
XXV. évfolyam 5. szám
2016. március 25.

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának

 hivatalos lapja

Alapítva 1902-ben

IDŐUTAZÁS BRINGÁVAL HÚSVÉTI MENÜ

9.

LÁNGLOVAGOK

3. 8.

Húsvét – gyász és feltámadás
5.
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Az évszakok váltakozása az élet 
örök körforgásának szimbólu-
maként egyfajta alapvetését ad-
ták őseink hitének. Ennek négy 
tartópillére az évszakokat elvá-
lasztó két napéjegyenlőség és 

két napforduló volt, amelyeknek 
mágikus erőt tulajdonítottak. A 
tavaszi napéjegyenlőség napja a 
csillagászati tavasz kezdete. A 
keresztény hagyomány szerint az 
ezt követő holdtölte utáni első va-

sárnap – idén ez március 27-ére 
esik – a feltámadás napja, vagyis 
húsvétvasárnap. Nagycsütörtö-
kön az utolsó vacsorára és a ta-
nítványok lábának megmosására 
emlékezünk. Este a harangok el-

hallgatnak, a hagyomány szerint 
Rómába mennek. Nagypéntek 
Jézus kereszthalálának napja, 
gyászünnep. A templomokban az 
oltárokat letakarják, a harangok 
hallgatnak.

Fotó: archív – Ujvári Sándor

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

Folytatás a 2. oldalon
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Méltóságteljesen ünnepeltek a félegyháziak
Interaktív, rendhagyó fáklyás felvo-
nulással kezdődött Kiskunfélegyhá-
zán a nemzeti ünnep városi rendez-
vénye. A Rocktár elől induló menet 
először a Szent Benedek Szakkép-
ző Iskolánál, utána a Móra Ferenc 
Gimnáziumnál, majd a városháza 
előtt szakította meg a sétát. Min-
den helyszínen középiskolásaink, 
táncosaink elevenítették fel 1848. 
március 15-e jelentős eseményeit. 

A Petőfi téren Csányi József 
polgármester és Lezsák Sándor 
országgyűlési képviselő mondott 
köszöntőt. Ezt követően az ünnep-
lők együtt szavalták el a Nemzeti 
dalt, és elhelyezték koszorúikat a 
szabadságharc költőjének szob-
ra előtt.

Honvédelemi elismerést kaptak
A Honvédelemért Kitüntető Cím 
arany fokozatával ismerte el a 
honvédelmi minisztérium Deli 
József nyugállományú ezredes 
munkásságát. Budapesten, a 
Stefánia Palotában március 10-
én megrendezett ünnepségen 
Ágoston Tibornak, a Kossuth 
Szakképző Intézmény vezető-

jének a kitüntető cím bronz fo-
kozatát adta át Vargha Tamás 
miniszterhelyettes. 

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sán-
dor Bajtársi Egyesület tagjai kö-
zül Csík Istvánné és Turcsányi 
Györgyné munkáját köszönték 
meg virágcsokorral és értékes 
ajándékkal.

 Nagyszombat a húsvéti örömün-
nep kezdete, a tűzszentelés napja. 
A feltámadó Krisztust jelképező 
gyertyát megszentelt tűz lángjánál 
gyújtják meg.

A húsvéti ünnepkörben az egyhá-
zi és a világi ünnepek, hagyományok 
szerencsés módon összekapcso-

lódtak. Azt, hogy a húsvéti locsol-
kodás hagyománya honnan ered, 
egészen pontosan még a néprajzzal 
foglalkozó szakemberek sem tud-
ják. Az viszont bizonyos, hogy a víz 
a sok évszázados, kereszténység 
előttről származó rituális tisztál-
kodás eszközeként ősidőktől része 

az ünnepi szertartásoknak. Úgy is, 
mint a külső és belső megtisztulás 
kelléke. 

Az ősi ünnepek, közöttük a hús-
vét lelki tartalmának megélése a 
mai ember számára is óriási erő-
forrás lehet. Őseink beavató böl-
csessége, korszakokon és generáci-

ókon áthangzó üzenete a már-már 
feledésbe merült hagyományokban 
ölt testet. 

Az együtt megélt ünnep élmény-
forrás, a legfőbb összetartó erők 
egyike. Legyen benne része minden 
félegyházinak! 

      Tóth Timea

Húsvét – gyász és feltámadás

A helyi sajtósokat is köszöntötték
Több év kihagyás után az önkor-
mányzat úgy döntött tavaly, hogy a 
sajtószabadság napján köszöntik a 
helyi újságírókat, és a legjobbakat 
elismeréssel tisztelik meg. Idén 
második alkalommal köszöntötte 
az újságírókat, rádiósokat és te-
levíziósokat Csányi József pol-
gármester március 15-én, mielőtt 
átadta Fábián Adriennek, az In-
fokiskunfélegyháza újságírójának 
a „Kiskunfélegyháza városáért tett 
médiaszolgáltatásért” elismerő 
oklevelet. A polgármester így mél-

tatta Adrienn munkásságát: – Idén 
egy olyan hölgynek adjuk át a díjat, 
aki mindig humán beállítottságú 
volt. Már az érettségi után kapcso-
latba került a sajtóval, 1994 óta el-
kötelezetten dolgozik a Szuperinfó 
csapatában, ma már szerkesztő-
ként. Írásaiban a városban törté-
nő eseményekkel kapcsolatosan 
mindig megmutatkozik szociális 
érzékenysége. Kiváló fotós, sza-
badidejében szép portrékat fest. 
Tavasztól őszig pedig futással és 
kerékpározással engedi ki a fel-
halmozódott „gőzt” .

s. r.
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A tűzoltók értünk vannak
Az elmúlt évben 382 alkalommal riasztották a félegyházi tűzol-
tókat, ami körülbelül öt százalékkal kevesebb volt, mint a ko-
rábbi esztendőben. Lánglovagjaink 108 tűzesethez vonultak, és 
163 műszaki mentésben vettek részt. A tűzeseteknek 6 sérültje 
és egy halálos áldozata is volt. A műszaki mentéseknél 71 fő 
sérült meg, 7-en életüket vesztették – derült ki a Kiskunfélegy-
házi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság évértékelő közgyűlésén, 
március 11-én.

Az állománygyűlésen Leiz Gá-
bor parancsnok az elmúlt év 
munkáját értékelve elmondta: 
működési területük 12 települést 
ölel fel. Feladataik közé tartozik 
elsősorban a tűzoltási, műszaki 
mentési, iparbiztonsági, polgári 
védelmi feladatok elvégzése, va-
lamint részt vettek a Kecskeméti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
integrált hatósági munkájában is.

2015-ben 382 káresetből 108 
tűzeset, 163 műszaki mentés 
volt, 76 alkalommal érkezett téves 

jelzés, 34 alkalommal kiérkezés 
előtt felszámolták a káresetet, 1 
esetben pedig szándékosan meg-
tévesztő jelzéshez vonultak az 
egységek. Más tűzoltóságok ké-
résére 70 alkalommal került sor 
segítségnyújtásra.

A társadalmi kapcsolatokról, a 
lakosság körében végzett felvilá-
gosító tevékenységről, a fiatalok-
nak rendezett bemutatkozásokról 
és vetélkedőkről is beszámolt a 
parancsnok, majd így zárta mon-
dandóját: „Köszönöm a tűzoltó-

ság állományának a fáradságot 
nem kímélő 2015-ben végzett 
munkáját! Ne felejtsétek, az em-
berek számítanak ránk, számíta-
nak a munkánkra. Tudják, hogy a 
tűzoltók segíteni jönnek! Kérlek 

benneteket, hogy a tudásotok leg-
javát nyújtva, tegyetek meg min-
dent a beavatkozásaink során, 
hogy az állampolgárok lássák, 
igen, a tűzoltók értünk vannak!”

s. r.

Virágos környezet, jó hangulat
Minden évszakban zöldelljenek, 
virágosak legyenek Kiskunfé-
legyháza parkjai, közterei. Ezt 
a célt szeretnék elérni a Móra-
városban március 9-én elindult 
parkfelújítási programmal. A 
Városgazdálkodási Intézmény 
három pályázó közül Fekete 
Károly félegyházi kertészt bízta 
meg a növények kiválasztásá-
val, telepítésével.

