óban is újra foghassák a Kiskun 
TV adását. 

Mészárosné 
Rozália: – 
Néztem koráb-
ban a Kiskun 
TV-t, de még 
nem hallot-
tam a netes 
felületről. Sok 
mindent megtudtam régebben a 
városi televízióból, Félegyháza és 
környékének történéseiről. Nincs 
internetem, a gyerekem és az 
unokáim tájékozódnak rajta.

Balogh Fe-
rencné: – 
M i n d e n n a p 
néztem a su-
gárzott mű-
sort, online 
nem követem, 
mert nincs in-
ternetem. Sokaknak hiányzik, a 
lakosokat tájékoztatták az esemé-
nyekről, rendezvényekről. A Kis-
kun Krónikát szerettem, valamint 
Vida Pál vitaműsorát is néztem. 
Ha újra elindulna a sugárzás, én 
biztosan rendszeres néző lennék.

Cseri József: – 
Nagyon hiányzik 
a városnak a 
televízió, jó öt-
letnek tartom az 
internetes kez-
deményezést , 
és remélem 
eredményes lesz. Nem nézek meg 
minden videót, de azt megnyitom, 
amelyik érdekel. A könyvtárban 
dolgozom, és bízom benne, hogy 
ott is készülnek majd tudósítások. 
A sugárzó televíziót néztem ko-
rábban, főleg a Kiskun Krónikát. 
Én úgy látom, hogy sokan hiányol-
ják ezt a lehetőséget.  

Kristó András-
né: – Én nem in-
ternetezek, de a 
férjem igen. Ko-
rábban szívesen 
néztem a Kis-
kun TV-t, mert 
minden érdekel, 
ami a félegyházi emberekről szól, 
legyen az kultúra, közélet, vagy 
testületi ülés.

Németh Lász-
lóné Franciska: 
– Ausztriában 
voltunk, amikor 
a Félegyházi 
Közlöny honlap-
ján az itthoni hí-
reket böngészve 
a telefonomon felfigyeltem a Kis-
kun TV logóra. Azonnal kíváncsi 
lettem a fejleményekre, és azóta 
is folyamatosan figyelemmel kí-
sérem a híradásaikat. Nem csak 
én, hanem a család többi tagja is. 
Tudom azt is, hogy nem mindenki-
nek van okostelefonja, számítógé-
pe, internete, és közülük is sokan 
vágynak a helyi hírekre. Nem be-
szélve arról, hogy milyen nagysze-
rű visszajelzés az a városért, helyi 
közösségekért dolgozó emberek-
nek, ha munkájukat ezen a módon 
is megismerheti a szélesebb nyil-
vánosság. Örülök az internetes 
televíziónak, de drukkolok, hogy 
mielőbb elérhetőek legyenek ezek 
a képes riportok azoknak is, akik 
csak a televízióban tudják meg-
nézni. G. Z.

KÖRKÉRDÉS: Figyeli-e a Kiskun TV internetes híradásait?
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Tavaszi megújulás testben és lélekben
A tavasz a természetben a megújulást jelenti. Ilyenkor mi is egy-
re többet gondolunk a télen felszedett kilók leadására, szer-
vezetünk méregtelenítésére, és a megszépülésre. Összeállítá-
sunkkal segítséget szeretnénk nyújtani olvasóinknak néhány 

lehetőség megismerésére, amely akár az első lépéseket is je-
lentheti életmódunk és külsőnk megváltoztatásában. Mert, ha 
jól érezzük magunkat a bőrünkben, a lelkünk is kiegyensúlyo-
zottabb lesz.

A vonzó külsőhöz hozzá-
tartozik az alkalomhoz illő 
smink, a jól megválasztott 
frizura, vagy akár a trendi 
köröm. A Ni-Por Kft. gazdag 
áruválasztékkal, megfizethe-
tő árakon kínál szépségipari 
termékeket professzionális 
felhasználóknak és magán-
személyeknek is. 

