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Kiskunfélegyházára érkezik a Richter Egészségváros

Életmódot váltani sohasem
késő, több kutatás is bizonyítja,
hogy idősebb korban is képesek
vagyunk változtatni a rossz beidegződéseken. A Richter Egész-

NAPONTA

ségvárosban elérhető programok
az egészséges életmódot meghatározó valamennyi területet
érintik, így a testedzésre, a helyes
táplálkozásra, az egészségmeg-

őrzése, valamint a lelki egészség,
a kiegyensúlyozott élet kialakítására vonatkozóan részesülnek
tanácsadásban
korosztálytól
függetlenül mindazok, akik részt
vesznek a rendezvényen. Május
21-én, szombaton a Kossuth utcában megrendezendő eseményen a
kiskunfélegyházi lakosoknak lehetőségük lesz egy nap alatt több,
sokszor nehezen elérhető vizsgálaton, tanácsadáson ingyenesen
részt venni: szív- és érrendszeri
megbetegedések, idegrendszeri zavarok, érszűkület-vizsgálat,

prosztata (PSA) szűrés, csontsűrűségmérés, koleszterinszint- és
vérnyomásmérés,
asztmaszűrés, illetve bőr- és körömgomba
szűrés. A fájdalomcsillapítás,
memóriazavar, szorongás és depresszió, nőgyógyászati szaktanácsadás mellett mell-önvizsgálat tanácsadás is elérhető az
egészségügyi sátrak sorában. Az
érdeklődő lakosok a szűrővizsgálatokhoz kapcsolódó témákban
hallhatnak előadásokat egész nap
a kiskunfélegyházi kórház szakembereitől.

FRISSÜLŐ HÍREKKEL KERESSE A VÁROS ONLINE NAPILAPJÁT A WWW.FELEGYHAZIKOZLONY.EU OLDALON!

Folytatás a 2. oldalon

A prevenció és egészségmegőrzés jegyében indított Richter
Egészségváros Program május 21-én Kiskunfélegyházára érkezik. A rendezvény célja kettős: felhívni a lakosság figyelmét az
egészségtudatos életmódra, egyben jótékonyan tenni a kórházért a közösség erejével. A Richter Gedeon Nyrt. 2.000.000 forintos alapadomány-felajánlását a Bács-Kiskun Megyei Kórház
– Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet számára a
lakosok aktivitásukkal növelik, a cél széndioxid-terápiás gőzkabin, valamint PUVB fényterápiás eszköz beszerzése.

Folytatás az 1. oldalról
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Milliókat ér az egészség május 21-én Félegyházán
A program egészségnagykövetei:
Rákóczi Ferenc műsorvezető, Béres Alexandra fitnesz világbajnok,
Katus Attila aerobik világbajnok,
Radványi Dorottya és Jaksity Kata
műsorvezetők, valamint Rácz Zsuzsa írónő és Nagy Tímea olimpiai
bajnok párbajtőrvívó hirdetik: minden életkorban és életszakaszban
törődni kell a testi-lelki egészséggel.
„Szerintem nagyon fontos, hogy egy
bizonyos életkor után az ember megelőző jelleggel minden évben elmenjen egy átfogó egészségügyi szűrésre. Én ezt minden évben megteszem:
vérvételen, terheléses vizsgálaton,
ultrahangon és tüdőszűrésen veszek
részt, sőt, a családom többi tagját is
erre biztatom. A megelőzés segítségével egészségesebb, kiegyensú-

lyozott életet tud élni az ember, és
ez megfizethetetlen.” – nyilatkozta
Rákóczi Ferenc, a programsorozat
házigazdája.
Az egészségnap fókuszában az
egészségtudatos életmód kialakítására való ösztönzés mellett a helyi
kórház támogatása áll. A támogatás
mértéke a helyi lakosok aktivitásán
múlik, hiszen a Richter Gedeon Nyrt.
2.000.000 forintos alapadománya
az egyes programokon való részvételért járó adománypontokkal növelhető, az alapadomány összegét
a Richter pontonként 300 forinttal
megemeli. A cél széndioxid-terápiás
gőzkabin, valamint PUVB fényterápiás eszköz beszerzése. „Örömmel tapasztalom, hogy a lakosság részéről
nagy igény mutatkozik a szűrőprog-

ramokra. A Richter Egészségváros
egy olyan páratlan rendezvény, mely
komplett szűrésekkel jelentkezik, és
ahol az érdeklődők megoldást kapnak problémájukra. További motiváció a résztvevőknek, hogy saját
egészségükön túl a kórházért is
jót tesznek – nyilatkozta Dr. Körtvélyessy András, a Bács-Kiskun
Megyei Kórház – Kiskunfélegyházi
Városi Kórház és Rendelőintézet
intézetvezető főorvosa, főigazgatóhelyettese.
A kezdeményezés az eddigi hét év
alatt elért sikereit Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. kormányzati kapcsolatok és PR vezetője foglalta össze:
„az eddigi hét év alatt a lakosok aktív
részvételével több mint 209 millió
forintot adományoztunk a kórházak-

Virágünnep a Petőfi téren
Április 23-án nyolcadik alkalommal borult virágba a
Petőfi tér. A Tavaszi Virágünnep alkalmából dísznövény-,
virágkertészeti
és
kézműves-termékbemutató várta a
virágkedvelőket.
– Minden ember szívében a tavasz megújulást, újraéledést hoz,
úgy, mint a növényeknek a természetben. A tavaszi munkálatok után
itt az ideje, hogy megtöltsük kertünket élettel – hangzott hívogatóan
Csányiné Pap Andrea polgármesterné asszony köszöntése. A kertek,
erkélyek, teraszok feldíszítésére
kiváló lehetőséget teremtettek a téren felsorakozott kereskedők gazdag
kínálatukkal. Az egynyári virágok
mellett örökzöldek, évelő cserjék, és
kézművesek termékbemutatója színesítette a kínálatot. Ezzel egyidő-

ben hatodik alkalommal írta ki a
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület a Virágos Félegyházáért versenyt, mellyel ösztönözni szeretnék
a lakosságot és intézményeket, hogy
tegyék virágosabbá a várost.

– A lakók, a közületek, az üzletek bérlői és tulajdonosai maguk is
hozzájárulhatnak előkertjeikben, erkélyeiken ládáikban a virágos városképhez – mondta a verseny fővédnöke, Csányiné Pap Andrea.
K. G.

Épül a parkoló a Szent Imre herceg utcában
Épül a parkoló, és vele párhuzamosan 60 méteres járdaszakasz
is megújul a Szent Imre herceg utcában, a Göllesz Viktor Általános Iskola előtt. A munkát a Kossuth Lajos Szakképző Iskola
tanuló végzik szakmai gyakorlatként oktatóik segítségével és
felügyeletével.
Az építkezésen, az április 21-ei lyeket, és hamarosan a Szent Imre
szemlén Balla László, a körzet ön- herceg utca elején is kulturált körkormányzati képviselője elmondta, nyezetben, a balesetveszélyt csökhogy egyik fontos feladatának tart- kentve parkolhatnak az autók.
ja, hogy körzetében enyhüljenek
Balla László alpolgármestera parkolási gondok. Idén sikerült ként hozzátette: városszerte törea Bajcsy utcán és a Szalay Gyula kednek arra, hogy minél több parutcában is kialakítani új parkolóhe- koló épüljön. Ami már bizonyos,

hogy a nyár folyamán a Petőfi
Sándor utcában és a Béke téren
újabb 15 parkolót alakítanak ki.
A Szent Imre herceg utcai építkezést a Kossuth szakképző iskola
diákjai végzik, megfelelő szakmai
irányítással. Ez az önkormányzatnak olcsóbb megoldás, hiszen minőségében kifogástalan, és sokkal
kevesebbe kerül. De az iskola is
szívesen vállalkozik ilyen feladatok elvégzésre – mondta el Csabai Csaba igazgatóhelyettes. s. r.

nak. Mintegy kilencvenezer szűrésből
tizenkilencezer olyan esetet szűrtünk
ki, amely azonnal további ellátást,
vizsgálatot igényelt. Programunk
üzenete, az egészségért való tevőleges felelősségvállalás reményeink
szerint százezrekhez jutottak el.” A
családi rendezvényt kiskunfélegyházi
tánccsoportok, egyesületek – Nippon Zengo és Fliszár Dóra – Gymstick Elite Trainer Team, Piros Rózsa
Táncegyüttes, Főnix Dance Tánc és
Fitness Stúdió, Silver Step Táncstúdió, Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola
– bemutatói színesítik. Az egészségnapot felvezető reggeli egészségsétát
a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar kíséri. A helyszínről élőben jelentkezik Garami Gábor, a Class FM
kívánságműsorával.

Operettgála
Bugacpusztán
Május 21-én második alkalommal
rendezik meg Bugacpusztán az
Operettgálát, ezúttal a Táncdalfesztivál 50. évfordulója jegyében. A jubileum alkalmából neves
sztárvendégek, nagyzenekar és
tánckar közreműködésével idézik
meg a Táncdalfesztiválok hangulatát. Jegyrendelés kizárólag elővételben lehetséges, személyesen
a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalban Csendesné Lajkó Gyöngyinél (telefon: 70/463-9841,
vagy 76/575-100/109 mellék). A
jegyek ára 4.000 Ft. A rendezvény
támogatói: Goods Market, Fókusz
Takarék, Kochs’ Torma Kft., Projektháló Kft, Félegyházi Pékség,
Bugac Puszta Kft, Kefag Zrt, FoRom Média Kft.
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Milliárdos fejlesztések küszöbén
Jelentős összeget fordít a félegyházi önkormányzat olyan műszaki tervek és dokumentációk elkészíttetésére, amelyek a jövőben
tervezett nagy városfejlesztési projektek megvalósítását készítik
elő. Erről április 28-i ülésén döntött a képviselő-testület. A kész
tervekkel Félegyháza lépéselőnyben lesz a pályázatok kiírásakor –
mondta Csányi József polgármester.
A képviselő-testület a TOP-pályázatok projekt előkészítő tervezési
feladataira bruttó 75 millió forintot
szán. Ezt az összeget az óvodaépítési projekt, a Vasas-pályára tervezett
kutyás-lovas centrum, a „zöld város
kialakítása” elnevezésű projekt, a
polgármesteri hivatal épületvillamossági terveinek és az Alsótemetőben építendő ravatalozó tervezési
dokumentációjára fordítják.