– Az a célunk, hogy a virágágyá-
sok minden évszakban színes, üde 
foltjai legyenek a városnak. Éppen 
ezért az örökzöld cserjék, és dísz-
füvek mellett mindenütt lesznek 
évelő virágok éppúgy, mint egynyá-
riak, annak érdekében, hogy min-
dig láthassunk nyíló virágokat. Az 
örökzöld cserjék között is lesznek 

színes bogyótermésűek, amelyek a 
borongós, késő őszi, téli időszakban 
is vidám hangulatot sugároznak. A 
növények kiválasztása és telepítése 
során figyelemmel leszünk a talajvi-
szonyokra, arra, hogy az adott terü-

let árnyékos, vagy napsütötte terüle-
ten van-e. A játszóterek környékére 
a gyermekek védelme érdekében 
nem telepítünk szúrós, mérgező bo-
gyókat termő cserjéket. Vállaltuk azt 
is, hogy a Városgazdálkodási Intéz-

mény munkatársait, akik a parkok 
gondozásával foglalkoznak, felké-
szítjük a szakszerű növénygondo-
zásra. Megtanítjuk, hogyan és mikor 
kell elvégezni a metszéseket, milyen 
gondozást igényelnek a cserjék, vi-
rágok – mondta el Fekete Károly.

A munkálatokat, amelyet április 
végére fejeznek be, a Móraváros-
ban kezdték meg a Városgazdálko-
dási Intézmény dolgozói. A körzet 
önkormányzati képviselője Réczi 
László örömmel fogadta a parkosí-
tást - amint fogalmazott – a város 
„gyöngyszemében”. A városrésszel 
kapcsolatosan elmondta, hogy a 
parkosítás a Platán iskola mellet-
ti „pingvines” parkban folytatódik, 
rendbe teszik a közeli játszóteret, 
és az ABC mögötti területet, ahol 
a szelektív hulladékgyűjtő sziget 
volt, azt is cserjésítik.    

             s. r.

Végigjárták a keresztutat
Hagyomány Kiskunfélegyházán, 
hogy a két egyházközség közö-
sen szervezi meg a keresztutat. 
Így történt ez március 18-án 
este is. 

A hívek a Sarlós Boldogasszony 
Templomból indultak, és 14 jelké-
pes stációt érintve érkeztek meg 
a Szent István Templomba, hogy 
útjuk során elmélkedve, imád-
kozva, átérezve Jézus szenve-
déstörténetét ráhangolódjanak a 
húsvétra.

Megvitatták az 
agrárium kérdéseit 

Kiskunfélegyházán, a városháza dísz-
termében tartotta meg március 17-én 
a NAK Bács-Kiskun Megyei Szervezete 
összevont osztályülését a Szántóföldi 
Növénytermesztési, a Kertészeti és Sző-
lőtermesztési, a Növénytermesztési és 
Beszállító ipari és kereskedelmi, a Mező-
gazdasági Kereskedelmi és a Borászati 
és Italgyártási osztály tagjai számára. 
Domján Gergely elnök szavai szerint 
azért választották Félegyházát a tanács-
kozás helyszínéül, mert a városban és 
térségében kiemelkedően fejlett a zöld-
ségtermesztés.
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Ágó Józsefre emlékeztek
Ágó Józsefre, a közismert és nagy-
ra becsült agrárszakemberre, a 
mindig jókedélyű dalosra, Kiskunfé-
legyháza díszpolgárára emlékezett 
családja, a város önkormányza-
ta, a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület és a Félegyházi Daloskör 
március 18-án az Alsótemetőben. 
Ágó József életét és munkásságát 

Kapus Béláné, a Móra Ferenc Köz-
művelődési Egyesület elnöke mél-
tatta, felidézve a 95 esztendős ko-
rában, egy hosszú, becsületes élet 
után elhunyt díszpolgár életútjának 
fontosabb állomásait. Tisztelettel 
hajt főt emléke előtt Félegyháza, és 
szeretettel emlékezik rá 3 gyer-
meke, unokája, dédunokája.

30 éves a Kunplast Nyugdíjas Klub 
Három évtized élményeit idézte 
a Kunplast Nyugdíjas Klub kö-
zössége március 18-án. A klub 
1986 februárjában alakult meg 
40 fővel, akkor még Villamosszi-
getelő és Műanyaggyár Nyugdíjas 
Klubja elnevezéssel. A cég neve 
időközben változott, de a közös-
ség összetartó ereje nem, és a 
szépkorúak kezdeményezéseit a 
gyár vezetése mindig támogatta – 
mondta Szabó Andrásné Mari-
ka, klubtársait és az ünnepi klub-
foglalkozás vendégeit köszöntve. 
A klub tagságát elsőként Alter 

Róbertné üdvözölte. A vezér-
igazgató asszony megköszönte 
minden korábbi munkatárs szor-
galmas, felelősségteljesen vég-
zett munkáját. Úgy fogalmazott, 
hogy az ő szorgalmuk alapozta 
meg, hogy ma is létezik és műkö-
dik a cég. Kifejtette, hogy mindig 
szívesen látogatja a nyugdíjasok 
rendezvényeit, és arra kérte a 
klub tagjait, hogy hívják és fogad-
ják kedvesen ebbe az összetartó 
vidám közösségbe a most nyug-
díjba vonulókat is.

s. r.

Tanácsadással segítik a rászorulókat
– Az MSZP helyi szervezete szá-
mára prioritást élvez a Félegy-
házán nehéz körülmények között 
elő emberek segítése, támogatása. 
Ennek megfelelően a városban 
egyedüli politikai szereplőként vál-
laljuk fel már évek óta a rászorult 
emberek rendszeres segélyezését. 
Most azért indítjuk el a tanácsadói, 
segítői munkát, hogy minél több 

városban élő rászorulót segítsünk 
hozzá a települési támogatások 
igénybe vételéhez – jelentette be 
Horváth Tamás önkormányzati 
képviselő (MSZP) és Eszik Bence, 
a művelődési és szociális bizottság 
tagja a március 21-én megtartott 
sajtótájékoztatón. A politikusok 
úgy ítélik meg, hogy a város által 
idén a támogatások finanszírozá-

sára nyújtott 40 milliós keretösz-
szeg jelentős része nem jut el a 
kedvezményezettekhez. Ennek oka 
részben a támogatási feltételek – 
véleményünk szerint – túl szigorú 
megszabása, de leginkább az in-
formációhiány. A hétköznapokból 
ismert probléma az is, hogy a leg-
elesettebbek számára a legalapve-
tőbb hivatali ügyintézés is gondot 

okoz, legyen az egy lakcímkártya 
igénylése, vagy kérelem megírása. 
Ezeknek a problémáknak az orvos-
lásában kívánnak segítséget nyúj-
tani információval, adminisztratív 
és szakmai támogatással. 

A Tanácsadó Pont elérhetőségei: 
MSZP Választókerületi Iroda, 
Kiskunfélegyháza, Gorkij utca 
2., kedden és pénteken 08:30-
14:00-ig. Telefon: +36 20 745 
9132, vagy +36 76 504 359.

A jövő kürttanára ma még gyakorol
Második helyezést ért el a nem-
régiben Kisújszálláson megren-
dezett XII. Országos Zeneiskolai 
Kürt Versenyen a Kiskunfélegy-
házi Alapfokú Művészeti Iskola 
ifjú zenésze, Borsos Donát. A 
10 esztendős muzsikustól bárki 
megtanulhatja mi az a motiváció.

„Én kürttanár leszek, és valószínű, 
hogy itt Félegyházán” – jelentette 
ki Borsos Donát 10 éves kisfiú, aki 
büszke lehet az országos 2. hely-
re. 30 kortársát kellett maga mögé 
utasítania a kitüntető helyezésért az 
ország legjavából. A döntőben már 
egy-egy hosszabban vagy rövidebben 
kiadott hang döntött csak a dobogós 

helyezettek között. Hibázni nem le-
hetett.

Az ifjú művész egyáltalán nem saj-
nálja a hangszerrel töltött időt. Azt 
mondja, megtalálta a hivatását, és 
örül, hogy sikeres volt a megméret-
tetésen.