Az 5-ös főútvonal mellett 
fekvő üzlet kezdetben csak 
fodrászcikkeket kínált, a 
profilt Nagy István cégveze-
tő folyamatosan bővítette. Mára a műkörömkészítés kellékei, a 
kozmetikai cikkek mellett bizsuk, hajdíszítők, masszázsolajak, 
természetes hennás festékek is megtalálhatók a polcokon. Az 
árukészlet a fodrászat, kozmetika és műkörömépítés szükséges 
kellékeit, anyagait és bútorzatait egyaránt magában foglalja. A 

katalógusokból rendelhető új 
eszközök mellett használt fod-
rász és kozmetikai berende-
zések, gépek forgalmazásával 
is foglalkoznak. A kínálatban a 
kifejezetten szakemberek szá-
mára kifejlesztett termékek 
mellett a lakossági felhasz-
nálók részére forgalmazott 
árucikkek is megtalálhatók. 
Hajfestékből például mintegy 
harminc márka több mint ezer 
színe közül választhatnak a 
vásárlók, és folyamatosan bő-

vül a bio és hipoallergén termékek kínálata is.
A vásárlókkal kialakított személyes kapcsolat miatt az embe-

rek szívesen térnek vissza. A vevők mindig hasznos, személyre 
szóló tanácsot kapnak, a profi felhasználók pedig a legfrissebb 
újdonságokról tájékozódhatnak.

Uniós munkavállalásra is alkalmas

MASSZŐR- 
KÉPZÉSEK

( SVÉD frissítő testmasszázs, 
NYIROKmasszázs,

TALPreflexológia tanfolyamok)

indulnak: április 21-től
Kiskunhalason és

Kiskunfélegyházán.
RÉSZLETFIZETÉS ÉS 

KEDVEZMÉNYEK
Tel.: 06-70/ 944-6427

(nyilv.szám: 00777-2012)

Tavaszi megszépülést érdemes a szerve-
zetünk méregtelenítésével, regenerálásá-
val kezdeni. A Kamilla gyógynövény és 
bioboltban az egészségmegőrzéshez, és 
a már kialakult problémák kezeléséhez is 
kaphatunk segítséget.

Kiskunfélegyházán, a Kossuth utcán 
nyolcadik éve működik az egészséges 
élelmiszerek, étrendkiegészítők forgalma-
zásával foglalkozó Kamilla gyógynövény 
és biobolt. Kínálatukban megtalálhatók 
a gyógy- és élvezeti teák, naturkozme-
tikumok, a reformtáplálkozás kellékei, a 
táplálékallergia és cukorbetegség esetén 
szükséges alapanyagok és késztermékek 

– tudtuk meg Blöszelné Kovács Andrea 
üzletvezetőtől, aki azt is elmondta, hogy 
havi rendszerességgel ingyenes fejbőr-
vizsgálatra is lehetőség van.

A méregtelenítő és tisztító kúrát vég-
zők sok más mellett frissen préselt bio 
tönköly búzafűléhez is juthatnak a bolt-
ban. Ez az élő táplálék vitaminokban, 

ásványi anyagokban, aminosavakban 
és enzimekben gazdag, jól beilleszthető 
a lúgosító étrendbe. A búzafűlé klorofill 
tartalma oxigénnel látja el a sejteket, a 
káros anyagokat pedig lebontja szerve-
zetből. Pozitív hatását rendszeres fo-
gyasztás esetén tudja kifejteni, de már 
napi egy-két evőkanálnyi mennyiség 
hozzájárul az egészség megőrzésé-
hez. Gyerekek és várandós anyukák is 
fogyaszthatják ezt a természetes vita-
minforrást, amely kiváló helyettesítője 
a szintetikus vitaminkészítményeknek. 
Azok, akik nem tudnak naponta friss 
búzafűlevet vásárolni, eltartható, préselt 

formában is beszerezhetik az üzletben. 
Szervezetünk tavaszi feltöltésére mi 

magunk is készíthetünk otthon például 
csírákat. Ennek kellékei ugyancsak be-
szerezhetők a Kamilla bioboltban, ahol 
megbízható helyről származó, jórészt 
magyar termékeket kínálnak a vásár-
lóknak.