A részletekről a polgármester elmondta: összességében több mint
3 milliárd forint összértékű beruházásról van szó. A tervek megléte
a megvalósításban akár egy-másfél
év előnyt jelenthet Félegyházának
azokkal az önkormányzatokkal
szemben, amelyek a pályázatok kiírásakor kezdik meg a tervezést.
A városháza teljes villamosságának újratervezésével kapcsolatban

Csányi József emlékeztetett arra,
hogy az épület villamoshálózata a
60-as években készült el, és a mai
géppark üzemeltetését nem tudja
biztonsággal ellátni. A tervezés megkezdése halaszthatatlan, hogy azt
követően több lépcsőben megtörténhessen a kábelek cseréje. Előzetes
számítások szerint a mai 100 helyett
250 amperre volna szükség az épületben a biztonságos üzemeltetéshez.
A „zöld város kialakítása” címmel a városközpont rehabilitációja
valósulhatna meg a tervek szerint.
Mint azt a polgármester elmondta,
a pontos tervezés és körültekintő
előkészítés célja, hogy a pályázati
feltételeknek megfelelve a lehető

38 millió forintból újítja meg
új bérlője a patinás üzletet
Legalább 38 millió forintot költ
még az idén a városháza épületében, a Kossuth Lajos utca 1.
szám alatt található, 345 négyzetméter alapterületű ingatlanra új bérlője, a Do-He Kft. Ebből
az összegből megtörténik többek között a jelenlegi acél portálkeretek esztétikus, a város
elsőszámú épületéhez méltó
cseréje is, aminek meghatározó
a városképi jelentősége. Az új
bérlővel kötendő megállapodás
részleteit április 28-i ülésén fogadta el a félegyházi képviselő-testület.
A városatyák még márciusban
határoztak az önkormányzati tulajdonban álló, üres üzlethelyiség
határozott időtartamú bérbeadásának meghirdetéséről. A rendhagyó
pályázati felhívás lehetőséget adott
arra, hogy a jelenlegi nem esztétikus, városkép-rontó, korszerűtlen
acél portálkeretek kicserélésének
vállalását a bérleti jogviszony létrejöttének feltételéül szabják. A
vagyongazdálkodási osztály és a
városi főépítész álláspontja is az
volt, hogy a rendelkezésre álló dokumentációk alapján vissza kell állítani az eredeti, illetve az eredetihez
igazodó korhű portálszerkezeteket.
A portálok felmérése megtörtént,
a tervek elkészültek. A portálok legyártatásának, beépítésének a költségeit azonban a pályázati kiírás
szerint a bérlőnek kell vállalnia, akképpen, hogy az engedélyes terveket
és a legyártáshoz szükséges egyéb

információkat a bérbeadó a rendelkezésére bocsátja.
A megadott határidőig egyetlen
pályázó vállalta a szokatlan feltételeket, a félegyházi székhelyű Do-He
Kft. A Dél-100 Kft. 100 százalékos
tulajdonú vállalkozása saját tulajdonú kiskereskedelmi egységei
működéséért felelős. A Dél-100 Kft.
„Goods Market” és „Plus Market”
boltokat működtet, Kiskunfélegyháza egyik meghatározó munkáltatója.
Az új bérlő mintegy 38 millió
forint értékben végez felújítási,
korszerűsítési munkálatokat saját
költségén az üzlethelyiségen. Az öt
darab külső, homlokzati tölgyfa portált az örökségvédelmi hatóság által
jóváhagyott kiviteli tervek alapján
gyártatják le és építtetik be, emellett festés, hidegburkolat-csere és
a belső tér világításának átalakítása is szerepel a bérlő tervei között
akképpen, hogy ezeknek az értéknövelő beruházásoknak a megtérí-

tésére nem tart igényt. A bérlő azt
is vállalja, hogy az üzlethelyiség
kirakati üvegeire csak olyan dekorációs elemeket helyez el, melyeket
előtte egyeztet és elfogadtat a városi főépítésszel, csakúgy, mint az
üzlethelyiség portálokon keresztüli
beláthatóságát befolyásoló polcok,
berendezési tárgyak elhelyezését.
A Do-He Kft. az üzlethelyiségben vegyes iparcikk jellegű kiskereskedelmi tevékenységet folytat.
Tekintettel a jelentős ráfordításra,
az ingatlant öt év határozott időtartamra, 2016. május 1. napjától
2021. április 30. napjáig, havi nettó 100 ezer forintért veszi bérbe,
természetesen a rezsiköltségek
megfizetése mellett. A következő öt
esztendőre, 2026. április 30-áig az
önkormányzat bérleti opciót biztosít
a bérlő részére. Ebben az időszakban a havi bérleti díj összege már
nettó 500 ezer forint lesz.

T. T.

legtöbb fejlesztést tudja Félegyháza
megvalósítani. Ennek során figyelembe kell venni, hogy 40 százalék
lehet a burkolatokra és zöldfelület
kialakítás szánt arány, és 60 százalék egyéb infrastrukturális fejlesztésekre. A tervezett projektelemek között szerepel többek között a Petőfi
Sándor utca, a Petőfi tér és a Béke
tér rehabilitációja, a Kossuth utcai
járdaszakaszok felújítása, parkolók
és további zöldfelületek kialakítása, térburkolat-csere. Szeretnék továbbá a művelődési központ teljes
homlokzati felújítását megvalósítani,
továbbá egy új színpadot megépíteni
a korszerű hang- és légtechnikai kialakítás mellett.
T. T.

Bárdos Lajosra
emlékeztek
A Bárdos Lajos Zenei Hetek keretében, vendégkórusok közreműködésével rendeztek ünnepi kórushangversenyt április 23-án a művelődési
központban, a Szatmári Imre-vezette Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa szervezésében a
Kiskunfélegyházi
Zenebarátok
Kórusa szervezésében, meghívott
vendégkórusok közreműködésével.
A koncerten szerepelt a budapesti
Bárdos Lajos kamarakórus, amelynek karnagya Kempelen Tünde, a
mostani nemzetközi kórusfesztivál
főszervezője – tudtuk meg Szatmári Imre karnagytól. A másik
meghívott vendégkórus a szentesi
Bárdos Lajos zenekar volt, amely
egyike a félegyháziak baráti kórusainak. A több hónapos szervezés
eredményeként színvonalas műsort
láthatott a félegyházi közönség,
amelynek emelkedett pillanata volt,
amikor egy Bárdos-mű a résztvevők előadásában csendült fel.

Pünkösdi
hulladékszállítás
A Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény tájékoztatja a lakosságot, hogy május
16-án, Pünkösd hétfőn nem lesz
kommunális hulladékszállítás. A
cég hulladékszállítási részlege
május 17-én, kedden végzi el a
lakossági szemét elszállítását.
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A Kiskunfélegyházi Víziközmű
Társulat hirdetménye
Tisztelt Társulati Tagok, Ingatlantulajdonosok!
A pályázati forrásokból származó többlettámogatások miatt a csatorna beruházás lakossági önereje csökkenni fog. A szerződésben
szereplő 265.000 Ft érdekeltségi hozzájárulás végleges mértékéről
minden társulati tagot írásban fogunk értesíteni a nyár folyamán.
A lakossági önrész megfizetésére kötött LTP szerződések megszüntetése csoportosan történik a társulat által. A 2015. december 31-ig rendszeresen és pontosan teljesítőknek további fizetési
kötelezettsége nincs, ezért a 2016. évre már nem lettek csekkek
kipostázva.
A nem lakás-takarékpénztári szerződés alapján fizetők, illetve
a hátralékkal rendelkezők tartozásait viszont kérjük rendezni.
A csatornaszolgáltatási szerződések megkötéséhez a szükséges igazolások kiadása folyamatosan intézhető.
A Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat irodája a Kossuth utca
1. szám alatt, a városháza épületében található meg az alábbi
ügyfélfogadási időpontokban: hétfő és szerda 8-12 óra, csütörtök
13-16 óra között.
Tisztelettel:
Kiss Kálmán Tibor elnök,
az Intézőbizottság nevében

Babaúszás a bölcsiben
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Új polgármester
a diákönkormányzat élén

Április 26-án választották meg
Félegyháza általános- és középiskolásai új polgármesterüket, és a diákönkormányzat
tagjait, akik az áprilisi testületi ülés előtt a városháza
dísztermében tettek esküt. A
2016-17-es tanév GYIÖK polgármesterévé Horváth Károlyt,
a Kossuth Lajos Szakközépiskola diákját választotta a város
diákközössége.
A diákönkormányzat tagjai: Kürtösi Katalin, Csósza Máté (Constantinum Intézmény), Bencsik
Szabolcs, Mucsi Dominika (Móra
Ferenc Gimnázium), Gajdácsi Árpád, Szabó Gergő Zsolt (Szent
Benedek Szakképző Iskola), Ajtai

Szemetet szedtek
a Kincskeresők

Babaúszással bővült a Törpi Bölcsőde szolgáltatási köre. Április 27-étől
a napi programba illesztve, szakképzett gondozókkal pancsolhatnak
a kisgyermekek. Az első foglalkozást Mattesz Csilla egykori úszóolimpikon, a babaúszás egyik hazai
úttörője vezette. Az úszónő a program lényegének a mozgásfejlesztést
tartja, mert mint mondta: ma tíz
gyermekből nyolcnak mozgáslemaradása van, amit a víz önmagában
is jól fejleszt, jó víziterapeutákkal,
jó feladatokkal pedig csodákat lehet
tenni. A babaúszásnak a prevencióban is fontos szerepe van – emelte

ki Mattesz Csilla, aki a Törpi Bölcsődében dolgozó szakemberek oktatását is elvégezte.
Az Apraja Falva Közhasznú Egyesület terápiás medencéjében a napi
programba illesztve, külön térítési
díj nélkül tudnak a kisgyermekek
rendszeresen babaúszáson részt
venni – mondta el lapunknak Gémes Brigitta, az egyesület elnöke,
aki két kollégájával úszómesteri
végzettséget szerzett, és elsajátították a Mattesz-módszer szerinti
babaúszást, hozzátéve: külsősöket
is várnak a babaúszásra és családi
fürdőzésre egyaránt.

A „TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért” szemétgyűjtési
akció keretében Félegyházán is „tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd!
önkéntesei. A Kiskunfélegyházi Batthyány Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola „Kincskeresők”
csapata két turnusban a Városi
Parkerdőben szedte a szemetet.
Vezetőjük Vargáné Oláh Zsuzsanna intézményegység-vezető és Kis
Barbara tanár volt - számolt be
Bense Zoltán koordinátor. A félegyháziak – munkahelyi közösségek,
civil erők, baráti társaságok, iskolák képviseletében – minden évben
szorgosan részt vesznek a hatodik
éve megrendezett TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért
akcióban, amely ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma.

Patrícia, Benke János (Kossuth
Lajos Szakközépiskola), Czibolya
Milán, Nagy Bálint (Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola), Darányi Miklós, Körözsi
Martina (Speciális Szakiskola),
Lajkó Edina, Kecső Dóra (Darvas
Iskola), Radnóti Kamilla, Orosz
Noémi (József Attila Iskola), Juhász János, Meizl Mira, (Platán
Iskola), Patyi Erika Fanni, Terjék
Emese (Dózsa iskola), Czinege
Eszter, Lőrincz Zsófia (Batthyány Iskola), Herczeg Bernadett,
Somodi Beatrix (Göllesz Viktor
iskola), Jaksa András Mihály, és
Tóth Kristóf (Constantinum Intézmény Móra Ferenc Általános
Iskolája).

Ismét óriási csillár vásár
a Kiskun Bútor Áruházban!
Készleten levő csillárok,
állólámpák, világítótestek

20-30-40-50%
árengedménnyel
kaphatók!