A kiváló eredményt sok gyakor-
lás és hosszú felkészítés alapozta 
meg – ahogy azt Benkő Gabriel-
lától, a Kiskunfélegyházi Alapfokú 
Művészeti Iskola kürt oktatójától 
megtudtuk, aki végig ott állt Donát 
mellett a felkészülés során. Mint 
a tanárnő mondja, napi minimum 
egy óra felkészülés a „belépő” egy 
ilyen versenyhez, ráadásul a színpa-
di stresszel is meg kell birkóznia az 
ifjú művésznek. A büszke tanár még 
hozzátette: külön köszönet jár Sej-
ben Ilona tanárnőnek, aki a verseny 
közben, és a próbákon is a zongora-
kíséretet biztosította.                                 

H. B.

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)

Hirdetés
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Szeretettel, odafigyeléssel segítenek
Március elejétől önkéntes program működik a félegyházi városi 
kórházban. Segítők ülnek a betegágy mellé, hogy odafigyeléssel, 
kedves szavakkal, apró segítségnyújtással szebbé, elviselhetőb-
bé tegyék a betegek kórházban töltött napjait. Ez a világszerte 
elfogadott, Kecskeméten is régóta alkalmazott és bevált gyakor-
lat segíti a személyzet munkáját, örömöt visz a betegek életébe, 
és a kórházi ellátás színvonalát is emeli.

A kecskeméti jó gyakorlat po-
zitív példájára Csősziné Juhász 
Ildikó telephelyvezető ápoló in-
dította útjára Félegyházán az ön-
kéntes segítő programot. A terve-
zésben sokat segített a kecskeméti 
kórház ökumenikus lelkésze Ke-
rekes Márton, a kivitelezésben 
pedig Kámán-Varga Emese, a 
városi kórház szociális munká-
sa. A tizenegy segítő a félegyházi 
katolikus és református hitközös-
ségből került ki, és képzésüket kö-
vetően heti egy órában látogatnak 
beteget.

– A kórházban fekvő kilencvenöt 
krónikus beteg közül a legtöbben 
vidékiek – tudtuk meg Csősziné 
Juhász Ildikótól. – Nekik különö-
sen nagy szükségük van emberi 
kapcsolatokra, hiszen heteket, 
vagy akár hónapokat töltenek itt. 
A nővéreink leterheltek, az önkén-
tesek jelenléte nekünk is segítség.

Kámán-Varga Emese nagyon 
örült a telephelyvezető-ápoló kez-
deményezésének. Mint elmondta, 
a szeretet és az odafigyelés által 

az önkéntes személy terápiás esz-
közzé válhat. 

– A betegek kiszolgáltatottak, és 
a betegszobák zsúfoltsága is meg-
viseli őket. Nem lehet mindenki 
mellé pszichológust, vagy lelkészt 
ültetni, de a betegek igénylik az 
emberi kapcsolatokat és sokan 
„csak” meghallgatásra vágynak. 
Az önkéntesek az oktatáson meg-
tanulták: azért van két fülünk és 
egy szánk, hogy kétszer annyit 
hallgassunk, mint amennyit be-
szélünk. Nem a véleményünk szá-
mít, hanem a jelenlétünk. Minősé-
gi időt kapnak a betegek, és ezért 
nagyon várják a találkozásokat. A 
segítők heti egy órát ajánlanak fel 
a szabadidejükből, de mindenki 
visszakapja amit belefektet, mert 
aki mást felüdít, az maga is felü-
dül.

Juhász Miklósné Ági három 
kisgyermeke mellett vállalt szol-
gálatot. Azt mondja, az önkéntes-
ségre az idősek iránti szeretete 
motiválta. Mivel saját családjában 
már nem élnek a nagyszülők, a 

látogatások alkalmával ő egy pót-
nagymamát kap. 

– Leona néni kezdettől nagy sze-
retettel fogadott, szívesen mesél, 
de ő is érdeklődik irántam. A talál-
kozások után mindig felüdülve me-
gyek haza – árulta el Ági.

Szalay Leona kecskeméti lakos, 
három hónapja van a félegyházi 
kórházban. Mivel egyedülálló, és 
nincsenek látogatói, nagy örömmel 
fogadta az önkénteseket. 

– Nagyon hálás vagyok, amiért 
hétfőnként Ágika meglátogat egy 
órára! Ő meghallgat, és a lelkemet 
is tudja gondozni. Dicséretes dolog, 
hogy az önkéntesek a saját szaba-
didejükből arra áldoznak, hogy az 

öreg és elhagyatott betegeket tá-
mogassák – fűzte hozzá könnyes 
szemekkel.

Pócsné Tóth Anna két idős né-
nihez jár. Az élettörténetük meg-
hallgatása, és a betegségük alá-
zattal való viselése nagy tiszteletet 
váltott ki belőle. 

– Tavaly édesanyám is nagyon 
beteg volt, akkor neki is nagy szük-
sége volt a figyelemre, a társaságra. 
Láttam, hogy az ápolóknak kevés 
az ideje ahhoz, hogy lelkileg támo-
gassák a betegeket. Nagyon hálás 
vagyok, hogy találkoztam ezzel a 
lehetőséggel, és segíthetek abban, 
hogy könnyebbé tegyem néhány be-
teg ittlétét.                             K.G.

Virágot a kórház kertjébe!

Hamarosan birtokba vehetik a be-
tegek az új kórházszárnyat. Az in-
tézmény vezetése parkosítással, 
faültetéssel, füvesítéssel szeretne 
méltó környezetet teremteni a kór-
termeken kívül is. Mivel azonban 
virágokra már nem jutott keret, a 
Félegyházi Közlöny összefogást hir-
det a kórházkert megszépítéséért. 
Fekete Károly kertész közremű-
ködésével, és az Önök segítségével 

virágba borulhat a félegyházi városi 
kórház Fadrusz János utcai előkert-
je. Ehhez bárki hozzájárulhat, akár 
egyetlen tő virág megvásárlásával! 
Aki szeretne segíteni, keresse a pi-
acon a cipőjavító üzlet előtt Károlyt, 
és vásároljon tőle virágot a kórház 
kertjébe! Az összegyűjtött növénye-
ket április 30-án délelőtt közösen 
ültetjük el a kórház udvarán, ahová 
szeretettel várunk minden segítőt!

Köszönet az odaadó munkáért
Mindig örömmel közreműkö-
dünk abban, amikor a tisztelet 
és a hála szavait tolmácsol-
hatjuk. Ezúttal is így teszünk, 
amikor Dinnyés Gyula köszönő 
sorait tolmácsoljuk, amivel a 
Szivárvány Intézmény Dolgozó-
inak áldozatos munkája előtt 
tiszteleg.

„Az ember a háláját fejezi ki leg-
ritkábban és néha a legnehezeb-
ben. Jómagam is nehezen fogok 
tollat most, hogy Isten döntése 
elkövetkezett, és – ha nehéz is 
– el kell fogadni az elfogadhatat-
lant. Talán nincsenek is szavak, 
arra hogy megköszönjem Nektek, 
Önöknek azt a munkát, amit Édes-
anyám életének meghosszabbí-
tásáért tettetek. Segítségetekkel 
talpra állítottuk, és 3 évet tudtunk 
neki adni ezzel. Köszönöm azokat 
a barátságokat, amelyek ez idő 

alatt születtek! A hiányérzet egy 
hónap után sem enyhült: gyak-
ran még mindig rohanni akarok a 
Csanyi útra, és olyan is előfordult, 
hogy csak a kapuban döbbentem 
rá a zord valóságra...

Bocsánatát kérem mindazok-
nak, akiket netán Édesanyám, vagy 
jómagam megbántottunk az eltelt 
idő alatt. Amennyiben valami miatt 
felemeltem szavam, azt mindig a 
jó szándék vezérelte. Amint eddig, 
úgy a jövőben is örömmel segítem 
az intézmény működését a tőlem 
telhető szerény eszközeimmel. Ez-
után is jó szívvel fogom ajánlani 
ezt a helyet mindenkinek, és ez-
úton fejezem ki hálámat mindazon 
dolgozóknak, akik bármilyen mó-
don tettek Édesanyám gondozásá-
ért. Köszönöm Mindannyitoknak, 
Mindannyiuknak!”