A téli időszakban kiürülnek a nyáron fel-
töltött D-vitamin készleteink. Megfelelő 
szoláriumozással nemcsak ezt pótolhat-
juk, de egyenletes barnaságra is szert 
tehetünk, mégpedig kíméletesen. A jól 
megválasztott és mértékkel használt 
szolárium egészségünket szolgálja, de 
a túlzásba vitt fényfürdőzéssel hosszú-
távon károkat okozhatunk. A Profi Cso-
kiszolárium a minőségi előírások betar-
tása és rendszeres ellenőrzések mellett 
nyújt magas színvonalú szolgáltatást 
vendégei számára.

A Szent János téren lévő Profi Cso-
kiszoláriumban két álló és három fek-
vőgép áll a vendégek rendelkezésére. A 
beépített VibroPlate-tel ellátott állógépet 
azoknak ajánlják, akik egyszerre szeret-
nék igénybe venni a gép alakformáló és 
barnító hatását. A különböző bőrtípu-
soknak megfelelő, személyre szabott 
szoláriumozási időt szakképzett sze-
mélyzet segít megválasztani. 

A félegyházi stúdió a Chocolate 
Brown Csokiszolárium Hálózat tagjaként 
kizárólag Csokicső®vel üzemel, amely 
kíméletesen, egyenletesen barnít, nem 
éget, és gyönyörű, egészséges barna 
bőrszínt eredményez. 

Csákiné Balogh Tímea ügyvezető 
szerint az egészséges szoláriumozás 
titka a mérték. Két barnulás között 
legalább negyvennyolc órának kell el-
telnie, hogy a bőr kipihenje magát, a 
szoláriumozási időt inkább becsüljük 
alul, mint túl! 

Az esztétikus bőrszín elérését nem 
érdemes siettetni! Támogatni azonban 
lehet szoláriumozás előtti és utáni 
kozmetikumok rendszeresen haszná-
latával. 

Ezek a készítmények akár 30-40 
százalékkal felgyorsíthatják a barnulási 
folyamatot, hidratálják a bőrt, feltöltik 
vitaminokkal, ásványi anyagokkal és 
megakadályozzák a korai öregedését.

Barna bőrrel egészségesen Fűben, fában az orvosság

Szépségipari termékek pazar kínálata
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Kezdődik a horgász szezon!

FOGJON HALAT 
A BALOG TANYÁN!

Keresse a versenyidőpontokat 
facebook-oldalunkon!

Érdeklődni: 06/30-517-90-53

Címünk: Kiskunfélegyháza,  
a Csongrádi úti elkerülő  
szakasz mellett!

Gólzáport kapott a Békéscsaba
Megerőltetés nélkül, félgőzzel 
is fölényesen nyert a Békéscsa-
ba ellen a Kiskunfélegyházi HTK 
férfi kézilabdacsapata az NB II-es 
bajnokság dél-keleti csoportjának 
14. fordulójában. A félegyháziak 
a megszokottnál több hibával, de 
végig vezetve 41-23-ra győztek. 
Sikerükkel megőrizték első helyü-
ket a tabellán a szintén 26 pontos 
Kunszentmárton előtt.

NB II, férfi felnőtt Dél-kelet  
14. forduló. 03. 05.

Kiskunfélegyházi HTK – Bé-
késcsabai BDSK (16-8) 41-23

Mintegy 200-an ragadtak íjat
Méltóképpen ünnepelte meg 30. 
jubileumi íjászversenyét a félegy-
házi Turul Koppány Íjászai Ha-
gyományőrző Egyesület, amely 
február 28-án rendezte meg éves 
teremíjász-versenyét a Kész Aréna 
Városi Sportcsarnokban. A meg-

mérettetésen nemcsak a dél-alföl-
di régió legjobb egyesületei, tagjai 
vettek részt, országszerte körülbe-
lül 30 egyesület képviseltette ma-
gát mintegy 200 íjásszal. A verse-
nyen 25 lőállás és több mint 70 cél 
várt a résztvevőkre. 

