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VOLT KÉPE HOZZÁ

11.

Közösségben szebb a karácsony

Nagycsaládként készül az ünnepekre a Holló László Képzőművész 
Kör, a karácsonyt megelőzően a nagyközönség előtt is megnyit-
ja kapuit a Petőfi téri kiállítótermében, galériájában. Az egye-
sülethez decemberben bárki betérhet, meghitt hangulat mellett 
beszélgetésre, kézműves foglalkozásra és a hagyományos ART 
TURKA kiállítás megtekintésére is lehetőség nyílik. A Holló Kör 
minden évet közös vacsorával zár, ilyenkor megvendégeli tagjait, 
segítőit, barátait. A karácsonyi menüt, vagyis a halászlét és túrós 
csuszát az egyesületi tagok készítik el.

A Holló László Képzőművész Kör 
1961-ben alakult, a karácsony kö-
zös megünneplése hosszú évekre 
visszanyúló hagyomány – mondta 
el Rátkai Zsuzsa egyesületi elnök.

– Minden esztendő végén szá-
madást tartunk, fontos szerepet 
szánunk a karácsonyi felkészülés-
re. Idén a városi karácsonyfa dí-

szeit készítettük el. Saját tervezé-
sű díszek, mézeskalács formák is 
kikerültek a műhelyből. December 
elején minden évben megnyílik az 
ART TURKA, ami egészen év vé-
géig eltart. Pezsgő közösségi élet 
folyik ekkor, a bejövő látogatókat 
megvendégeljük, megtekinthetik 
alkotásainkat, kiállított tárgyainkat 

– tette hozzá Lantos Szabolcs, 
egyesületi tag.

A karácsonyt megelőzően a ba-
rátok mellett családok és iskolás 
csoportok is felkeresik a Holló 
Kört. A gyerekeknek rajzfoglalko-
zásokat szerveznek, fakultatív mó-
don egyedi díszeket, ajándékokat 
készíthetnek. Az egyesület galériá-
ja a Petőfi téren 2011 óta működik, 
ahová a karácsonyi forgatagban 
különösen sokan betérnek.

– Minden karácsony előtt évzá-
rót tartunk, összegezzük az egye-
sület elmúlt évi munkáját, történé-
seit. Összeállítás, képes kiadvány 
készül a legfőbb eseményekről. Az 
évbúcsúztatón nagy vendégsereget 
fogad a Holló Kör, baráti beszélge-

tésekkel, kötetlen szórakozással 
telik az este.

A karácsonyi menü régebben ha-
gyományos tarhonyás vacsorából 
állt. Manapság Tóth Tamás jó-
voltából halászlé készül, a hölgyek 
pedig túros csuszát és süteménye-
ket tesznek az asztalra. Emellett a 
vendégek is szívesen hoznak vala-
mi finomságot. 

– A vacsorát követően csillag-
szórót gyújtunk, és a karácsonyi 
hangulatban megemlékezünk a 
korábbi tagokról. Rádi András, 
Mindszenti Lászlóné, Kürti 
Lászlóné és Csenki Tibor például 
már több mint 50 éve vállal aktív 
szerepet az egyesület életében – 
tette hozzá Rátkai Zsuzsa. 

Fotó: G
ubu Zoltán



2016. december 2.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK2

Nem engedi el az iskolák
kezét az önkormányzat

Január 1-jétől ismét állami 
működtetésbe kerülnek az 
iskolák. Miként érinti ez a fé-
legyházi gyerekeket és intéz-
ményeket? Ez a kérdés most 
minden szülőt és pedagógust 
foglalkoztat. A polgármester 
válaszol rovatban is erről kér-
deztük Csányi Józsefet.

– A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KLIK) fenntartásá-
ban lévő, de eddig az önkormány-
zatok által működtetett köznevelési 
intézmények működtetői feladatait 
2017. január 1-jével átveszik a terü-
letileg illetékes tankerületi közpon-
tok. Az önkormányzatok maradnak 
az ingatlanok tulajdonosai, tehát a 
tankerületi központok a feladatokat 
veszik át, a tulajdonjogot nem. 

Azt hiszem, bátran kijelenthetjük, 
hogy jó gazdái voltunk a félegyházi 
iskoláknak az elmúlt időszakban. 

Ez idő alatt többszázmillió forintot 
költött az önkormányzat az intéz-
ményekre. Az átvételt követően 
rohamléptekben próbáltuk behozni 
a korábbi évek elmaradásait. A pol-
gármesteri hivatalban külön stábot 

hoztunk létre, amely azon dolgo-
zott, hogy gyermekeink és a velük 
foglalkozó pedagógusok semmiben 
se szenvedjenek hiányt. Felújítottuk 
a mosdókat, kijavíttattuk a világí-
tótesteket, projektorokat, gondos-

kodtunk az alapvető higiénés felté-
telekről. 

Mint ahogy azt már több fórumon 
kifejtettem: én személy szerint job-
ban örülnék, ha az önkormányzat 
működtetné továbbra is az iskolá-
kat, sőt, a legmegnyugtatóbb szá-
momra az lenne, ha a tanárokat is 
az önkormányzat alkalmazná, mint 
egykor. De el kell fogadni a központi 
akaratot, amely más irányba mutat. 
Ennek jegyében a jövőben is szoro-
san együtt szeretnénk működni az 
állami központtal, és minden tőlünk 
telhető segítséget megadunk azért, 
hogy gyermekeink ideális feltételek 
között tanulhassanak és tölthessék 
a mindennapjaikat. Ez mindannyi-
unk közös érdeke. Arra, hogy ennek 
érdekében együttesen munkálkod-
junk a jövőben, garanciát látok dr. 
Kása Zsuzsa személyében, aki a 
megyei szervezet szakmai vezetője 
lett – fogalmazott Csányi József.