Dinnyés Gyula
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Nemzetközi siker lett a mórások paprikáskrumplija
A Móra Ferenc Gimnáziumban 
nagy hangsúlyt helyeznek a nyelv-
oktatásra, és sokat tesznek azért, 
hogy a diákok anyanyelvi környe-
zetben is gyakorolhassák nyelv-
tudásukat. Nemrégiben a sikeres 
Erasmus+ pályázatnak köszön-
hetően dr. Farmosiné Vízhányó 
Anita és Sinkó Edit tanárnő veze-
tésével hét diák vehetett részt egy 
angliai nemzetközi programban.

A találkozó foglalkozásai a béke, 
az antirasszizmus, a szolidaritás 
témakörökre koncentráltak.  A 11 
nap alatt a mórások angol, spa-
nyol, olasz, román, valamint cip-

rusi, máltai és boszniai diákokkal 
közösen kommunikációs trénin-
geken vitatták meg gondolataikat, 
eközben megismerkedtek egymás 

kultúrájával, szokásaival. Ennek 
részeként minden este más nem-
zet képviselői készítették el a va-
csorát. A gimisek paprikáskrump-

lival lepték meg társaikat, aminek 
nagy sikere volt.  

A program három helyszínen, 
Bristolban, Newportban és Lei-
cesterben zajlott, de ellátogattak 
a fiatalok Cardiff városába is. A 
tizedik napon minden csapat angol 
nyelven számolt be élményeiről, 
a mórások ezen az eseményen is 
remekül helytálltak. Zárásként a 
De Monfort University előadóter-
mében öt előadást mutatott be a 
népes sereglet. Ebben volt táncos 
színházi produkció, filmbemutató, 
és a helyszínen közösen írt dalok 
is felcsendültek.

Valódi élmények, 
valódi érzések

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapi-
tányság szervezésében, az ön-
kormányzat támogatásával és a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
támogatásával bűnmegelőzési 
napot tartottak március 17-én, 
csütörtökön, a Móra Ferenc Mű-
velődési Központban. A 
rendezvény részeként 
a sepsiszentgyörgyi 
Osonó Színházműhely 
bemutatta a félegyházi 
középiskolás diákoknak 
„Ahogyan a víz tükrözi 
az arcot” című darabját, 
amely olyan aktuális, 
korunk fiataljait érintő kérdéseket 
boncolgat, mint például az inter-
net veszélyei, a szexuális erőszak, 
vagy a drog veszélyei. 

Az előadás mellett, azzal pár-
huzamosan a Kreatív Mozaik 
Alapítvány szabadidős tevékeny-
ségeket kínált a diákoknak, mint-
egy választ adva a színpadon 

felmerülő, kimondatlan kérdésre: 
lehet-e tartalmasan, értékes tevé-
kenységekkel tölteni a fiatalkort. 
Az önkormányzat udvarát ezen a 
napon helyi középiskolások töltöt-
ték meg, ismerkedve a városban 
elérhető sport és szabadidős tevé-

kenységekkel, valamint 
a Gyermek- és Ifjúsági 
Önkormányzat-kínálta 
lehetőségekkel.

Egy nappal később az 
Osonó Színházműhely 
tagjai védőnőknek és 
a gyermekvédelemben 
dolgozó szakemberek-

nek tartottak tréninget a ren-
dőrkapitányság épületében. A jó 
hangulatú csapatépítésen és „ér-
zékenyítésen” – amelynek elsődle-
ges célja az volt, hogy a nap, mint 
nap hátrányos helyzetű fiatalokkal 
foglalkozó szakemberek feltöl-
tődve, újult erővel folytathassák a 
munkát – 16-an vettek részt. 

A legjobb pék-cukrász
Balog Adri-
enn Kitti első 
helyen végzett 
az Országos 
P é k - c u k r á s z 
Szakma Kiváló 
Tanulója ver-
senyen. A Me-
zőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
tanulója a végső győzelem és a 
szakmai bizonyítvány mellé besö-
pörte a „Legjobb pék-gyakorlat”, a 
„Legjobb cukrász-gyakorlat” vala-
mint a „Legszebb torta” díjait is.

Az ország legjobb pék-cukrász 
szakmunkásai mérték össze ere-

jüket Székesfehérváron, a XIX. 
Pék-cukrász SZKTV-n. Jelenleg 
435 végzős pék-cukrász diák van 
az országban, ebben a szakmában, 
közülük választották ki a legjobb 
20 tanulót, akik példaként szolgál-
hatnak a fiatalok számára. Balog 
Adrienn Kitti felkészítő tanárai 
Nagy Melinda (szakmai gépek), 
Bajzák Zita (labor gyakorlat), 
Kiss-Feketéné Bodor Barbara 
(gazdasági ismeretek) és Kis Mik-
lós (pék- és cukrász technológia, 
szakmai számítás) voltak. A P&P 
Pékáru Kft. szakmai gyakorlatra 
felkészítő szakoktatói: Horváth 
Krisztián és Dányi János.       s. r.

Platános „kémikusok” sikere

Ebben a tanévben is meghirdették 
a Curie országos kémia emlékver-
senyt. A Szentesen megrendezett 
területi döntőn több mint negyve-
nen diák vett részt Kiskunfélegy-
házáról, Csongrádról valamint 
Szentesről. A három levelező for-
duló pontszámai alapján Czibolya 

Máté, Péter-Szabó Martin és Er-
délyi Balázs képviselte a Kiskun-
félegyházi József Attila Általános 
Iskola Platán Utcai Tagintézmé-
nyét. A gyerekek elismerő oklevelet 
kaptak a versenyen nyújtott ered-
ményes munkájukért. Felkészítő 
tanáruk Szunyi Anikó volt.
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Tudatos pénzügyek

Az idén már második alkalom-
mal rendezték meg a Pénz7 
programsorozatot mintegy har-
minc ország részvételével, mely-
nek legfőbb célkitűzése, hogy 
felhívja a figyelmet a pénzügyek 
tudatos kezelésére.

Mindezt úgy, hogy a hétköz-
napi életben is hasznosítható, 
gyakorlatias pénzügyi-gazdasági 
ismereteket adjon át az iskolás 
korosztálynak, s ezáltal hozzá-

járuljon a fiatalabb generációk 
pénzügyi tudatosságának fejlő-
déséhez.

A programhoz 788 oktatási in-
tézmény csatlakozott, közöttük 
a kiskunfélegyházi Darvas Álta-
lános Iskola is. A diákok játékos 
formában, kooperatív technikák 
alkalmazásával a megtakarítá-
sok témakörében szerezhettek 
új ismereteket a program kere-
tében. 

Lengyel és cseh vendégek

Harminckét lengyel és cseh diá-
kot látott vendégül az Erasmus+ 
program keretében a Constanti-
num Intézmény. A program célja, 
hogy a fiatalok megismerked-
jenek egymás népszokásaival, 
hagyományaival.

Március 8-án a húsvéti ünnep-
körrel ismerkedtek. A vendégek 
bemutatkozása és bemutatója 
mellett egy kézműves foglalko-
zás keretében készítettek ünnepi 
díszeket, és a tojásfestés rejtel-
meivel is megismerkedhettek. 
Természetesen a népdalok és a 

közös tánc sem hiányozhatott a 
programból.

A vendégeknek Kiskunfélegyhá-
za nevezetességeit is bemutatták, 
de kirándulást tettek Kecskemé-
ten, Budapesten, Visegrádon és 
Szegeden is. Pénteken A Kiss ta-
nyán az alföldi emberek életmód-
jával, szokásival, történelmével is 
megismerkedtek. A Constantinum 
diákjai a közeljövőben a lengyel-
országi Lubliniec és Rabka-Zdroj, 
valamint a csehországi Vitkov vá-
rosában viszonozzák a látogatást.

s. r.

Kis „józsefes” tehetség
A Matematikában Tehetséges 
Gyermekekért (MATEGYE) Ala-
pítvány idén februárban is meg-
rendezte a Zrínyi Ilona területi 
matematikaversenyt, amelyen Var-
jaskéri Imre, a kiskunfélegyházi 
József Attila Általános Iskola 2.b 
osztályos tanulója 2. helyezést ért 
el. Ezzel az eredménnyel bejutott 
az országos fordulóba. A felké-
szülésben nagy segítséget nyújtott 
számára édesanyja és édesapja, 
valamint felkészítő tanára, Palati-
nusné Pálinkó Gyöngyi.