Megszakadt a jó sorozat
Rangadót veszített az Astra-Eli-
os Kiskunfélegyházi Bulls Győr-
ben, így minimálissá vált az 
esélye arra, hogy megszerezze a 
harmadik helyet a női futsal NB 
I alapszakaszában. A fordulót 
megelőzően a Győri Árkád-ETO 
három ponttal állt jobban az 
Astránál, de 8-4-es győzelmével 
6 pontra növelte a különbséget 
a két együttes között. A for-
dulatos mérkőzésen kétszer is 
vezetett az Astra, előbb 2-1-re, 
majd a szünetben 3-2-re. Innen 
felkapaszkodtak a győriek, akik 

kiegyenlítettek, majd 6-3-ra el-
húztak. 6-4-et követően a haj-
rában újabb két gólt szereztek, 
így megszakították az Astra idei 
veretlenségi sorozatát. 

Női Futsal NB I 13. ford. 03.05.
Árkád ETO – Astra-Elios Kis-

kunfélegyházi Bulls (2-3) 8-4
Gólszerzők: Vígh Renáta 2. p., 

24. p., Németh Loretta 18. p., 
38. p., 39. p., András Franciska 
25. p., Jakab Réka 29. p., Süle 
Dóra 32. p., ill. Nádudvari Anna 
7. p., 20. p., Szabó Boglárka 15. 
p., Dikanová Dominika 33. p.,

Döntetlennel 
nyitott a KHTK

Nem sikerült kihasználnia a Baja és 
a Tiszakécske pontosztozkodását a 
Kiskunfélegyházi HTK focicsapatá-
nak, amely ugyancsak egy pontot 
szerzett a megyei I. osztály 17. for-
dulójában. A fordulatos találkozón 
kétszer is vezetett a KHTK, de mind-
kétszer egyenlítettek a kiskőrösiek. 
Főleg a második vendégtalálat 
lehetett fájó, amely a 91. percben 
született. Az iksz ellenére a KHTK 
továbbra is első a bajnokságban. 

Bács-Kiskun Megyei I., 17. ford. 
03. 06. (Kecskeméti Műkertvárosi 
Sportcentrum)

Kiskunfélegyházi HTK- Kis-
kőrös LC (1-0) 2-2

Gólszerzők: 22. p. Mizsei Adrián, 
83. p. Katona Balázs ill. 59. p. Füle-
ki Antal, 91. p. Pohankovics Pat-
rik András. Piros lap: 58. p. Mizsei 
Adrián ill. 68. p. Somlyai Péter

Hat góllal folytatta 
a Vasutas

Újabb hatgólos mérkőzést ját-
szott a Kiskunfélegyházi Vasutas 
a megyei II. osztályban. A félegy-
háziaknak az előző találkozóhoz 

hasonlóan most sem sikerült meg-
zörgetniük a hálót, így ismét ők 
voltak a szenvedő felei a Hetény-
egyháza gólparádéjának. 

Bács – Kiskun Megyei II. Észak 
17. ford., 03. 06.

Hetényegyházi SC – Kiskunfé-
legyházi Vasutas (1-0) 6-0

Gólszerzők: Forgó János 23. p., 
Lantos Henrik 51. p., 62. p., Ken-
deres Zsolt 55. p., 64. p., 79. p., 

Pálmonostorán  
maradt a 3 pont

Az őszi találkozóhoz hasonlóan 
ezúttal is legyőzte a Pálmonos-
tora a Kiskunfélegyházi HTK II. 
csapatát a megyei II. osztályban. 
A tavaszt mindkét együttes győze-
lemmel kezdte, az előző körben a 
Pálmonostora a Tiszaalpárt, míg 
a KHTK II. a Helvéciát verte meg. 
Most a hazaiak örülhettek. A Pál-
monostora maradt a negyedik, míg 
a KHTK II. visszacsúszott a hetedik 
helyre a tabellán.

Bács – Kiskun Megyei II. Észak 
17. ford. 03. 06.