EGYEDI AJÁNLATÉRT KERESSE
MUNKATÁRSAINKAT!
Az akció május 6-ától 13-áig,
vagy a készlet erejéig érvényes.
KISKUN BÚTOR ÁRUHÁZ,
Kiskunfélegyháza Izsáki út 32.
Tel.: 76/461-741
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Jó így élni, rendben, tisztaságban
– Körbekerékpározom majdnem
minden nap a környéket, és leellenőrzöm, hogyan becsülik meg a
többiek a munkánkat. Sokan leállítanak, és azt mondják: jó így élni,
rendben, tisztaságban. Csiszolódnak a népek! Látják a rendet, tetszik nekik, és már nem dobálgatják
úgy széjjel ők sem a szemetet – lelkesedik Buza Flórián. – A roma
önkormányzatnak van 13 közmunkása, velük az egész szegregátumot tisztántartjuk. Összegyűjtjük
a szemetet, takarítjuk az utcát,
levágjuk a gazt. Rendet teszünk az
elhagyatott, gazdátlan portákon,
lenyírjuk a füvet az időseknél, elesetteknél, rendet tartunk a „Csillag központ” környékén – sorolja
a roma vezető az eredményeket,
hozzátéve: a közmunkások szinte
kivétel nélkül mind idevalósiak.
Ez fontos szempont a kiválasztásukkor, hiszen így saját életterük
szépítésén dolgoznak, munkájuk
megbecsülését pedig a többiektől
is elvárják.
Szabó József, a Csillagpont vezetője emlékeztet arra, hogy az elmúlt időszakban egy nagyszabású
projekt jóvoltából jelentős fejlesztések történtek errefelé. Ennek
egyik komoly eredménye például
a Csillag Szolgáltatópont megszületése, amely 2014. szeptemberi
átadása óta igazi közösségi tér
az itt élők számára. Itt moshatnak, száríthatnak, számítógép
és internet áll rendelkezésre, és
rendszeresek a segítő, tanácsadó
szolgáltatások is.
A ház körül most is nagy a
nyüzsgés. A mosógép meg a szárító szinte megállás nélkül megy,
a virágoskert környékén közmunkások szorgoskodnak, a patyolat-

tiszta közösségi házban kávé illata terjeng. Szívesen kínálnak, hát
helyet foglalok a csinos teakonyhában. S míg a feketét kortyolom,
Szabó József elmondja azt is, hogy
október 31-éig tart a projekt fenntartási időszaka. Most a legfontosabb feladat az elért eredmények,
a kialakult értékek megőrzése, és
a szegregátumban élők integrálásának elősegítése. Fontos szerepe
van ebben Vas Antalnak, a kertművelési klub vezetőjének, és Buza
Flórián közösségi programszervezőnek.
Vas Antalt mindenki ismeri a
környéken: 30 évig volt igazgatója
a Bankfalui Általános Iskolának,
ahol 60-70 százalékban roma gyerekek tanulták az egyszeregyet.
Vissza is sírja az intézményt Buza
Flórián, s mint mondja, rajta kívül
sokan még.
Vas Antal többek között azzal

Makrancos Kata
Pálosszentkúton
Művészeti tábort szerveztek a képzőművészet és a színjátszás iránt
érdeklődő petőfiszállási gyerekeknek. A Pálosszentkúton megtartott
kurzus keretében a 18 érdeklődő
fiatal foglalkozásait művészek,
művésztanárok és színházi szakemberek vezették. A színjátszó
diákok Shakespeare, Makrancos Kata című vígjátékát vitték

színpadra, amelynek főpróbáján
Réczei Tamás, a kecskeméti színház dramaturg-rendezője csiszolta
tanácsaival az előadást. Szükség
is volt a színházi szakember észrevételeire, az utolsó finomításokra,
hiszen a színjátszó közösség május 4-én indult Kárpátalájra, ahol
több településen, többek között
Ungváron is fellépnek.

a három évtizeddel alapozta meg
tekintélyét az itt élők szemében.
Következetessége és embersége
mellett – a kertművelés apropóján
– egy újfajta szemléletet is magával hozott: a munka örömét. Ez aztán észrevétlenül megtelepedett,
bevette magát előbb a szakkör
tagjainak életébe, aztán a természet-nyújtotta sikerélmény láttán
másokéba is.
– Sok család kapott fát. Errefelé
már az elültetés sem ment kön�nyen: sokszor rengeteg törmeléket, vagy akár betondarabokat
kellett a földből kiásni, hogy megfelelően előkészítsük a talajt. Azóta is mindenki maga gondozza a
rábízott növényt, amelyek szépen
hajtanak. Ez a felelősségvállalás
lassú, de észrevehető szemléletváltást indított el – mondja az
ízig-vérig pedagógus.
S valóban: látható nyoma van

ennek a kialakított virágágyásokban, a gondozott sövényen, az
„Igazgató Bácsi” szavain csüngő
figyelmen. Sokan tőle tudják, hogyan kell szaporítani, palántát kiültetni, magot elvetni, mikor kell
permetezni…
Valami elindult a Délibáb utca
környékén. A Csillag Szolgáltatópont előtt erőre kapó frissen telepített fák, gondozott virágágyások
mintájára a szomszédos ház előtt
is csinosodni kezd a környezet. Az
ott lakók nem a projekt előírásait
akarják teljesíteni, hiszen az őket
nem érinti. Egyszerűen csak kedvet kaptak a szépre, amiért nem
voltak restek saját pénzükből és
szabadidejükből áldozni sem. Szabó József szerint ez az apró virágoskert eddigi munkájuk legkedvesebb gyümölcse. Talán egy-kettőre
újak is követik.
Tóth Timea

Ültessen virágot
a kórház kertjébe!
Amint arról korábban már írtunk,
a félegyházi kórház új szárnya
melletti területet összefogással
szépítjük meg.
A Félegyházi Közlöny által
meghirdetett akció keretében
több mint kétszáz növényt vásároltak meg a támogatók. A virágokat és cserjéket május 7-én,

szombaton 9 órától közösen
ülteik el a kórház dolgozói és
támogatók. Ez alkalommal szeretettel várják mindazokat, akik
szívesen részt vesznek a munkálatokban. Aki szívesen segítene,
ültetőszerszámot hozzon magával! A program médiatámogatója
a Rádió Smile.
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Elismerték a kiemelkedő szakmai
teljesítményt nyújtó rendőröket
Április 24-ét, Szent György napját 1992 óta a Rendőrség Napjaként
ünnepeljük Magyarországon. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság április 21-én, csütörtökön rendezte meg Kecskeméten,
a Három Gúnár Rendezvényházban a rendőrnapi állománygyűlést.
Az ünnepségen több mint 130-an vehettek át elismerést és jutalmat. Ők azok, akik a rendőrség patrónusához méltó, kiemelkedő
szakmai teljesítményt nyújtottak – hangzott el a köszöntőben. A
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság személyi állományából tizenketten kaptak elismerést. Az alábbiakban őket mutatjuk be,
ezzel is tisztelegve a rend őreinek áldozatos munkája előtt.
2015-ben
Kiskunfélegyháza zelem el hosszú távon a jövőmet
város közrend- és közbiztonsá- – mondja a fiatal szakember. – Itt
ga érdekében kifejtett kimagasló szinte a nap 24 órájában készenmunkája elismeréseként Kiskun- létben kell lenni, de szerencsére
félegyháza önkormányzata elisme- minden segítséget megkapok ehrésben részesítette a szolgálati fel- hez a családomtól. Szerintem ebadatok kiemelkedő teljesítéséért a ben a munkában ez nagyon fontos.
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitány- Három éve vagyok házas, és a feleság Bűnügyi Osztály nyomozóját, ségem mindenben támogat. Én peLocskai-Hevér Tibor Szilveszter dig arra törekszem, hogy az otthon
r. főtörzsőrmestert, a Rendészeti a nyugalom szigete maradjon: nem
Osztály járőrét, Tóth Máté c. r. „viszem haza” a munkával összetörzsőrmestert és Sándor Ferenc függő gondokat.
Locskai-Hevér Tibor leginkább
r. főhadnagyot, a Rendészeti Osztály csoportvezetőjét. Az elismeré- vagyon elleni bűncselekményekkel
seket Csányi József polgármester foglalkozik, legjelentősebb ügyei
közé egy három sértettet érintő,
adta át.
több millió forint kárral járó állatlopást sorol, amit néhány évvel
Locskai-Hevér Tibor
ezelőtt sikeresen felderített. A féfőtörzsőrmester

A 28 éves nyomozó a szegedi rendészeti szakközépiskola határőr
szakának elvégzése után, 2008.
július 1-jén szerelt fel Félegyházára. Mint mondja, a pályaválasztás egyenes út volt, gyerekkora
óta tudta, hogy rendőrnek készül.
Az iskola elvégzése után azonnal
a félegyházi kapitányság bűnügyi
osztályának nyomozó alosztályára
került, és itt teljesít szolgálatot a
mai napig.
– Nyomozóként megtaláltam azt
a munkát, amire vágytam. Itt kép-

legyházi rendőrkapitányság egyik
legfőbb erényeként a jó csapatot
és a támogató vezérkart említi.

Tóth Máté címzetes
törzsőrmester
Petőfiszálláson nőtt fel, 2011 decemberében szerelt fel. Örkényben
kezdett járőrként, majd két évvel
ezelőtt Félegyházára került. A közrendvédelmi osztály járőr- és őrszolgálati alosztályán teljesít szolgálatot.
– A járőr az események „sűrűjében”él. Mi kezdünk el minden

intézkedést, legyen szó balesetről,
betörésről, szabálysértési értékre
elkövetett lopásról, időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményről… Felvesszük a kapcsolatot a
sértettel, meghallgatjuk, majd értesítjük a kecskeméti ügyeletest, aki
utasítás ad a további teendőkről –
tudom meg a fiatal rendőrtől, aki
éppen egy bolti lopás miatti intézkedésről érkezett.
Szerinte a kitartás és a türelem
mellett az emberismeretre van
leginkább szükség ezen a pályán.
Hiszen minden ember más személyiség, másként kell megszólítani,
kérdezni. A legjobban azt szereti a
munkájában, hogy sok emberrel találkozik, segíthet másokon, ugyanakkor jobban megismeri önmagát,
saját határait is. Tóth Máté szerint a
járőr egy mélyebb valóságát ismeri
a városnak, mint a legtöbben. Ahhoz
pedig, hogy szakmailag és emberileg meg tudjon felelni a kihívásoknak, folyamatosan fejlesztenie kell
személyiségét és elméleti tudását.
Számára az igazi kikapcsolódás
édesapjával beszélgetni, aki korábban katona volt, vagy barátaival közös hobbijukat, a tűzzsonglőrködést

gyakorolni. Saját kezűleg építi, csinosítja autóját is, amit kiállításokra,
találkozókra visz.
Tóth Máté magánéletében nagycsaládra, munkájában tisztiiskolára
és szakmai előmenetelre vágyik.
Mindezt hosszú távon Félegyházán
képzeli el, mert szerinte ez egy nyugodt, békés város.

Sándor Ferenc
rendőr főhadnagy
Katonai gimnázium után végezte el
a rendőr szakközépiskolát Szegeden, 2001-ben. Azóta, immár 15 éve
folyamatosan Félegyházán teljesít
szolgálatot. Volt járőr, járőrvezető,
majd miután 2008-ban elvégezte
a Rendőrtiszti Főiskolát, ügyeletes
tiszt. 2014. januárjában a belső átszervezés következtében megszűnt
ez a beosztás, így tiszti szolgálatirányító, csoportvezető lett.
– A tiszti szolgálatirányító fogja
össze a félegyházi rendőrkapitányság illetékességi területén szolgálatot teljesítő, összes közterületen
tartózkodó egyenruhás járőr munkáját, tervezi a szolgálatvezénylést, koordinálja és segíti, hogy
ki, hol, milyen feladatot végezzen,
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biztosítja a szükséges technikát.
A tett intézkedésekről jelentést
tesz, azok szakszerűségét és jogszerűségét ellenőrzi, az írásos
munkák revízióját végzi. Hatan
vagyunk a félegyházi rendőrkapitányságon ebben a munkakörben,
és ha szükséges, járőr munkát is
ellátunk – avat be a részletekbe a
főhadnagy, aki szerint ebben a pozícióban a gyors döntéshozatal az
egyik legfontosabb képesség. Ehhez azonban alapos elméleti felkészültségre, a jogszabályi háttér
pontos ismeretére és a változások
folyamatos figyelemmel kísérésére
van szükség.
Sándor Ferenc nagy hangsúlyt
fektet a sportra is. Nem csak
azért, hogy fizikailag jó kondícióban tartsa magát, de a stressz
levezetésében is hasznát veszi a
küzdősportnak, a focinak, a futásnak és az úszásnak. Tervei
között szerepel, hogy a szolgálatirányító tevékenységgel kapcsolatban szakmai továbbképzéseken
fejlessze elméleti tudását. Mint
mondja, ez egy „fiatal” munkakör
és tevékenység, aminek tökéletesítésében izgalmas kihívás részt
venni. A jelenlegi elismerést vis�szaigazolásnak tekinti arra, hogy
ez a folyamat jó úton halad Félegyházán.