Csökkenő térítési díjak 
a magánbölcsiben
Az Apraja-Falva Közhasznú 
Egyesület több családi napközit 
is üzemeltet. A folyamatos fej-
lesztések mellett az áraikat is 
igyekeznek mérsékelni, köny-
nyítve ezzel a szülők terheit.

Csaknem egy éve adták át a Tör-
pi-Bölcsőde új épületét a Szent 
Imre herceg utcában. A kisgyerme-
kek augusztustól vehették birtokba 
a modern és jól felszerelt 48 férő-
helyes intézményt, amelyben azóta 
is történtek fejlesztések. 

- Bölcsődénk kiváló lehetőséget 
kínál a speciális igényű gyermekek 
ellátására is, a hamarosan műkö-
désbe lépő terápiás medencében 
az úszásórákat jól képzett szakem-
ber fogja végezni - tudtuk meg Mé-
szárosné Gémes Brigittától, az 
Apraja-Falva Közhasznú Egyesület 
elnökétől.

A félegyházi székhelyű Egyesület, 
mely 2008 óta mára már több csa-
ládi napközivel működik, két közeli 
településen, Tiszaalpáron és Vá-
rosföldön is fogad négy éves korig 
gyermekeket. A városföldi bölcsőde 
tavaly újult meg. 

– Az önkormányzat az egyesület 
rendelkezésére bocsátott egy 33 
millió forint értékű felújított épü-
letet, így a hét fős csoportunkat 
további hét fővel tudtuk bővíteni. A 
városföldi önkormányzat ezen túl a 
térítési díjakhoz havi 22 ezer forint-
tal járul hozzá, így havi 10 ezer fo-
rintra csökkent az odajáró gyerme-
kek szüleinek költsége - emelte ki 
az egyesület elnöke, aki hozzátette: 

– Cserkóné Mészáros Erzsébet 
alelnökkel a félegyházi intézmé-

nyeinkben is azon vagyunk, hogy 
mérsékeljük a szülőkre nehezedő 
terheket. Napi térítési díjainkat – a 
későbbi támogatás reményében – a 
Törpi-Bölcsődében áprilistól 1400 
forintról 850 forintra csökkentjük. 
Ezen felül egyéb szolgáltatásra to-
vábbi 150 forintot kell a szülőknek 
megfizetniük. Ezért a napidíjért a 
kisgyermekeknek reggel hat órá-
tól délután öt óráig napi négyszeri 
étkezést, felügyeletet és speciális 
mozgásfejlesztést nyújtunk. (A fotó 
az Apraja-Falva Közhasznú Egye-
sület városföldi családi napközijé-
ben készült.)                            K.G.
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Körkérdésünkben arra ke-
restük a választ, hogy a 
félegyháziak ápolják-e a 
húsvéthoz kötődő hagyo-
mányokat. 

Fehér Zoltán 
(64)
– Régen temp-
lomba men-
tünk ilyenkor, 
g y e r e k k é n t 
fészket készí-
tettem, ahová 
a nyuszi letehette a tojásokat. A 
locsolkodásnál nemcsak kölnit 
használtunk, előkerült a szódás-
szifon is. A locsolóversek közül 

ma is eszembe jut néhány. Mos-
tanra annyi maradt ebből, hogy 
meghintjük a párunkat, lányunkat, 
unokáinkat egy kis kölnivel. 
Rigelmann 
Henrik (71)
– Szép ez az 
ünnep, az élet 
m e g ú j u l á s á t 
látom benne. 
Régen csopor-
tosan jártunk 
lo c s o l ko d n i , 
minden baráti házánál megfor-
dultunk, és verset mondtunk 
tojásért cserébe. Manapság a 
feleségemet meglocsolják az 
unokák.

Kasza-Tóth 
Pálné (80)
– Valamikor 
régen a legé-
nyek jöttek és 
locsolkodtak 
vízzel, kölni-
vel, mi pedig 
tojásfestéssel 
készültünk. Most az unokámnak 
segítek a tojások kipingálásában. 
A fiatalok már csak a rokonokhoz 
mennek, az én időmben udvarlók 
és barátok is meglocsoltak.
Atkári Regina (15)
– Sokan régimódinak tartják a 
hagyományok ápolását, vagy csak 
pénzért és tojásért mennek lo-

csolkodni. Ha-
lottam, hogy ré-
gebben szokás 
volt a vödörvi-
zes ébresztő. 
Én örülnék, ha 
visszatérne ez 
a szokás.
Bak Bence 
(16)
– Gyerekként 
vittek locsol-
kodni, most az 
édesapámmal 
és a testvérem-
mel látogatjuk 
a rokonokat. Húsvéti verssel ké-
szülök.                                    G. Z.

KÖRKÉRDÉS: Őrzi-e a húsvéthoz kötődő hagyományokat?

A húsvéti menüből 
nem hiányozhat a sonka
A Húsvét hagyományosan elen-
gedhetetlen étkei között szerepel a 
sonka, a tojás, és a kocsonya. Az 
ünnep közeledtével megnő a keres-
let a füstölt áruk iránt is, de vajon 
figyelünk-e a minőségre, vagy csak 
a pénztárcánk irányít döntéseink-
ben? Mielőtt levesszük a polcról a 
terméket, érdemes tájékozódni: az 
olcsóbb-e az olcsóbb?

A Dózsa György utcai Házi Hús-
boltban illatoznak a füstölt son-
kák, amelyek között vannak hagyo-
mányos füstölésű, és gyorspácolt 
termékek is. Oláh József tulajdo-
nost a két eljárás közötti különb-
ségről kérdeztük. Mint elmondta, a 
klasszikus füstölt sonkát készítése 
során lesózzák, aminek hatására 
a sejtekből eltávozik a nedvesség. 
Két hét után páclébe teszik, amit 
a hús az elveszített víz helyére 
felvesz. Szikkasztás után megy 
a füstre. Az így elkészített sonka 
hónapokig eláll, szemben a gyor-
sérlelésű termékekkel, amelyek 
gyorsan elkészülnek, de rövidebb a 
szavatossági idejük. A gyorsérlelés 
során kényszerített módon a pác-
levet a húsba fecskendezik, négy-
hat fokos hőmérsékleten tartják, 
majd 50-60 fokon füstölik. Ezek-
nek a húsoknak sokkal nagyobb 
a víztartalmuk, emiatt puhábbak 
maradnak, súlyuk pedig akár egy-
harmaddal is megnőhet. A páclébe 
nitrites sót, és különböző izomla-

zító anyagokat tesznek, elősegítve, 
hogy a páclé beszivárogjon a hús-
ba, és benne is maradjon – össze-
gezte a hentes, majd hozzátette: a 
vákuumcsomagolt húskészítmé-
nyek egyrészt csomagolásuk miatt 
eladó nélkül is higiénikusan forgal-
mazhatók, másrészt viszont ebben 
az esetben a páclé a csomagolás 
és tárolás során kerül a húsba. A 
fólia megakadályozza a termék 
súlyvesztését, de mivel a füstöt 
sem engedi át, a húst füstaromá-
val ízesítik.

A Házi Húsboltban a hentesek 
a hagyományos és gyorsérlelésű 
húsok esetében is elmondják a 
vásárlóknak a gyártástechnológi-
át, de a döntést mindig a vevőre 
bízzák.

K.G.
Fotó: Ficsór Zoltán

Pörgős szoknya, 
csokornyakkendő
Ma már az egészen kicsi gyermek-
nek is határozott elképzelése van 
arról, hogy milyen ruhát szeretne 
felvenni. A Batthyány utca elején 
található No-No Gyermekdivat üz-
let gazdag kínálatából az aprób-
baktól a nagyobbakig mindenki 
talál kedvére való ruhát.

Az üzletet egy kétgyermekes 
anyuka üzemelteti, akinek koráb-
ban sok fejtörést okoztak a magas 
árak, vagy a konfekciómérettől 
eltérő különleges igények. Ezért 
döntött úgy, hogy megnyíló üzleté-
vel betölti Félegyházán ezt az űrt.