Pálmonostora SE – Kiskunfé-
legyházi HTK II. (0-0) 2-0

Gólszerzők: 52. p. Szalai Ádám, 
74. p. Varga Tibor

LABDARÚGÁS

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Nemzetközi tornaverseny Félegyházán
Matolay Nemzetközi Emlékversenyt 
rendez a Magyar Torna Szövetség Fé-
legyházán április 2-án és 3-án, a KÉSZ 
Aréna Városi Sportcsarnokban, ahová 
8-10 országból várnak versenyzőket. 
Az emlékverseny egyben a Magyar 
Országos Szuper Csapatbajnokság 
első fordulója, valamint a riói olimpia 

kvalifikációs versenysorozat fontos 
állomása. Olyan hírességek is részt 
vesznek a rendezvényen, mint például 
a 2012-es londoni olimpikon Böczögő 
Dorina és Makra Noémi. A verseny 
fővédnöke dr. Magyar Zoltán kétsze-
res olimpiai bajnok, a MOB alelnöke. 
A rendezvény látogatása ingyenes.
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Első női díszpolgárunk:
Kalmár Józsefné
A díszpolgári cím olyan erkölcsi elismerés, amellyel egy adott te-
lepülés fejezi ki tiszteletét, megbecsülését és háláját a kitüntetett 
személy iránt. Általában az nyerheti el, aki a közösség érdekében 
kifejtett tevékenységével, magatartásával eredményesen segítette 
elő a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítását. Ez a ki-
tétel abszolút helytálló Kalmár Józsefné Fazekas Anna személyével 
kapcsolatban. Nála bőkezűbben senki nem támogatta a város kultu-
rális, népnevelési és emberbaráti kezdeményezéseit.

Fazekas Anna 1814-ben született 
Félegyházán, módos család gyerme-
keként. 1839-ben kötött házassá-
got a szintén helybéli, ugyancsak jó 
anyagi háttérrel rendelkező Kalmár 
Józseffel, aki később kiskunkerületi 
kapitány és főjegyző is lett. Házas-
ságukból két fiúgyermek született, 
akik sajnos fiatalon elhunytak. A 
házaspár – családi temetkezési hely-
nek is szánva – kápolnát építtetett a 
Szegedi út mentén, melyet 1876-ban 
szenteltek fel a Szentháromság tisz-
teletére.

1884-ben meghalt Kalmár József, 
az özvegy pedig visszavonult, de 
nem zárta ki magát teljesen a köz-
életből. Különböző célú jótékonysági 
kezdeményezései, alapítványai útján 
nagyon is bekapcsolódott a „városi 
vérkeringésbe”. Tett alapítványt egy 
szerzetes nővérek által vezetett lá-

nyiskola, vakok intézete, óvoda, váro-
si kórház javára, magyar tisztek ju-
talmazása és a helyi főgimnáziumból 
továbbtanulók támogatása céljából.

Még életében több százezer forint-
nyi adománya országos szinten is 
elismerést keltett, királyi kitüntetés-
ben is részesült. Szülővárosa elöl-
járósága 1891-ben férjéről, Kalmár 
Józsefről nevezte el a kápolna mel-
letti utcát, 1893-ban pedig márvány-
táblát állíttatott hálából a házaspár 
nagylelkű, önzetlen adományaiért. 
Az emléktáblát még a régi városhá-
za közgyűlési termében avatták fel, 
annak elbontása után került mostani 
helyére, az 1911-ben elkészült vá-
rosháza előcsarnokába. Kalmár Jó-
zsefné 1909. május 1-jén hunyt el 95 
éves korában. A helyi újságban hosz-
szú nekrológban búcsúztatták, s itt 
közölték végrendeletét is, mely sze-

rint Kiskunfélegyháza városát tette 
meg általános örökösévé, jótékony 
célok mellett a településre kb. 600 
ezer koronát hagyományozott.

A történelem viharaiban kissé 
meghalványult Kalmárné és férje 
emlékezete: az alapítványokat álla-
mosították, a Kalmár József utcát 
átkeresztelték, sőt még emléktáblá-

jukat is megfordították s annak há-
toldalán a szocializmus vívmányait 
örökítették meg. A rendszerváltás 
után nyílt mód a tiszteletadás újbóli 
kifejezésére: 1991-ben a város dí-
szpolgárává választotta Kalmár Jó-
zsefnét, az utca visszakapta Kalmár 
József nevét, emléktáblájukat pedig 
újraavatták.                Ónodi Márta

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

 NONPROFIT KFT

Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 10. 

Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.eu

Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Kiss Gabriella újságíró, Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő

Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: László André (anyja neve: 
Csányi Nikolett), Rokolya Lilla (Novák 
Olga), Bárány Eszter (Lócskai Patrícia), 
Seres Zsófi (Czakó Tímea), Bagi Hunor Ró-
bert (Szász Tamara), Balla Patrik Levente 
(Fricska Adrienn), Ruda Lóránd (Vakulya 
Anita), Lantos Linett (Czakó Szimonetta), 
Csányi Eszter (Kis Tünde Tímea), Szabó 
Áron Viktor (Rónai Éva), Földes Anna (Föl-
des Judit)

Házasságot kötöttek: Dandi Melinda – 
Szász Péter, Harmath Kitti – Szűcs Nándor 
Ferenc, Nagy Tímea – Csáki Nándor László, 
Ungor Gréta – Shatri Burim
Meghaltak: Rádi Sándor László, Hájas 
Attila Tamásné Nyúl Mária, Seres Imréné 
Iványi Rozália, Csabai István, Mák Ferenc, 
Papp István, Krasznai Miklós – Kiskunfé-
legyháza, Bokor Imréné Arany Rozália, Sar-
kadi Sándor József – Szabadszállás, Rózsa 
Lajos – Kecskemét

Hirdetés

TAVASZINDÍTÓ AKCIÓ!
TABLETEK, NOTEBOOKOK, ÚJ ÉS HASZNÁLT SZÁMÍTÓGÉPEK 

NAGY VÁLASZTÉKBAN A PC VARÁZSLÓBAN
ÚJ NOTEBOOK AJÁNLATUNK!

Lenovo G50-30,  Intel kétmagos processzor, 2 GB memória,  
500 GB HDD, 15,6” LED kijelző, 2 év garanciával:

Csak bruttó 78.000 Ft 
 JÖJJ BE ÉS NEM FOGSZ CSALÓDNI!

 A részletekről érdeklődj a PC Varázslóban!
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GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt 
ebek és gazdájuk egymásra 
találását szeretnénk segíte-
ni. Amennyiben a gazda nem 
jelentkezik az állatért, az 14 
nap elteltével szabadon egy 
új gazdához juttatható.

1. Habók: Kb. 5 éves feke-
te keverék kan, február 3-án a 
Szeder utcából került be.

2. Marcipán: Kb. 6 éves szál-
kás szőrű drapp keverék kan, 
február 11-én az 542. sz. út 
mellől került be.

3. Prézli: Kb. 1,5 éves keverék 
kan, február 11-én került be.

4. Temi: kb. 10 hónapos bar-
na drapp keverék kan, február 
17-én az Alsótemetőből került 
be.

5. Szálkácska: Kb. 1,5 éves 
szálkás szőrű keverék kan, feb-
ruár 17-én a Majsai úti torony-
tól került be.

A menhely honlapján (http://men-
helykkfhaza.hu) további képek, és 
örökbe fogadható kutyák tekinthe-
tők meg. A bemutatott kutyák után 
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú 
Alapítványnál, a 70/331-1634 és 
a 70/313-9059 telefonszámokon, 
vagy a Csólyosi úti telephelyen le-
het. Nyitva tartás: hétfőtől szom-
batig 13.00 – 16.30-ig.
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Rongyszőnyeg a hulladékból
Tiszta hulladék pamut anyagot 
gyűjt a Fogyatékosok Nappali In-
tézménye. Ami másnak haszon-
talan, az az intézmény gondo-
zottainak értékes rongyszőnyeg 
alapanyag. A szőnyegfonás napi 

tevékenységük része, sikerélmé-
nyük forrása, alkotóvágyuk kife-
jeződése. A felajánlott anyagokat 
örömmel fogadják az intézmény-
ben, a Móra Ferenc tér 4. szám 
alatt, naponta 8 és 15 óra között.