– A járőrszolgálati alosztályról
2009-ben a bűnügyi osztályra kerültem, 2011 óta pedig a körzeti
megbízotti osztályon teljesítek
szolgálatot. Félegyháza területén
vagyok körzeti megbízott. Ez a
munka az emberekkel való kapcsolattartásra épül. Részt veszünk a
járőrözésben, mi foglalkozunk az
elővezetésekkel, és a helyismeretünkkel segítjük a többi osztály
munkáját. Sokszor a puszta jelenlétünk elég ahhoz, hogy megelőzzük a garázda cselekményeket, a
fiatalok éjszakai randalírozását,
vagy hogy elsimuljon egy-egy családi perpatvar – foglalja össze
Borsi Sándor, aki szerint Kiskunfélegyházán jó az emberek biztonságérzete. Ennek oka többek
között az, hogy kiemelt erőszakos
bűncselekmény nagyon ritkán fordul elő, és a közbiztonság kül- és
belterületen egyaránt jónak mondható. E mögött pedig a rendőrök, a
mezőőrök és a polgárőrök összehangolt munkája áll.
Borsi Sándor szerint ezen a
pályán különösen fontos az ös�szetartás. Ő is sokat köszönhet
társának, Steirich Norbert címzetes zászlósnak, akivel kölcsönösen segítik egymás munkáját.
Ahogy a főtörzsőrmester fogalmaz: a kapitányság minden egyes
dolgozója komoly erőfeszítéseket
tesz azért, hogy élhető legyen ez a

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője tárgyjutalomban részesítette Borsi Sándor
r. főtörzsőrmestert, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály, Körzeti Megbízotti
Alosztályának körzeti megbízottját.
2007-ben végzett Szegeden, a
rendészeti
szakközépiskolában,
még ebben az évben Budapesten,
Zuglóban szerelt fel. 2008 februárjában került Félegyházára, 2014
óta itt is él.

város. Olyan élettér, ahol az emberek biztonságban és nyugalomban
élhetnek.

Borsi Sándor
főtörzsőrmester

Orosz Norbert
törzszászlós

Az év tevékenységirányítója a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
Rendészeti Osztály szolgálatirányító parancsnoka, Orosz Norbert
r. törzszászlós lett.
A szegedi rendészeti szakközépiskola elvégzését követően Kecskemétre szerelt fel, ahol három évig

volt járőr. Született félegyháziként
2009-ben sikerült Kiskunfélegyházára kerülnie, ahol járőrként
kezdett, 2012-ben váltásparancsnok lett, mióta pedig megszűnt a
félegyházi kapitányságnál az ügyelet, szolgálat-irányító parancsnokként tevékenykedik.
– Tulajdonképpen mi vagyunk
az összekötő kapocs a megyei parancsnokság és a helyi rendőrök között. Kecskemét irányít, mi pedig a
járőrök közvetlen parancsnokaként
segítjük a szolgálat ellátását – magyarázza a törzszászlós, aki emellett járőri munkát is végez: szolgálatai mintegy felét a közterületen
tölti. Mint mondja, különösképpen a
hétvégék és a nyári esték eseménydúsak. Ilyenkor nagyon fontos a rendőri jelenlét az utcákon. Óriási szervezés és sok munka van a mögött,
hogy a hangoskodás és a garázdaság más városokhoz mérten sokkal
ritkábban fordul elő Félegyházán.
A szolgálatirányító feladata,
hogy meghatározza, hol legyenek
jelen a rendőrök. Ehhez komoly
helyismerettel és jelentős tapasztalattal kell rendelkezni, ugyanis
minden időszaknak meg vannak a
maga aktualitásai – tudom meg a
szakembertől. Télen megkülönböztetett figyelmet kell fordítani például a tűzifát szállítókra, nyáron
pedig érdemes szemmel tartani a
játszótereket…
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A korábbi ügyeletes tisztekből
és a váltásparancsnokokból lettek
a mai szolgálatirányító parancsnokok. Félegyházán ma három tiszt
és ugyanennyi tiszthelyettes van.
Orosz Norbert szerint a rendőri
munkában különösen fontos szétválasztani a szakmát és a magánéletet, mert csak így teljesíthet az
ember nap, mint nap száz százalékosan. Márpedig itt másként nem
lehet. Az erre való törekvés és a jó
parancsnoki csapat eredményezi
szerinte a jó eredményeket.

Nagy Péter címzetes
rendőr főtörzszászlós
Petőfiszállás
önkormányzata
elismerésben részesítette a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért Nagy Péter Árpád c. r.
főtörzszászlóst, és Magyar Tibor r.
főtörzsőrmestert, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság körzeti
megbízottjait.
1987-ben szerelt fel, többek között Vácott és Dunakeszin teljesített szolgálatot mielőtt 2000-ben
Petőfiszálláson körzeti megbízott
lett. Azóta családjával együtt ott
is él.
– Petőfiszálláson teljesen önálló szolgálat ellátási tevékenység
a körzeti megbízotté, döntően a
faluban látunk el szolgálatot, és
az ott jelentkező összes probléma
nálunk csapódik le. Magunk nyo
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mozzuk a keletkezett ügyek döntő részét, legyen szó bűnügyről,
vagy szabálysértésről – magyarázza a komplex szolgálati forma
lényegét a főtörzszászlós.
Az autópályán lévő petőfiszállási pihenőhelyen ugyan számos
bűncselekmény történik, a településen előforduló ügyeknek sem
a száma, sem a súlya nem jelentős – tudom meg a szakembertől.
Ez természetesen a sikeres megelőző munkának köszönhető.
Nagy Péter és társa jól ismerik
a helybélieket és a település is
nyitott könyv számukra. Megkülönböztetett figyelmet fordítanak
a lakosság azon rétegeire, akik
potenciális célszemélyek lehetnek a bűnözők, csalók számára. A
körzeti megbízott törekszik minél
több emberrel beszélgetni, és minél szélesebb körben tájékoztatást adni a környezetben jellemző
bűncselekmények megelőzésének
lehetőségeiről.
– Petőfiszállás 1600 lelket
számláló település, itt az emberek figyelnek egymásra. Ennek
köszönhetően azonnal eljut hozzánk az információ, ha valahol
gyanús körülményre lesznek figyelmesek a lakók. Több mint
húsz éve működik polgárőrség
a településen, akikkel nagyon jó
kapcsolatot ápolunk, mindig lehet rájuk számítani. Mindennek
köszönhetően jellemzően nyugodt, csendes a falu, amit olykor
néhány alkalmi lopás árnyékol be.
Az elmúlt években sajnos egy emberölés is történt, az ügyben még
folyik a nyomozás.

Magyar Tibor
főtörzsőrmester
2008-ban szerelt fel Félegyházára, előtte Csongrádon volt
tűzoltó. 2009 novembere óta
körzeti rendőr, ez év januártól

Petőfiszálláson körzeti megbízott.
– Az eredeti szakmám erdész,
a hobbim ma is a vadászat. Ebből adódóan nagyon szeretem a
járőri munkát, szívesen járom a
külterületet. Petőfiszállás átlagos
alföldi falunak mondható, jelentős, mintegy 500 tanyából álló
tanyavilággal. Átutazó bűncselekmények jelentkeznek az autópálya vonalán, főleg a migránshelyzet óta, de ezen túl nincsenek
kritikus gócpontok a környékben.
A tanyás területeken előfordulnak
ugyan alkalmi lopások, de szerencsére egyáltalán nem gyakori
a bűncselekmények előfordulása.
Köszönhető ez a jó közösségnek,
és annak a közvetlen bizalmi kapcsolatnak, amit társammal együtt
sikerült kialakítanunk – mondta
el Magyar Tibor.
A körzeti megbízottak gyalogos
járőr szolgálatuk során gyakran
jelennek meg a bolt, a kocsmák,
a takarékszövetkezet, az önkormányzat környékén, megszólítják az arra járókat, begyűjtik az
információkat. Rendre bejárják a
külterületet, ahol különösen figyelnek az alkalmi lopások megelőzésére. Évente egyszer van
Szentkúton búcsú, ilyenkor 5-6
ezer ember is megfordul a településen, ami különös figyelmet
és folyamatos jelenlétet igényel
a rend őreitől. Mindezzel együtt
– mondja a főtörzsőrmester –
„jó kis falu ez, amit zömében
törvénytisztelő
állampolgárok
laknak, és általában még a dörzsöltebbek is tudják, hogy meddig
lehet elmenni”.
Ha pedig lejár a szolgálat, Magyar Tibor legszívesebben akkor
is a természetben marad: vadászik, vagy sportol. Most éppen a
félmaratonra készülnek fel párjával közösen.

2016. május 6.

Bába Csaba János
címzetes rendőr
főtörzs zászlós
Pálmonostora önkormányzata elismerésben részesítette a szolgálati
feladatok kiemelkedő teljesítéséért
Bába Csaba János c.r. főtörzszászlóst, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság körzeti megbízottját.
1989 júliusában szerelt fel Félegyházán, majd a zászlósképző
elvégzését követően, 1991-ben
Pálmonostorán lett körzeti megbízott. Azóta – immár 25 éve – itt él
és dolgozik.
– Amikor idejöttem, 2000 felett
volt a település lélekszáma, ma
1800-1900 közötti. A munkalehetőség hiánya miatt sok fiatal megy
el, és ha el tudják adni a házat,
gyakran a szülők is követik őket.
Zsugorodik a külterület is, a tanyáról – ha tehetik –, az idősebbek is
beköltöznek a faluba. Ők is közelebb akarnak kerülni a jó úthoz, a

segítséghez. A korszerűtlen tanyák
miután kiürültek, az enyészeté
lesznek, a jobbakat meg külföldiek veszik meg. Mostanában 20-30
holland család vásárolt tanyás ingatlant a környékben. Egy részük
véglegesen ideköltözött, de vannak olyanok is, akik csak időszakosan használják. Ezekre igyekszünk
mi is odafigyelni, bár a biztonságot
általában riasztó, vagy rendszeres
felügyelet is szolgálja. A fokozott
ellenőrzésnek köszönhetően mini-

mális felénk az elkövetés – mondja
Bába Csaba.
A körzeti megbízott egyébként
a prevenciót, az ellenőrzést és
a jelenlétet tekinti az első számú feladatának, amiben itt, Pál
monostorán is nagy segítséget
kapnak a polgárőröktől és a mezőőröktől. Ahogy a főtörzszászlós fogalmaz: „Közösen szemmel
tartjuk, vigyázzuk a települést.”
Az önkormányzattól kapott jutalom azért különösen kedves a
szívének, mert úgy érzi, hogy ezzel negyed évszázados hűségét is
elismerték.