A No-No Gyermekdivat üzletben 
az újszülöttkortól 170-es méretig 
tartanak ruhákat, de kínálnak ru-
házati kiegészítőket, például háló-
zsákot, köntöst és törölközőt is.

- Csak magyar készítőktől hozok 

árut, akikkel olyan jó a kapcsolat, 
hogy egyéni ötleteket is elfogad-
nak, és beépítik a ruhagyártásba 
– mondta el Szabó Anita üzlettu-
lajdonos, akitől azt is megtudtuk, 
hogy olykor a ruhatervezők is taná-
csot kérnek tőle egy-egy új modell 
készítése előtt.

A No-No Gyermekdivatból a vé-
konyabb, és az erősebb testalkatú 
gyerekeket is felöltöztethetik a 
szülők, s mivel egy-egy fazonból 
méretenként csupán egy-két darab 
érkezik az üzletbe, így az itt vásá-
rolt öltözet nem igen jön szembe az 
utcán. A minőség kiváló, a ruhák a 
szárítógépes igénybevételt is jól 
tűrik. Megtalálható itt az olcsóbb 
és magasabb árfekvésű kategória 
egyaránt, és mindig van akció is. 
Az árukészlet hetente megújul.
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Hattyúházi könyvajánló
A húsvét a kereszténység egyik 
legnagyobb ünnepe, mély tar-
talommal bíró eszméje számos 
képző- és filmművészeti alkotás, 
könyv ihletője lett. Ez utóbbiak 
közül válogattak ajánlójukban a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
munkatársai. 

Akik szeretnék mélyebben megélni 
a Húsvét misztériumát, megtalálhat-
ják a bőséges könyvtári kínálatban 
Jézus feltámadásának történetét 

akár gyermeknyelvre lefordítva, tájé-
kozódhatnak a húsvéti népszokások 
között, különböző hímestojás-festő 
technikákat sajátíthatnak el köny-
vekből, a fiatalemberek locsolkodó 
verset kereshetnek maguknak, a mé-
diatárban pedig húsvéti meséket és 
filmeket kölcsönözhetnek az ünnep 
alatt kikapcsolódásra vágyók.

Olvasásra ajánlják a könyvtárosok 
egyebek mellett Szigethy Gábor 
Magyar Húsvét című művét, amely 

a Nemzeti Könyvtár Sorozat díszes 
kiadásában jelent meg, a gyermekek 
pedig a Mesélő Biblia lapjait forgat-
va kerülhetnek közelebb a Húsvét 
igazi lényegéhez. A szép rajzokkal 
illusztrált kötet szövegét a Kiskun-
félegyházán alkotó Miklya-házaspár 
fordította.

A hímestojás-készítés fortélyairól, 
mintáiról, hagyományáról Tészabó 
Júlia Nagy húsvéti képeskönyvéből, 
vagy Monoriné Rohlik Erzsébet A 
varázserejű hímes tojás kötetéből 
meríthetnek ihletet az érdeklődők.

Aki pedig a hagyományos locso-

lóversek után kutat, érdemes kézbe 
vennie Homa János Locsolóversek 
és régi képeslapok című könyvét, va-
lamint Széll János gyűjtését, amely 
az Én kis kertészlegény vagyok címet 
kapta. Szőcs Lajos Húsvéti locsol-
kodó szokások és locsolóversek a 
Firtos vidéken kiadványát akár meg 
is vásárolhatják a legények.

Az ünnepi menü összeállításához 
segítséget nyújthat Lajos Mari 99 
ünnepi étel 33 színes fotóval című 
receptes könyve, vagy például a DVD 
melléklettel is rendelkező A nap-
fénytől a tűzhelyig című kiadvány.

Bringás időutazás
Kerékpáros félegyháziak töltötték 
meg a Petőfi teret március 12-én 
délután. A bringások Mészáros 
Márta múzeumigazgató vezetésé-
vel a Templomhalom Emlékparkhoz 
karikáztak. Megismerve a középkori 
Félegyháza feltárt emlékeit, egy kő-
risfát ültettek őseink emlékére, egyet 
pedig a jövő generáció reményeinek 
megvalósulásáért. – Ez a kiindulási 
pont, hiszen ez a középkori Félegy-
háza. Ez bizonyítja, hogy a honfogla-
lás kora óta a városunk lakott terület. 
Nem is volt kis település, hiszen egy 

nagy kőtemplomot építettek ide elő-
deink. A törökdúlás után már nem itt 
épült újjá a város, de templomának, 
épületeinek kövei a mai félegyházi 
házakban, középületekben még ott 
vannak – mondta el Mészáros Már-
ta múzeumigazgató az emlékpark 
bemutatása során. A kerékpáros 
túra résztvevői a templomhalmi lá-
togatás és faültetés után a Kiskun 
Múzeumba tértek vissza, ahol a 
középkori Félegyháza megmentett 
régészeti leleteiből rendezett kiál-
lítást tekintették meg.               s. r.
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Lakossági fórum Haleszban és Selymesben
Az ivóvízhálózatra történő rá-
kötés lehetősége és módja 
volt a fő témája Ván Jenő ön-
kormányzati képviselő Halesz-
ban és Selymesben megtartott 
lakossági fórumának. Emellett 
a 10. számú választókörzet la-
kóit Csányi József polgármes-
ter a város folyamatban lévő 
és tervezett beruházásairól tá-
jékoztatta, Ván Jenő pedig kör-
zete aktuális feladatairól szólt.

Mindkét helyszínen zsúfolá-
sig telt a terem érdeklődőkkel. 
A fórumokon az önkormányzat 
munkatársa, Hartyányi Gyula fő-
tanácsos adott részletes tájékoz-
tatást arról, hogy mit kell tennie 
annak, aki szeretne a Haleszban 
és Selymesben kiépült ivóvízhá-

lózathoz kapcsolódni. Mindkét 
fórumon jelen voltak a Bácsvíz 
Zrt. munkatársai is, akik a konkrét 
részletekről adtak felvilágosítást. 
A gerinchálózat megépítése után 
megkezdődhetnek a rákötések és 
néhány hónap múlva már egész-

séges ivóvizet használhatnak a 
külterületen élők. 

Csányi József polgármester 
mindkét összejövetelen szólt a vá-
rosban folyó fejlesztésekről és be-
ruházásokról, illetve a későbbi ter-
vekről is. Nagy tetszés fogadta azt 

a bejelentését, miszerint a haleszi 
szervízútról kitiltják az állatszállító 
teherautókat, kamionokat.

A térség képviselője az utak ál-
lapotával kapcsolatos jelzésekre 
válaszolva elmondta, hogy két hete 
megkezdték a tavaszi karbantar-
tást. Ringhegyben már minden fon-
tos földutat rendbe tettek, a Mária-
hegyben befejezéshez közelednek a 
munkálatok.

Ván Jenő arra is felhívta a figyel-
met, hogy április 2-án a hagyomá-
nyoknak megfelelően megrendezik 
a 10. választókörzetben a tavaszi 
nagytakarítást: megtisztítják az utak 
mentét, az erdőket. Ehhez számí-
tanak a civil szervezetek ismételt 
segítségére és a körzet valamennyi 
lakójának közreműködésére.     s. r.

Tudnivalók a vezetékes ivóvíz bekötéséről
Megkezdődik az ivóvízháló-
zatra történő rácsatlakozás 
Halesz és Selymes városré-
szekben. Hartyáni Gyula taná-
csost az érintettek teendőiről 
kérdeztük.

A szakember elmondta: az in-
gatlan tulajdonosa a személyes 
adatait, telefonos elérhetőségét 
és a felhasználás helyét tartalma-
zó nyilatkozat leadásával jelezheti 
vízbekötési igényét. A leendő fo-
gyasztónak nyilatkoznia kell arról, 
hogy kinek a tulajdonában van a 
bekötésre váró ingatlan, továbbá 
megállapodást kell kötni az önkor-
mányzattal az ivóvíz-bekötőveze-
ték tulajdonjogának térítésmentes 
átruházásáról. Erre a megállapo-
dásra azért van szükség, mert a 
vonatkozó jogszabályok értelmében 
közcélú ivóvízvezeték csak önkor-
mányzati tulajdonban lehet, így az 
ivóvíz-bekötővezeték az üzembe 
helyezésének időpontjában az ön-
kormányzat tulajdonába kerül. Az 
ügyfelek a részletekről Hartyáni 
Gyulától, vagy Csomor Biankától 
kérhetnek részletes információt 
a polgármesteri hivatal 70-es és 
82-es irodájában, ahol a szükséges 
formanyomtatványokat is rendelke-
zésükre bocsátják.