Hideg Sándor
címzetes zászlós
Gátér önkormányzata elismerésben részesítette a szolgálati
feladatok kiemelkedő teljesítéséért
Hideg Sándor c.r. zászlóst, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
körzeti megbízottját.

A pálmonostori férfi némi kitérő után, 2013-ban lett szülőfaluja
körzeti megbízottja. 2004-ben szerelt fel, teljesített szolgálatot a Ferihegyi repülőtéren, majd járőr volt
Félegyházán, később körzeti megbízott Tiszaalpáron. Innen pedig
egyenes út vezetett a Pálmonostora-Gátért magában foglaló, összesen 2500 főt számláló területre.
– Az állampolgárokkal való kapcsolattartás a fő feladatunk. Helyben vagyunk, bármikor megtalálnak
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az emberek. Odafigyelünk az iskolára, óvodára, és az olyan frekventált
helyekre, ahol sokan megfordulnak.
Napi kapcsolatban vagyunk a polgárőrséggel, a tanyagondnokokkal, a
postással is. Az, hogy folyamatosan
„láthatóak” vagyunk, nyugalmat és
biztonságérzetet ad a polgároknak,
és távol tartja a rossz szándékkal
közeledőket – véli a tapasztalt körzeti megbízott. Persze mindig vannak, akik csak az alkalomra várnak.
A jó rendőr azonban tud az ő fejükkel is gondolkodni: télen a fa, nyáron
a kukorica kelendő. Hideg Sándorék
fogtak már el bujkáló sikkasztót,
fára „szakosodott” tolvajt és orvvadászt is. Ez utóbbit a legemlékezetesebb esetei között tartja számon.
A szakember a határozottság és
a személyes példamutatás fontosságát emelte ki hivatása alapvető
elvárásaként. Mint mondja, jól érzi
magát beosztásában, nagyra tartja
az emberek bizalmát, és az önkormányzat elismerését. Pálmonostorán otthon van. Ennél többet úgy
érzi, nem kívánhatna, mert mindene
megvan, amire vágyott.

Káli Richárd címzetes
rendőr törzszászlós
Bugacpusztaháza
önkormányzata elismerésben részesítette
a szolgálati feladatok kiemelke-

dő teljesítéséért Káli Richárd c. r.
törzszászlóst, a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság körzeti megbízottját.
Az utóbbi másfél-két évben sok
bosszúságot okozott Bugac-Bugacpusztaháza környékén az az ötfős
betörő banda, amelynek tagjait
nemrégiben sikerült elfogni. Összesen 18 betöréses lopással – amelynek során többek között élelmiszer,
élő baromfi, birka, disznóvágás
után száradó szalámi, szerszámok
tűntek el – hozható kapcsolatba a
társaság. Az eset felderítése nagyban hozzájárul az emberek biz-

tonságérzetének növeléséhez, ami
minden bizonnyal fontos szempont
volt a két körzeti megbízott munkájának elismerésekor.
– A mi területünk Bugacból, Bugacpusztaházából és Alsómonostorból áll, ami összesen 2800 fős
lakosságot, és óriási kiterjedésű
tanyavilágot jelent. A nagy, erdős,
homokos talajú külterület bejárása
speciális feladat. Ennek ellenére
sikerült szoros kapcsolatot kiépíteni az ott lakókkal. A betöréses
lopásokról is rengeteg információt
kaptunk a lakosságtól, és a polgárőrségtől – számolt be Káli Richárd,
aki 1998 óta tagja a hivatásos állománynak.
Budapesten, a műveleti központban kezdte a pályát, majd
Csepelre került a budapesti születésű szakember. Évekig a készenléti
rendőrségnél bevetési csoportparancsnokként dolgozott, de mivel
Bugacra házasodott, 2014 decemberében a családhoz közelebb kérte
magát. 2015 januárjától dolgozik
körzeti megbízottként, ahogy fogalmaz: még nem teljesen sikerült a
fővárosi ritmusról átállni a csöndesebb vidékire.
– Ez az elismerés nagyon fontos
számunkra, mert egyfajta visszaigazolása annak, hogy elégedettek a
munkánkkal – mondja a törzszász-

lós. – Mivel családommal együtt
Bugacon élünk, a közbiztonság közvetlenül is érint. Azért jöttem haza,
hogy többet legyek a családdal, és
örülök annak, hogy tehetek azért,
hogy a gyerekek minél biztonságosabb környezetben nőjenek fel.

Gilicze István címzetes
rendőr törzszászlós
Bugac önkormányzata elismerésben részesítette a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért Gilicze
István c. r. törzszászlóst, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság körzeti megbízottját.

9

Szabóné Rádi Anita
címzetes rendőr százados

A szegedi rendészeti szakközépiskola elvégzése után, 2000-ben
lett rendőr, 2002 júniusától Bugacon teljesít szolgálatot. A Bugac,
Bugac-Alsómonostor és Bugacpusztaháza településeket magában
foglaló közös önkormányzathoz
tartozó 175 négyzetkilométeres

Az Országos Magyar Vadászkamara
Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete elismerésben részesítette Szabóné
Rádi Anita c. r. századost, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Alosztályának előadóját.

területen Káli Richárddal közösen
dolgoznak körzeti megbízottként.
S bár jelenleg még a sorozatbetörésekkel kapcsolatban nagyban
folyik az adatgyűjtés, Gilicze István
hangsúlyozza: a feladataik jellemzően nem a bűncselekményekkel,
hanem azok megelőzésével függnek össze.
Ennek keretében például a bugaci Rigó József Általános Iskola iskolarendőreként rendszeresen tart
előadásokat a diákoknak. Legutóbb
a nyár veszélyeire hívta fel a gyerekek figyelmét, de felmerülnek a
közlekedéssel kapcsolatos témák, a
gyalogos és a kerékpárral való közlekedés szabályai is.
– Bugacon élek magam is a családommal. Szerintem nagyon jó
gyakorlat, hogy a körzeti képviselő
ott is él, ahol szolgálatot teljesít,
mert nagyobb a bizalom, és szorosabb a kapcsolat a lakossággal.
Tudják az emberek, hogy bármikor
fordulhatnak hozzám. Ezzel élnek
is. Bugacon jó a közbiztonság, ezt
bátran ki merem jelenteni. Megtisztelőnek érzem, hogy ezért én is tehetek, és azt is, hogy ezt az itt élők
is elismerik.

1996 óta dolgozik rendőrként,
előbb az igazgatásrendészeti, majd
a bűnügyi osztályon, 2013 óta pedig
a rendészeti osztály igazgatásrendészeti alosztály fegyver- és engedély
ügyi előadójaként.
– Hozzánk tartozik a fegyvertartási
engedélyek kiváltása, a fegyverekkel
kapcsolatos adásvétel és más ügyek
adminisztrációja, a fegyvertároló helyek és a vadászatok ellenőrzése. A
Rendészeti Osztálynak többször van
közös akciója a polgárőrökkel és a
mezőőrökkel is, vagyis együttműködünk mindazokkal, akik a vadászat
tisztasága felett őrködnek. A közös
célunk az orvvadászat felszámolása
– mondta el Szabóné Rádi Anita hozzátéve: feltehetően részben ennek az
összefogásnak köszönhetően ebben
a térségben ez nem is jellemző.
Anita feladati közé tartoznak továbbá a személy- és vagyonőrök
igazolványának kiállításával és cseréjével, a sárga villogó figyelmeztető
jelzéssel kapcsolatos engedélyek kiadásával, továbbá a pirotechnikai
termékek felhasználásának engedélyezésével összefüggő teendők.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
Tóth Timea
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A fényvédelemről
A legtöbb bőrbetegséget az ultraibolya (UV) sugárzás okozza. Az
UVB-sugárzás az azonnali reakciókért (például napégés) felel, és különösen a déli órákban éri nagy men�nyiségben a földet, a vízen is átjut.
Az UVA-sugárzás késleltetett reakciókat (pl. ráncosodás, napallergia,
bőrrák) okoz, nagy dózisban bőrvörösséget és pigmentációt vált ki,
az ablaküvegen is áthatol. A káros
fénysugarak ellen védekezhetünk.
Amellett, hogy érdemes kerülni a
napot a déli órákban, tizenegy és
délután három óra között, ajánlott
fényvédő készítményeket használni.
A fényvédő tulajdonságot faktorszámmal jelzik, amely arra utal,
hogy egy adott készítménnyel hányszor több időt tölthetünk el a napon
biztonságosan. SPF=Sun Protection Factor az UVB-védelemre utal.
Fontos tudni, hogy a faktorszám és
a fényvédőhatása nem egyenesen
arányos, azaz a 16 SPF készítmény
92 százalékos, míg az 50 SPF készítmény körülbelül 96 százalékos
védelmet nyújt a napégéssel szem-

ben. Az UVA elleni védelemről az
SPF nem nyújt információt, ezt a
csomagoláson az IPD, PPD rövidítések jelzik. Az tekinthető biztonságos fényvédőnek, ahol a PPD/SPF
arány három vagy annál nagyobb.
A fényvédő hatás kialakulásához
körülbelül fél óra szükséges, a készítmények néhány óra alatt elvesztik hatékonyságukat, ezért javasolt
két-három óránként bekenni a fénynek kitett területet.
A Körpatikában június 30-áig
bőrgyógyászatilag tesztelt fényvédő
készítmények kaphatóak 1.000 forint kedvezménnyel. A részletekről
érdeklődjön a gyógyszertárban!
dr. Vizi Judit
szakgyógyszerész
A rovat megjelenését
a Körpatika támogatja.

KÖRKÉRDÉS: Nyitva vagy zárva?
Április közepe óta újra kinyithat minden bolt, üzlet, szupermarket vasárnaponként.
Ezúttal arra voltunk kíváncsiak, mi a félegyháziak véleménye a vasárnapi vásárlásról.
Gasztl Ákos (32)
– Támogatom a vasárnapi
nyitva
tartást, mivel
sokszor szombaton is dolgozunk, legtöbbször csak
vasárnap tudunk nagyobb bevásárlást tartani. Könnyebb így
beszerezni a dolgokat, ez is egy
családi program.
Rácz-Fodor József (65)
– Támogattam a vasárnapi boltzárat,
mert sajnálom
az eladókat,
a lányom is
kereskedő.
Ha valakinek
hiányzott valami, beszerezhette vasárnap az éjjel-nappali

boltból. Nincs olyan dolog, amit
ne lehetne megvenni hétfőtől-szombatig, ezért én nem is
járok vásárolni vasárnap.
Nyéki Tamara (33)
– Szombatig meg tudom
oldani a vásárlást, ezután
sem megyek
vasárnap multiba. A családos kereskedelemben dolgozók érdekét is
nézem, nekik is jár a pihenés, a
közös program szeretteikkel.
Hekkel László (78)
– Támogatom a vasárnapi újra nyitást, mert aki
dolgozik,
az
csak vasárnap
ér rá bevásárolni. Ha a
családdal együtt mennek, közös
programot szervezhetnek. Hiányzott, hogy vasárnap be voltak
zárva, örülök, hogy újra nyitva
vannak.
G. Z.
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A család, mint az emberi
élet boldogságának forrása
Bagdy Emőke ismét
gondolkodásra késztette a félegyházi közönséget. A népszerű
előadó, a pszichológiatudomány kandidátusa
a Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete és a Móra Ferenc
Művelődési Központ
meghívására érkezett
a városba, és most is a
klasszikus keresztény
értékeket hozta magával. Az előadás fő témája a család volt. Az a
társadalmi egység, amely – mint
az előadó fogalmazott – életünk
legnagyobb erőforrása, ami értelmet ad létünknek és spirituális
távlatokat nyit előttünk. Mert aki
gyermeket nemz, vagy szül, az génjeiben már halhatatlan.
Bagdy Emőke rámutatott: a konzumkultúra betörése olyan erőteljes az életünkbe, hogy a „vállald a
másikkal való összetartozásodat
Isten és ember előtt” jelentőségét
vesztette. Jelenleg a gyermekek 27
százaléka együttélési kapcsolatból születik, és becslések szerint
húsz éven belül ez az arány 70
százalék lesz. Mint fogalmazott:
ahogy a tárgyakhoz viszonyulunk,
az észrevétlenül áttevődik emberi
kapcsolatainkra is. Felhasználó,

kihasználó, eldobó kultúra lettünk,
és ugyanezt tesszük emberi kapcsolatainkban is.
A szakember egy 1938-tól folyó életút elemzéses vizsgálat
eredményeire alapozva az egészséghez, boldogsághoz, sikerhez
és hosszú élethez vezető út első
állomásának egy olyan párkapcsolatot jelölt meg, amelyben a
társak kölcsönösen érzik, hogy
szükségük van a másikra. A
második feltétel a családi élet,
amelynek „megjavításán” szükség
esetén minden érintett dolgozik.
A harmadik legfontosabb tényező a szűk, de rendszeresen ápolt
baráti rendszer. A kutatás tanulsága szerint tehát az emberi élet
boldogságának forrása valóban a
házasság, és a család!
Tóth Timea

100 éve született
Bittmann atya
Bittmann Zsigmond verbita atyáról,
Kiskunfélegyháza díszpolgáráról
emlékeztek április 19-én a Felsőtemetőben születésének 100., halálának 10. évfordulóján. Kapus Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület elnöke, Hajagos Gyula
plébános és Rostás Sándor, a verbita atya munkásságát, a Félegyházán eltöltött szolgálatát idézte
meg. Este a Szent István Templomban Adam Wolowicz SVD, a
Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház
igazgatója, a Názáret Missziósház
rektora celebrált misét, szentbeszédet mondott Burbela Gergely
SVD, magyarországi tartományfőnök, Zsiga atyára emlékezett Kalló
József SVD atya, a Názáret Missziósház nyugalmazott papja.

SZŐNYEG MOSODA
21 éve
Mindenféle szőnyeg
tisztítása háztól házig
szállítással
Padlószőnyegek, kárpitok
tisztítása a helyszínen

Tel.: 53/352-143, 20/590-3629
www.pallagiteam.hu
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Május 7. szombat

Május 12. szerda

Batthyány-s fels� tagozatos Anyák Napi Hangverseny,
M�vel�dési Központ, 17:00
�Mi betegíti meg az embert�� Egészséges ételek
kóstolása és könyvbemutató, Városi Könyvtár, 18:00
Május 13. péntek

Filmklub: Patch Adams c. amerikai vígjáték,
M�vel�dési Központ, 19:00

2016. Május 6-tól
Május 20-ig
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Május 16. hét��
Pünkösdi családi matiné, kézm�ves foglalkozás,
néptánc, M�vel�dési központ, 08:00-12:00
�Az aranysz�r� bárány�- az �lomzug Társulás
el�adása, Pet�� Tér, 11:00
Május 19. csütörtök
�80 perc alatt a föld körül�-Kiss �dám estje,
M�vel�dési Központ, 17:00
Május 20. péntek

Május 14. szombat

Baba-mama börze, M�vel�dési Központ, 08:00-12:00
Május 15. vasárnap

Id�szakos programok, kiállítások:

SIMON MIKLÓS képz�m�vész kiállítása,
Városi Könyvtár, május 14.-ig

�KÉPZ�M�VÉSZET ALAPFOKON�-az AMI
gra�ka,kerámia, fotó-videó szakos hallgatóinak
kiállítása,M�vel�dési Központ, május 18.-ig.
�MIÉNK ITT A TÉR� szabadtéri kiállítás
és fesztivál, május 20.-29.

BÚZA, KENYÉR, ÉLET- vándorkiállítás a
fenntartható fejl�désért, Kiskun Múzeum,
június 30.-ig

Május 8. vasárnap

2016. MÁJUS 20-29-IG

Megyei �Reménységek� kosárlabda tornája,
Városi Sportcsarnok, 09:00-17:00

0-24 ÓRÁIG NYITVA

Május 11. kedd

KISKUNFÉLEGYHÁZA KÖZPONTJÁBAN,
A PET�FI TÉREN.

NAV ügyfélszolgálat-személyijövedelemadó bevallás,
Városi Könyvtár, 09:00-17:00
�Képz�m�vészet alapfokon�-az AMI gra�ka, kerámia,
fotó-videó szakos hallgatóinak kiállítás
megnyitója, M�vel�dési Központ, 17:00
A Péteri tó madárvilága- Dr. Bankovics Attila zoológus
el�adása, Kiskun Múzeum, 17:00

�et�� Mozi

Részletes információ:
www.felegyhazimozi.hu
Telefon: 76/430-188

Május 6-tól 18-ig
Amerika kapitány: Polgárháború, 3D-és normál, akció
Ratchet és Clank - A gala�is védelmez�i 3D, animációs
A Dzsungel Könyve 3D, �lm
Angry Birds-a �lm, 3D, animációs
Rossz Szomszédság 2, vígjáték
Hurok, magyar thriller
Beépített tudat, akció�lm

Május 11. kedd

Batthyány-s alsó tagozatos Anyák Napi Hangverseny,
M�vel�dési Központ, 17:00

Hattyúházi könyvajánló
Idén június 9-e és 13-a között
tartják a 87. Ünnepi Könyvhetet.
Magyarországon Supka Géza javaslatára 1927 óta rendeznek
minden évben könyves ünnepet.
Ezen a héten az irodalom képviselői, írók, költők, kiadók különleges alkalmakkal népszerűsítik a
könyveket és az olvasás örömét.
A színes kulturális programok
mellett író-olvasó találkozók, dedikálások várják az érdeklődőket.

Kiskunfélegyházán a Petőfi Sándor Városi Könyvtár egyebek mellett Lázár Ervin kiállításának megnyitójával, valamint vidám zenés
irodalmi műsorral csatlakozik az
idei Ünnepi Könyvhéthez. Ebből az
alkalomból Dóka Péterrel, Csukás
István-díjas gyermek- és ifjúsági
íróval és Pataki Éva írónővel, forgatókönyvíróval találkozhatnak kicsik
és nagyok. Most az ő műveikből
ajánlunk olvasóinknak.

Dóka Péter, Lila királylány című
könyvében mesevilág tárul elénk,
ahol csupa szerelmes hőssel találkozunk, aki keresi a párját, ezer
akadályt legyőz, megküzd az ellenséggel és időnként nagyokat nevet,
máskor meg a könnyeit törölgeti –

Hanna sikere Gyermekbirodalom a strandon
Retkes Hanna képviselte Kiskunfélegyházát az áprilisban megrendezett Weöres Sándor megyei
szavalóversenyen. Hanna, a Platán
Utcai Általános Iskola 7. osztályos
tanulója 2. helyezést ért el a megyei fordulón, Petőfi Sándor Falu
végén kurta kocsma című versével.
A felkészülésben Vízhányó Brigitta és Kőháziné Kovács Mária
tanárnők segítették. A verset édesapja választotta és sokat gyakorolt
az édesanyjával.

Május 1-jén megnyitotta kapuit a
napfény és a fürdőzés szerelmesei előtt a városi strand, a hónap

közepére pedig a kisgyermekes
családoknak tartogatnak meglepetést – tudtuk meg Szatmári Andreától, a
Kiskunfélegyházi
Városgazdálkodási
Intézmény vezetőjétől. A tervezésben
és a fejlesztést valóra váltó összefogás koordinálásában az igazgató
asszonynak Bajzák

akárcsak a kötet olvasója. A mesék
egyaránt szólnak gyerekhez, szülőhöz, nagyszülőhöz – mindenkihez,
aki volt már szerelmes, vagy szeretne szerelmes lenni.
Pataki Éva, Ami elveszett című
családregénye belső utazásra hív,
békeidők és vészkorszakok labirintusaiban elveszett és elveszejtett
nemzedékek nyomába eredve. Egy
évszázad fontos történelmi pillanatain, országokon, földrészeken
vezeti át az olvasót, vissza-visszatérve a jelenbe. Meghitt, szomorú,
olykor humoros regény.

Andrea, az önkormányzat munkatársa volt segítségére. Mint elmondták, egy olyan gyermekbarát strandot álmodtak meg, ahol
megpihenhetnek a strandoló kicsik, elvonulhatnak a déli órákban
rajzolgatni, mesélni, társasozni,
ismerkedni, barátkozni. A játékkuckót egy konténerből alakítják
ki nagy összefogással, Tarjányi
Xénia művésztanár és tanítványai
– másokkal együtt – a környezet
kialakításában segítenek. A szervezők örömmel fogadnak minden
további segítséget és felajánlást.
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Elbúcsúztak a félegyházi diákok
az alma matertől
„Elbocsátlak téged is, mint mindenkit: felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden
fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak
tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tied!” (Hamvas Béla)

Bolondos jókedvet csináltak

A rossz idő sem tántorította el a végzős diákokat egy kis bolondozástól április 29-én délelőtt. Az elszánt fiatalok az eső ellenére is végigvonultak a Kossuth utcán, és előadták színes műsoraikat.

Felkészülés az életre

Mosoly és könnycseppek
Az ifjú mosolyok
mögött ezen a napon megjelennek
a könnycseppek is
a ballagók orcáján
– mondta Mindák
József, a Constantinum
Intézmény
igazgatója az április
29-ei ballagás ünnepélyes perceiben,
amit egy korszak
kijárati kapujához
hasonlított a vezető. A hétvége alkalmas volt a búcsúzó
diákoknak,
hogy
összegezzék középiskolás emlékeiket,
hétfőn reggel pedig
már tudásukról adtak számot az írásbeli érettségin.
Fotó: Lakó Róbert

Áldással a tarisznyában
„A ballagás maga a búcsúzás, még akkor is, ha sokan maradnak képzéseinken. Elértetek egy út végére számtalan szép emlékkel, tudással és
szemléletmóddal felvértezve, amelynek a későbbiek során hasznát veszitek. Ne essetek kétségbe a kezdeti sikertelenségtől, csalódástól. Hig�gyetek képességeitekben, szerezzetek tapasztalatot, nincs addig kudarc,
amíg fel nem adtátok.” Ezekkel a szavakkal, jó tanácsokkal látta el a ballagókat Ágoston Tibor, a KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Középiskolájának igazgatója április 30-án. Az ünnepi műsor a hagyományokhoz
hűen zászlóátadással és a ballagók gondolataival zárult.

Eredményes szereplés
A Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenyének országos döntőjén a KSZC
Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Középiskolájának tanulója, Vincze Viktória az 5., Bálint Benjamin a 9. helyezést érte el szociális alapismeretek érettségi tantárgyból. Felkészítő tanáruk Borzainé Lukács Mónika,
Szappanos Tünde és Tóth Katalin volt.

A Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézményében négy osztály 91 diákja
kapta meg útravalóul a ballagó tarisznyát április 30-án délelőtt.
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Nem felejtünk el benneteket

„Feldíszítettük az iskolát, virágot, tarisznyát készítettünk, de mégsem
ragyog minden úgy, ahogy egy ünnepen illik. Az ünnepbe ugyanis ilyenkor
mindig egy kis szomorúság is keveredik. Végre megszabadultatok a kötöttségektől, a feleletektől, a dolgozatírásoktól. De ide kötnek benneteket
az emlékek, a csínytevések, a barátok és szerelmek. Ezeket az éveket
nem lehet kitörölni. Nyomot hagy mindenkiben, bennünk, tanárokban is.
Nem fogunk, nem is akarunk elfelejteni benneteket.” Többek között ezekkel a gondolatokkal indította útjára a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Intézmény 189 végzős tanulóját az április 30-ai ballagási ünnepségen Rózsa Pál igazgató.

Dicsőségtábla
A pénzügyi szakképesítések
országos szakmai tanulmányi versenyén a KSZC Közgazdasági
Szakközépiskolájának
pénzügyi-számviteli ügyintéző
valamint vállalkozási és bérügyintéző szakképesítésen tanuló
diákja, Patyi Enikő 13. P osztályos tanuló országos 7. helyezést
ért el. Kimagasló teljesítményéért a szakmai vizsga valamennyi
tárgya alól felmentést nyert.
A szakmai vizsga alól felmentést kapott Judik Edina 13. P
osztályos tanuló három vizsgatárgyból, Lajos Anita és Wiedermann Kinga 14. V osztályos tanulók két vizsgatárgyból,
míg egy-egy tárgyból Verebélyi
Kittit, Móczár Juditot, Pataki
Katinkát, a 13. P osztály diákjait és Gyurgyik Ramónát 14.
V osztályos növendéket mentik
majd fel.

Kiváló eladó
Káldi Szandra, a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény
tanulója a 6. helyen végzett és
egyben teljes vizsgamentességet
szerzett eladó szakmában az Országos Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen. Felkészítő tanárai
Mészárosné Gémes Anikó, Ta-

kácsné Veres Katalin, Makányné Kis Emese, Szabó Péterné,
Gajzerné Csányi Mária voltak.

A legjobbak versengtek
Kiskunfélegyházán a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolában rendezték meg
a lovász és húsipari termékgyártó Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, valamint az Agro Sztár
Fesztivált. Az ország legjobb
23 húsipari tanulója három napon át adott számot elméleti és
gyakorlati felkészültségéről. A
fiatalok kiválóan teljesítettek. A
szakmai vetélkedő legjobbjának
Zsemberi Mihály (Szeged) bizonyult. Dobogós helyen végzett
még Incze Gedeon (Debrecen)
és Ivánkó Márk Mihály (Budapest). A félegyházi versenyzők
közül Dudás Zalán a 6., Balázs
Dániel a 9. helyen végzett. A
Lovász Szakma Kiváló Tanulója
Országos Versenyen az első helyezettnek járó serleget és oklevelet Unger Patrícia Hajnalka
(Bábolna) vehette át, a második
helyen Borbély Balázs győri
versenyző végzett. A házigazda
intézmény tanulója, Kozma Ágnes a dobogó harmadik fokára
állhatott fel.
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„Mama, indulnom kell…”

Fontos és komoly esemény a ballagás. A Közgazdasági Szakközépiskola végzős diákjainak búcsúztatóját azonban egy kis humorral
is fűszerezték az alsóbb évfolyamosok, görbe tükröt állítva ezzel a
sokszor patetikus, érzelmes hangvételű ballagási ünnepségeknek. Az
elkövetkező nagy megmérettetésre, az érettségire így készítették fel
őket: „Hűha, támadás! Hogy miről is? Számot kell adni arról, amit
megtanultatok a négy év alatt! Izgalom, gyomorgörcs, esetleg hiszti,
tollak és szőlőcukor, kérdőn egymásra meredő szempárok. A/5-ös
borítékok és kompetenciákat vizsgáló feladatsorok. Pontszámok és
százalékok. Jobb, ha mindkettőből minél többet szereztek!” „Mama,
indulnom kell…” szólt a dal a ballagási ünnepség végén, mikor a végzősök, tanáraik mellett szüleiknek is megköszönték az elmúlt években
nyújtott segítséget.

Ne látszódni akarj, hanem láss!

– Egyetlen és megismételhetetlen életünk tovaröppenő jelenében ott kavarognak a jó és a rossz dolgok, a szépek és a csúnyák. Napjainkban
egyre erősebb a látszani akarás jelensége. Látszódni, magukat mutogatni,
ez a vágya ma sok embernek, és nem veszik észre, hogy épp ez teszi
őket vakká, és oly szánalmassá. De nem magunkat, hanem a lényeget, a
világot kell tudni megmutatni. Annyi szépség vesz körül bennünket ebben
a teremtett világban. Minden perc veszteség, amit nem ennek meglátásával töltünk. Az élet országútján ne látszódni akarj mindenáron, hanem
láss. És ha megkapod azt a lehetőséget is hogy láttass, akkor élj bölcsen
azzal az ajándékkal mások hasznára, örömére, mások jobbátételére –
búcsúzott Rosta Ferenc igazgató a ballagóktól a Móra Ferenc Gimnáziumban április 30-án. A 216 esztendős intézmény védő, ódon falai közül
122 végzős diák kezdte meg az érettségi vizsgákat hétfőn, majd lép ki a
nagybetűs életbe.

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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Haubner Károly kottái a levéltárban
A levéltár a kézzel vagy géppel írt iratokon kívül különleges dokumentumokat is őriz,
például kottákat. Ezek közül a
legjelentősebbek Haubner Károly nevéhez fűződnek.
Haubner Károly 1863. január 29én született Bihar vármegyében.
Korán megözvegyült édesanyja intézeti nevelésbe adta gyermekeit,
így került fia a nagyváradi piaristákhoz, ahol okleveles kántorképesítést nyert. Haubner 1884 áprilisában érkezett Félegyházára, ahol
segédkántori állást vállalt. Később
a város tisztviselője lett, majd
bankpénztárosként dolgozott. Elhidegült, megromlott házassága
helyett a zenében, költészetben, a
közéleti szereplésben, kulturális
események szervezésében találta
meg önkifejezésének legjobb módját. Főállása mellett 23 évig tanított zenét a helyi polgári lányiskolában.
Az oktatás mellett dalszerzőként, karvezetőként is működött. A

a Félegyháza és környéke népének
ajkán élő népdalokat és nótákat.
Haubner Károly 1931-ben hunyt el,
sírja a félegyházi Alsótemetőben
található. Árok utcai lakóházának
falán 1933-ban emléktáblát helyeztek el, 1937 óta pedig az utca
Haubner Károly nevét viseli. Érdemei elismeréseként 2009-ben a város díszpolgári címmel tüntette ki.
A levéltárban megtalálható
Haubner Károly arcképe, gyászje-

Ezreket vonzott a majális
népies műdalok elismert szerzőjeként műveinek szövegét is sokszor
maga írta. A közművelődés területén szintén aktívan tevékenykedett,
nevéhez fűződik több helyi daloskör megszervezése és színvonalas
működtetése; valamint részt vett
az iparos ifjak műkedvelői előadásain bemutatott népszínművek,
operettek betanításában, színre
vitelében. 1916-ban összegyűjtötte

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt
ebek és gazdájuk egymásra
találását szeretnénk segíteni. Amennyiben a gazda nem
jelentkezik az állatért, az 14
nap elteltével szabadon egy
új gazdához juttatható.
1. Törpe: kb. 1-1,5 éves fekete-barna tacskó jellegű kan,
04.27-én az Alpári útról került
be.
2. Teri: kb. 10 hónapos vörös
keverék szuka, 04.27-én az Alpári útról került be.
3. Gyömbér: kb. 1,5 éves
drapp ivartalanított keverék kan,
04.12-én Selymesből került be.
4. Dióhéj: kb. 1,5 éves vörösbarna tacskó keverék kan,
04.27-én a Szentesi útról került
be.
5. Hugó: kb. 4-6 hónapos fekete-fehér steffi keverék kan kölyök, 04.11-én a Petőfi utcából
került be.

A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők 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 lehet.
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig
13.00–16.30-ig.

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

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

NONPROFIT KFT
Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 10.

lentése, illetve több, kézzel írt dala
és költeménye, valamint néhány
nyomtatásban is megjelent műve,
például: „Vadrózsák – hat eredeti
magyar nóta”, „A röpke percnek
minden virága...”, „Kunsági nóták”.
A nyomtatott kották díszes külső
borítója igen látványos, de gyönyörű a szépen kivitelezett, különböző
személyek által kézzel illusztrált
daloskönyv-töredéke is.
Ónodi Márta
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Kegyeibe fogadta az időjárás a félegyházi majálist. Így nem is csoda,
hogy a napsütéses délelőtt, a kulturális, szórakoztató és sportprogramok, ezreket csábítottak ki a
Városi Parkerdőbe. Nagy volt a forgalom az erdei utakon. Családok,
baráti társaságok érkeztek, hogy

megnézzék a művészeti csoportok
bemutatóit, a profik szórakoztató előadásait, vattacukorral, vagy
egyéb nyalánksággal kényeztessék
a gyerekeket. Idén a régi majálisok
hangulatát akarták idézni azzal is,
hogy a városban fúvósaink zenés
toborzóval kezdték a napot.

Anyakönyvi hírek

Flaisz István András, Szabó Katalin – Erdei Tamás,
Guzi Éva – Szabó Péter, Pallagi Szilvia – Vass Imre
Meghaltak: Gál Antalné Sinkó Rozália, Fekete
Pálné Rózsa Katalin, Iványi Ferenc, Kállai-Borik Bálintné Pintér Franciska, Czeglédi Józsefné
Prohácz Erzsébet, Csiffári Károly, Kovács Róbert,
Szalai József - Kiskunfélegyháza, Angyal István Kistelek, Marton István László - Lakitelek, Czepán
Mátyásné Gere Mária - Mezőszentgyörgy, Zsikla
János - Lajosmizse, Patai Jánosné Stirzinger
Katalin - Kecskemét, Frank Mihályné Szalacsek
Terézia Veronika - Battonya, Nagy Lajos János Gátér, Bezsenyi Lászlóné Csányi Mária Magdolna
- Jászszentlászló

Újszülöttek: Novák Lívia (anyja neve: Varga Vivien), Tóth Máté (Nagy Piroska), Szikora Vivien
(Bieleczki Zita), Fazekas Anna (Fazekas Edit), Bartus József Dániel (Bartus Ibolya Anett), Sallai Vid
Nándor (Karsai Nikoletta), Bartucz Dominik (Sinkó
Zsanett), Lenkefi Dávid (Szeri Annamária), Tóth
Szamanta (Rácz Nikoletta), Sánta Noel (Németh
Nóra), Keresztesi Kevin (Miklós Dalma), Zsákai
Zalán (Vízhányó Kitti)
Házasságot kötöttek: Palásti Brigitta Nikoletta –
Toldi Árpád Zoltán, Hol Ilona – Kocsis József, Szabadi Mónika – Kecskés Norbert, Pintér Szilvia –