Az összegyűjtött jelentkezése-
ket a hivatal a területi elhelyez-
kedésnek megfelelően (utanként, 
dűlőnként) rendszerezve juttatja el 
a BÁCSVÍZ Zrt. Kiskunfélegyháza 
Üzemmérnökségére. 

A víziköz-
mű-szolgáltató 
munkatársa i 
minden igény-
be je len tőve l 
telefonon felve-
szik a kapcso-
latot helyszíni 
felmérés és 
adategyezte-
tés céljából. A 
szakemberek 
a helyszíni fel-
mérés alapján 
adják meg az 
igénybejelentő részére az ivóvíz-
bekötés kivitelezésének tervezett 
időpontját és költségét. A helyszí-
ni felmérés során a felhasználó-
nak arról is nyilatkoznia kell, hogy 
a BÁCSVÍZ Zrt.-t bízza-e meg a 
bekötővezeték elhelyezésére szol-
gáló munkaárok elkészítésével. A 
bekötés költsége bruttó 60 ezer Ft 
körüli összegre várható, a mun-
kaárok kiásása kb. bruttó 20 ezer 
Ft, ám mindkét költség a bekötés 
hosszától függően ettől kismér-
tékben eltérő lehet. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a közterületen tör-
ténő földmunkavégzés a földben 
lévő közművezetékek és csatlako-
zások miatt fokozott figyelmet és 
szakértelmet kíván. 

A vízbekötés várható költségét 
a munkálatok tervezett időpontja 
előtt kell befizetni a BÁCSVÍZ Zrt. 
Kiskunfélegyháza, Tölgyfa u. 2. 
szám alatti fiókirodájában, ahol az 

alábbi nyitvatartási időben várják 
az ügyfeleket:

hétfőn 8-18 óra között,
kedden 8-12 óra között,
csütörtökön 8-15 óra között.
A vízbekötés előfeltétele még a 

műszaki elírásoknak megfelelően 
elkészített vízmérőakna, amely-
ről az ingatlan tulajdonosának 
kell gondoskodni. Az ivóvíz köz-
szolgáltatási szerződés aláírá-
sára a kivitelezéssel és műszaki 
átadás-átvétellel egyidejűleg ke-
rül sor.

A vízbekötésekkel kapcsolatban 
további felvilágosítás a 06-40-40-
30-20 telefonszámon kérhető.

Lomtalanítás 
Kiskunfélegyháza belterületén vál-
tozik a lomtalanítás gyakorlata. Az 
előre ütemezett, egy meghatározott 
napon történő lomtalanítás helyett - 
továbbra is évente 1 alkalommal – az 
ingatlantulajdonossal egyedileg elő-
re egyeztetett időpontban szállítják 
el a háztartásban keletkezett lomot. 
Ennek időpontja idén március 21-e 
és június 15-e közötti időszakra kér-
hető a családi házas belterületi öve-
zetekben (a központi belterület és a 
Molnártelep is ide tartozik). A lomta-
lanítási igényt a +36-20/401-4320 
telefonszámon lehet jelezni.

A társasházas övezetekben a lom-
talanítás lebonyolításáról, időpontjá-
ról a társasházakat külön értesítik.

A város külterületén április 2-án, 
szombaton a Halesz, Galambos, 
Szabó-hegy, Ring-hegy, Selymes és 
április 3-án, vasárnap az Aranyhe-
gyi lakótelep, Zöldmező lakótelep, 
Alpári úti hobbik, Kőrösi út, Nasztej 
Kft. tehenészete, Mezőgazdasági 
bolt, Kis-Szegedi út térségében lesz 
lomtalanítási akció. A részletekről és 
a gyűjtőhelyekről az érintettek a fel-
egyhazikozlony.eu oldalon bővebben 
tájékozódhatnak. 

Zöldjáratok 
a városban

Idén az alábbi ütemezés szerint gyűjti 
be a szolgáltató Kiskunfélegyháza bel-
területén a zöldhulladékot: 

Április 4., május 23., július 4., 
szeptember 5., október 3., november 
7., december 12. A zöldhulladékokat 
legkésőbb a gyűjtés hetének hétfő reg-
gelén 7 óráig kérik kihelyezni az ingat-
lan előtti közterületre.
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Félegyháziak nyerték 
a rangadót

Az NB I-es bajnokság két élcsapa-
ta, a Félegyházi Asztalitenisz Spor-
tiskola és a miskolci DVTK – Volán 
csapott össze március 19-én, a 14. 
fordulóból elhalasztott mérkőzé-
sen. A mérkőzést megelőzően a fé-
legyháziak a második helyen, míg 
a miskolciak az első helyen álltak 
a tabellán. Ősszel hazai környezet-
ben a DVTK győzött, most sikerült a 

visszavágás, ugyanolyan arányban, 
11-7-re a félegyháziak diadalmas-
kodtak. A párosok során Korpo-
nai Zoltán – Pengő Gábor nyerni 
tudott. Egyéniben három-három 
partin győztek. Mellettük Erdélyi 
Szabolcs és Medjugorac Marko 
két-két mérkőzést nyert. A DVTK 
– Volán szezonbeli első vereségét 
szenvedte el Kiskunfélegyházán.

Ezüst- és bronzérem 
birkózásban
Szép eredményeket értek el a 
Kiskunfélegyházi Vasas TK bir-
kózói a pestszentimrei leány di-
ákolimpia országos döntőjében.  
Rekord létszámú mezőnyben, 
224 versenyző, három félegyhá-
zi és három kunszállási lépett 
szőnyegre. Varga Bernadett 
Napsugár a 31 kg-osok között 
legfiatalabbként jutott a döntő-
be. Itt rutinosabb ellenfele le-
győzte, így ezüstérmes lett. Mel-
lette Rekedt-Nagy Réka a 65 
kg-os mezőnyben harmadikként 
zárt. További eredmények: Szabó 
Szonja (40 kg. 5. hely), Stecen-

kó Lili (52 kg. 5. hely), Termol 
Tamara (46 kg. 5. hely), Tapodi 
Rebeka (34 kg. 7. hely).

Rekedt-Nagy Réka, Termol 
Tamara és Varga Bernadett a 
József Attila Általános Iskola 
Platán utcai Tagintézményé-
nek tanulói. Stecenkó Lili, Sza-
bó Szonja és Tapodi Rebeka a 
Kunszállási Tóth Pál Általános 
Iskola diákjai. Edzők: Ván Jenő, 
Szabó József és Kelemen 
András.  

A felkészülést segítették: Sza-
bó  Emese, Gyöngyösi Gergő 
és Gyöngyösi Sándor.

Átrobogtak a kézisek Halason
Fontos győzelmet aratott Kiskun-
halason a Kiskunfélegyházi HTK 
férfi kézilabda csapata az NB II-
es bajnokság dél-keleti csoport-
jának 16. fordulójában. A lista-
vezető félegyháziakra előzetesen 
nem várt könnyű feladat, ősszel 
15-15-ös félidőt követően 31-27-
re nyertek. A mostani találkozón 
korán magukhoz ragadták az irá-

nyítást, előbb három, majd négy-
öt góllal vezettek. A hajrában 
felzárkóztak ugyan a halasiak, de 
nem veszélyeztették a félegyhá-
ziak győzelmét (31-29). A KHTK 
továbbra is vezeti a bajnokságot. 