Hirdetés
3

TAVASZI ÁRMAJÁLIS!
ÚJ NOTEBOOK! Lenovo G50-30 notebook: Intel Dual Core N2840, 2 Gb mem.,
500 Gb HDD, 15,6” LED kij. 2 év garancia, br. ár: 79.890 Ft + ajándék egér!
Toshiba Satellite C55 hófehér notebook: Intel Core–i3, 4GB mem, 1TB HDD, DVDíró, fehér szín,15,6” LED kij. 2 év garancia, br. ár: 125.990 Ft + ajándék egér!
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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
AKCIÓÓÓÓÓ!
KINGSTON 16 GB-OS SD MICRO KÁRTYA:
4.290 Ft helyett CSAK 3.290 Ft/db!
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Egy kis mozgás
senkinek sem árt

Regionális döntőbe
jutottak a mórások
Kecskeméten rendezték meg a
Fair Play Cup megyei döntőjét,
ahol a Móra Ferenc Gimnázium
leány csapata is elindult. Csoportjukból másodikként jutottak
tovább, az elődöntőben a Kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Gimnázium együttesét győzték le 1-0-ra. A fináléban
a kiskunhalasi Szilády lányok
csapatával találkoztak, akiket
5-1-re megvertek, így első helyen

A Platán iskola 2011 óta hívja testmozgásra, utcai futóversenyre a város valamennyi
tanulóját. Április 27-én, a 6.
Platán-futásra szép számmal
jelentkeztek a sportos kedvű
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végeztek. A győzelem egyben
kvalifikációt jelent a regionális
döntőre, ahol Pest és Csongrád
megye legjobbjaival találkoznak. (Felkészítők: Nagy Ferenc,
Abonyi Péter). A győztes csapat
tagjai: Fehérvári Noémi 12/E,
Kovács Szabina 11/B, Lévai Rebeka 11/C, Vajda Anna 9/B, Novák Gabriella 7/E, Dobi Vanda
9/B, Sós Luca 7/E, Nemes-Nagy
Adél 7/E.

fiatalok. A nemes vetélkedésben végül a József Attila Általános Iskola futói bizonyultak a
legeredményesebbnek, maguk
mögé utasítva a platánosokat és
a batthyányisokat.

Kiütötték az Akasztót
Könnyed, 5-0-ás győzelmet ért el
Akasztón a Kiskunfélegyházi HTK
a megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokságban.
A félegyháziaknak ezúttal sem
okozott gondot a házigazdák
megverése, ősszel ugyancsak
alaposan elpáholták ellenfelüket (6-0). A tabellát továbbra is

a KHTK vezeti egy ponttal a Tiszakécske előtt.
Bács-Kiskun Megyei I. 25.
ford. 05.01.: Akasztó FC – Kiskunfélegyházi HTK (0-1) 0-5
Gólszerzők: Palásti Sándor 5.
p., Tóth István 47. p., 90. p. ,Zs.
Juhász István 73. p., Makai Zoltán 86. p.,

Évet értékeltek
a félegyházi úszók
Mintegy 184 érmet szereztek a Magyar Úszó Szövetség által kiírt 21
versenyen a Kiskunfélegyházi Úszó
Egyesület sportolói (58 arany, 61
ezüst, 65 bronz). Eredményeik közt

szintidőkkel állnak a Magyar Úszó
Szövetség országos ranglistáján.
Aranyjelvényes szintidőket ért el Vízhányó András, Vízhányó Blanka és
Szekeres Norbert 9, illetve 2 és 1

Él a remény a bajnoki címre
Nem kegyelmeztek hazai pályán
a Kiskunfélegyházi HTK férfi kézilabdázói, kiütéses 42-23- as győzelmet értek el a Hajdúszoboszlói KSKE ellen az NB II dél-keleti
csoportjának 19. fordulójában. A
mérkőzést már az első félidőben
eldöntötték, jelentős előnyre szert
téve végig uralták a játékot. A félegyháziak továbbra is egy pontnyi
hátrányból követik a listavezető

Kunszentmártont, az utolsó előtti
fordulóban a Makót fogadják május 8-án. A záró fordulóban Kunszentmártonra látogatnak május
15-én, várhatóan ott dől el a bajnoki cím sorsa.
NB II férfi felnőtt Dél-kelet 21. ford. 05. 08., vasárnap:
17:00 (Constantinum)
Kiskunfélegyházi HTK (2.) –
Makói KC (6.)

Döntőbe juthatnak
a futsalosok

további hét megyei bajnoki cím szerepel, amit a 2015. évi megyei Utánpótlás Bajnokságon értek el. Országos Bajnokságon Vízhányó András
két versenyszámban vívta ki a 11.
helyezést. A fiatalok több számban
arany-, ezüst- és bronzjelvényes

versenyszámban. Az úszók a diákolimpiai versenyeken további érmeket
szereztek. Az országos döntőkben
Vörös Luca Diákolimpiai Bajnok
lett 100 méteres hátúszásban.
Beszámoló: Tóth Zoltán,
KÚE titkár

A sírból hozta vissza a mérkőzést, így megőrizte esélyét a
bajnoki döntőre az Astra-Elios
Kiskunfélegyházi Bulls, amely a
női futsal NB I elődöntőjének első
találkozóján a Miskolci-Vénusz
NFSE otthonában ért el 3-3-as
döntetlent. A hazaiak már 3-0-ra
vezettek, de az Astra nem adta
fel és a hajrában kiegyenlített.
A másik elődöntő is nyílt maradt, a Szekszárdi UFC 1-1-es
döntetlent játszott a győri Árkád

ETO-val. Az Astra Kiskunfélegyházán harcolhatja ki a fináléba
jutást.
Női Futsal NB I Elődöntő 1.
mérkőzés (Miskolc 05 .01.)
Miskolci-Vénusz NFSE –
Astra-Elios Kiskunfélegyházi
Bulls (1-0) 3-3
Gólszerzők: 8. p. Szőke Zsuzsanna, 22. p. Miliczki Noémi,
24. p. Váradi Cintia, ill. 26. p. Dikanová Dominika, 30. p. Nagy
Anett, 37. p. Szabó Boglárka
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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KISKUNFÉLEGYHÁZA, KOSSUTH UTCA • 2016. MÁJUS 21. SZOMBAT

RADVÁNYI DOROTTYA

NAGY TÍMEA

BÉRES ALEXANDRA

RÁKÓCZI FERENC

RUDOLF PÉTER

KATUS ATTILA

JAKSITY KATA

RÁCZ ZSUZSA
“Részvéltel” - 15x15 mm

09:00 EGÉSZSÉGSÉTA INDUL A KÓRHÁZ ELŐL, A KISKUNFÉLEGYHÁZI KONCERT FÚVÓSZENEKAR KÍSÉRETÉBEN

SZÍNPADI PROGRAM

RICHTER A NŐKÉRT PROGRAM

A nap házigazdája: Rákóczi Ferenc
09:30 Nippon Zengo és Fliszár Dóra
- Gymstick Elite Trainer Team
10:00 Köszöntő
10:20 Programismertető
10:45 Főnix Dance Tánc és Fitness Stúdió
13:30 Piros Rózsa Táncegyüttes
13:45 Silverstep Tánc Stúdió
14:15 TORNA KATUS ATTILÁVAL
17:00 Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola
17:30 Adományátadás

A beszélgetéseket vezeti: Jaksity Kata
• Prosztata- (PSA) szűrés
Radványi Dorottya
• Csontritkulás- és csontsűrűségmérés
11:30 Beszélgetés a Richter a Nőkért Programról
• Koleszterinszint- és vérnyomásmérés
12:30 Férﬁak az egészségről
• Szív- és érrendszeri kockázatfelmérés
13:15 A gyermeknevelés kérdései
• Érszűkület vizsgálat
14:00 Női szépség- és egészségóra Kardos Zsóﬁával
• Bőr- és körömgomba szűrés
“Részvéltel” - 15x15 mm - 5000 db matrica
15:00 Újrakezdők: 40 fölött az élet
• Asztma szűrés
15:45 Egészségpercek Béres Alexandrával
• BMI, testzsír-, magasság-, testsúlymérés
16:30 Női egészség, nőgyógyászati beszélgetés “Szűrés” - 15x15 mm - 5400 db matrica

CSALÁDI PROGRAMOK
• Gyermeksarok, játszóház
• Bábszínház
• Lifestyle Boulevard
• Fitnesz eszközök kipróbálása
• KATUSFOOD életmód tanácsadás
• Elsősegélynyújtás bemutató

• Nőgyógyászati tanácsadás
• Tanácsadás kismamáknak
• Változókori problémák
• Fogamzásgátlással kapcsolatos kérdések
• A mióma kezelésének lehetőségei
Tekerj és kívánj!
Élő kívánságműsor Garami Gáborral
Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata

Felhívjuk figyelmét, hogy a szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.
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SZŰRÉSEK

“Szűrés” - 15x15 mm

•
•
•
•
•
•

Patikai tanácsadás
Fájdalomcsillapítás
Memóriazavar
Szorongás és depresszió
Nőgyógyászati tanácsadás
Dietetikus, gyógytornász, gyógytorna

VÉRADÁS 10:00 - 14:00
Petőﬁ Sándor Városi Könyvtár, aula

- 5400 db m

- 2000
- 5000 d

“Tanácsadás” - 15x15 mm
“Részvéltel” - 15x15 mm

- 2500 db
- 5400 db m

“Előadás” - 15x15 mm
“Szűrés” - 15x15 mm

“Teszt” - 15x15 mm

- 6000 db m
- 2000

“Tanácsadás” - 15x15 mm

“Fitnesz” - 15x15 mm

ELŐADÁSOK

TANÁCSADÁSOK

- 5000 d

“Előadás” - 15x15 mm

- 2000 db matrica
A beszélgetéseket
vezeti:
Jaksity Kata, Radványi Dorottya
11:30 Bemutatkozik a Kiskunfélegyházi Kórház
“Előadás” - 15x15 mm - 2500 db matrica
• Csányi József polgármester
• Dr. Körtvélyessy András főigazgató
“Teszt” - 15x15 12:00
mm - 6000Adb
bőrmatrica
és a körmök gombás fertőzései
12:30 Csontritkulás és fájdalom
13:15 Beszélgetés Rudolf Péter színművésszel
“Fitnesz” - 15x15 mm - 5400 db matrica
13:45 Nem tűntem el – Richter Gedeon
portréﬁlm vetítése
15:00 A központi idegrendszer problémái
15:45 Férﬁasság és szívügyek
16:30 Hazai szakértelem – gyógyszergyártás
világszínvonalon

- 5400 db
- 2500 db

“Tanácsadás” - 15x15 mm

“Teszt” - 15x15 mm

- 6000 db m

“Fitnesz” - 15x15 mm

PONTGYŰJTŐ JÁTÉK A KÓRHÁZÉRT

A Richter Gedeon Nyrt. 2.000.000 Ft alapadományt ajánl fel a Bács-Kiskun Megyei Kórház – Kiskunfélegyházi Városi
Kórház és Rendelőintézet számára, széndioxid terápiás gőzkabin, PUVB fényterápiás eszköz beszerzéséhez.
Az adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért járó adományponttal növelni
tudják, hiszen a Richter pontonként 300 forinttal megemeli az alapadomány összegét. Minél aktívabban cselekszik
valaki saját egészségéért, annál nagyobb mértékben járul hozzá a kórháznak szánt adomány gyarapításához.

www.egeszsegvaros.hu
2016.04.27. 10:18:00

- 5400 db m