NB II férfi felnőtt Dél-kelet 16. 
forduló, 03.19.: Kiskunhalas 
UKSC – Kiskunfélegyházi HTK 
(10-15) 29-31

László Jenőre emlékeztek
Tizenegyedik alka-
lommal rendezték 
meg március 19-én a 
László Jenő Sakk Em-
lékversenyt a Kossuth 
Lajos Szakiskolában. 
Az elmúlt évekhez 
képest kicsivel keve-
sebb, de annál lelke-
sebb sakkozó gyűlt 
össze. Több mint 20 
felnőtt és 10 ifjúsá-
gi korú mérte össze 
tudását. László Jenőről (1933-
2005) minden évben megemlé-
keznek a jelenkor sakkozói. Az 
intézmény egykori pedagógusa-
ként, a Fáklya Sakk Egyesület 
korábbi vezetőjeként a félegyházi 
sakkélet legjelentősebb szervező-
je, oktatója volt. A torna legered-

ményesebb sakkozójának Varga 
Klára számít, akinek háromszor 
sikerült elnyernie a vándorser-
leget. Idén Marjanovics Anna-
mária (Szeged), női FIDE mester 
diadalmaskodott, megelőzve há-
rom korábbi bajnokot (Kemény, 
Szekeres, Karsai).

Pontokat veszített a KHTK
Pontatlanul, sok hibával játsz-
va 1-1-es döntetlent ért el első 
itthoni mérkőzésén a Kiskunfé-
legyházi HTK a megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokság 19. fordu-
lójában. A félegyháziak március 
19-én azt a Kunszállást fogadták, 
akiket ősszel meggyőző játékkal 
5-0-ra megvertek. A mostani ta-
lálkozó más forgatókönyv szerint 

alakult, a kunszállásiak előnybe 
kerültek, a KHTK részéről csupán 
az egyenlítésre futotta. A bajnok-
ság élén a Tiszakécske áll, egy 
ponttal megelőzve az egy mérkő-
zéssel kevesebbet játszó KHTK-t. 

Bács – Kiskun Megyei I. 19. 
ford. 03.19.:

Kiskunfélegyházi HTK – 
Kunszállás SE (1-1) 1-1
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Második női díszpolgárunk:
Szántó Piroska
A magyar festészet európai szinten is számon tartott alkotója 
1913. december 7-én született Kiskunfélegyházán. Szülei korai 
halála után nagymamája nevelte. Elemi és középiskolai tanulmá-
nyait szülővárosában végezte, magántanulóként tett érettségi 
vizsgát az akkori Szent László Reálgimnáziumban (ma Móra Fe-
renc Gimnázium).

Vele együtt érettségizett Morell 
Mihály is, aki később szintén neves 
művésszé vált. Akkoriban lányok 
csak magántanulók lehettek a fi-
úknak fenntartott gimnáziumban, 
csak bizonyos órákat látogathattak, a 
szünetekben pedig külön tanárnő fel-
ügyelt rájuk. Egy fennmaradt diákúj-
ságból tudjuk, hogy fiú osztálytársai 
titkos szavazásra bocsátották a kér-
dést, hogy a négy lány magántanu-
ló-osztálytársnő közül ki a legszebb, 
s a „versenyt” 14 szavazattal Szántó 
Piroska nyerte meg.

Először az Iparművészeti, majd a 
Képzőművészeti Főiskolán folytatta 
tanulmányait, ez utóbbi intézmény-
ből baloldali politikai tevékenysége 
miatt zárták ki. Ezt követően ma-
gániskolában, képzőművész cso-
portokban csiszolta tudását. Az 
első, 1934-ben megrendezett Fé-
legyházi Nap számára plakátokat 

tervezett, melyek fennmaradtak a 
levéltárban.

Az 1930-as évek végétől haláláig 
a szentendrei művészélet szerep-
lőjeként tartották számon. Korai 
stílusát expresszív kifejezésmód 
jellemezte, majd az 1940-es évektől 
szürrealisztikus vonások jelentek 
meg művészetében, gyakran festett 
emberi tulajdonságokkal felruhá-
zott növény- és állatmotívumokat. A 
természettel kialakított bensőséges 
kapcsolat végigkísérte alkotómun-
káját. Az 1950-es években irodalmi 
művekhez készített illusztrációkat. 

Nemcsak a képzőművészetben, 
hanem az irodalomban is maradan-
dót alkotott, elbeszéléseiben éle-
tének fordulópontjairól vallott, és 
kortársainak állított emléket. Mun-
kásságát számos hazai és külföldi 
kitüntetéssel, díjjal jutalmazták. A 
szülőváros által adható legnagyobb 

elismerésre, a díszpolgári cím 
adományozására 1998-ban került 
sor, a város így adózott a település 
hírnevét öregbítő, kiemelkedő mű-
vészeti teljesítményt nyújtó alkotó 

előtt. Szántó Piroska sajnos már 
nem vehette át a kitüntetést, 1998. 
augusztus 2-án elhunyt. Festmé-
nyeiből a Kiskun Múzeum rendezett 
kiállítást.

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: Vidéki Balázs (anyja neve: 
Vándor Katalin), Suba Ármin (Agárdi 
Bernadett), Lajos Lili (Lajos Bernadett), 
Ilyés Barbara (Török Anita), Berente Zita 
(Kovács Enikő)
Házasságot kötöttek: Cseh Judit Zsu-
zsanna – Varga Viktor, Piroska Nikoletta 
Etelka – Sárközi Róbert, Petrik Natasa 
– Karádi Csaba József, Rácz Tímea Te-
réz – Takács Zoltán István, Nyúl Regina 

– Balogh Attila, Piroska Szilvia – Ha-
raszti Zsolt
Meghaltak: Fekete Ferenc Józsefné 
Patyi Erzsébet, Tulkán György, Jókainé 
Farkas Erzsébet Mária, Fráter Béla, Víz-
hányó Béla – Kiskunfélegyháza, Fazekas 
Istvánné Szatmári Etelka – Kecskemét, 
Huszka Jánosné Gyovai Erzsébet – Pá-
lmonostora, Szegedi Balázsné Paulen 
Margit – Izsák, Varga János – Kunadacs, 
Gáspár Istvánné Pál Erzsébet – Tázlár, 
Juhász Sándor – Soltszentimre

Hirdetés

HÚSVÉTI AJÁNLATUNK!
ÚJ ÉS HASZNÁLT SZÁMÍTÓGÉPEK NAGY VÁLASZTÉKBAN A PC VARÁZSLÓBAN

ÚJ NOTEBOOK! Lenovo G50-30 notebook: Intel Dual Core N2840,  
2 GB mem, 500 GB HDD, 15,6” LED kijelző, 2év garancia

                br. ár:  79.890 Ft  + ajándék egér!
Toshiba Satellite C55 hófehér notebook: Intel Core –i3, 4 GB mem,  
1 TB HDD, DVD-író, fehér színű, 15,6” LED kijelző, 2 év garancia

br. ár:  125.990 Ft +ajándék egér!
ÚJ TABLET! Lenovo A7-10F, 4 magos, 8 GB / 1 GB mem., bluetooth, kamera,  

7”-os tablet, Ajándék stylus 1 év garanciával: br.  ár:: 28.990 Ft
 Kingston 16GB-os SDmicro kártya akció: 4.290 Ft helyett CSAK 3.290Ft /db
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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. Csicsi: kb. 3 éves fekete 
keverék szuka, 02.02-án a VI. 
kerületből került be.

2. Félős: kb. 1,5 éves fekete 
keverék kan, 01.22-én Halesz-
ból került be.

3. Léni: kb. 3 éves fekete 
szuka, elöl fehér mellénnyel, 
02.16-án került be..

4. Csuda: kb. 4 hónapos feke-
te-cser sima szőrű keverék kan 
kölyök, 02.07-én a Jász utcából 
került be.

5. Jojo: kb. 4 hónapos feke-
te-cser hosszú szőrű keverék 
kan kölyök, 02.07-én a Jász ut-
cából 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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Középdöntőben a nyugdíjas zenészek

Bejutott a VI. Országos Nyugdí-
jas Ki Mit Tud középdöntőjébe 
a Félegyházi Citerazenekar és 
Énekkar a kecskeméti elődön-
tőn bemutatott produkciója 
alapján – mondta el lapunknak 

Seres Dániel, az együttes ve-
zetője, aki azt is elárulta, hogy 
nem csak a szakértő zsűri tagjai 
nyilatkoztak elismerően telje-
sítményükről, hanem a vetély-
társak is.