ÖN KÉRDEZ
A POLGÁRMESTER

VÁLASZOL

Príma félegyháziak
A Kiskunfélegyházi Mazso-
rett Egyesület kapta a leg-
több közönségszavazatot idén a 
Bács-Kiskun megyei Príma Díjért 
folyó versenyben. Az Év Vendég-
látó Vállalkozója Erkiné Rózsa 
Márta, a kiskunfélegyházi Rózsa-
kert Vendéglő tulajdonos-üzlet-

vezetője lett. A díjakat november 
25-én, pénteken este adták át a 
Four Points by Sheraton Kecske-
mét szállodában megrendezett 
gálaesten a Megyei Príma Díjak-
kal együtt.

A kitüntetettekről később rész-
letesen írunk. 

Adventi első hétvégéjén kapcsolták 
fel az ünnepi díszvilágítást Félegyhá-
zán. A Kossuth utcát immár egészen 
az állomásig ékesítik a karácsonyi 
szimbólumokkal díszített átfeszí-
tések, s ünnepi fényekbe öltözött 

a Szent János tér, a Béke tér és a 
Petőfi tér is. A fák ágai köré tekert 
ledsorok különleges, adventi hangu-
latot teremtenek. Idén összesen 54 
ezer apró led világít a tereken, ami 
háromszorosa a tavalyinak.

Ünnepi 
fényárban

a város

Adventi hangverseny
a Zenebarátoktól
A Kiskunfélegyházi Zenebarátok 
Egyesülete szeretettel hív és vár 
minden érdeklődőt Adventi Hang-
versenyére december 11-én, va-
sárnap 16 órára a Szent István 
Templomba.

Fellép a Kiskunfélegyházi Alap-
fokú Művészeti Iskola Kamaraze-
nekara és a Kiskunfélegyházi Ze-
nebarátok Kórusa, Szatmári Imre 
vezényletével. Zongorán kísér: Bol-
la Julianna. A belépés díjtalan. 

Alig várták a gyerekek és felnőttek, hogy birtokba vehessék 
a főtéri koripályát november 26-án. Csányi József polgár-
mester rövid megnyitóját már korcsolyával a lábukon hall-
gatták végig, majd indult a csúszkálás.

A jégpályát a korábbi évekhez 
hasonlóan – előzetes bejelen-
tés alapján – hétköznapon-
ként 13 óráig az iskolák és a 
nagycsaládosok közösségei 
(pedagógus, vagy szülő fel-

ügyeletével) pályadíj nélkül 
használhatják. 14 órától 21 
óráig a felnőttek és a gyerekek 
kedvükre karcolhatják a jeget. 
Igaz, ekkor már a pályahaszná-
latért díjat kell fizetni.

Lehet csúszkálni
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Egészségügyi metszésre van 
szüksége a félegyházi platá-
noknak. A Kossuth utcai fasor 
szépségét átmenetileg megté-
pázza ugyan a nélkülözhetet-
len beavatkozás, de a szakem-
berek szerint bűnös mulasztás 
volna ennek a fák egészség-
romlását lassító gyógyításnak 
a mellőzése.

A több mint 100 éves, eredeti 
telepítésű fasor fenntartásának 
időszerű munkálatai kezdődtek el 
kísérleti jelleggel a napokban. A 
metszési munkákat Csányi Zol-
tán kertészmérnök irányítja, ő 
az a szakember, aki 1993 óta te-
vékenyen részt vesz a fasorral 
kapcsolatos rekonstrukciós tevé-
kenységekben. A most elkezdődött 
munkákat megelőzte egy dopple-
res fastruktúra-vizsgálat, amely 
megállapította, hogy több mint 
50 darab platánfánál a fatörzsben 
korhadt üreges részek vannak, ami 
miatt azok szilárdsága jelentősen 
meggyengült. A fatörzseken látha-
tó rákos daganatok alakultak ki.

Az 1990-es évek előtt a fasorral 
kapcsolatos fenntartási munkák – 
főleg a forráshiány miatt – elnagy-
oltak voltak. Az idényszerű munká-
kat később sem lehetett ütemezni, 
bár a szakértelem akkor már meg-
volt, de az anyagi körülményekben 
nem történtek változások.

A mostani munkálatokkal az 
idős példányokat a kivágás he-
lyett próbálják megmenteni, meg-

fiatalítani. Ez vázágakig történő 
visszametszést jelent, melynek 
során eltávolítják a platánfa legy-
gyakoribb kórokozójaként megje-
lenő gnomoniás ágrészeket is. Ez 
a fiatal ágrészeket fertőzi meg, 
levélfoltosodást, majd teljes ágel-
halást okozva. A drasztikus visz-
szametszéssel a fa egészségesen 
tartható, és egy következő korona-
alakító metszéssel meggátolható 
a vázágak felnyurgulása is. Ehhez 
hasonló drasztikus visszametszés 

1995-ben történt utoljára, pedig 
az állomány egészségesen történő 
tartásához azt legalább ötévente 
meg kellene ismételni.

Szintén kísérleti jelleggel a Ma-
rosvásárhelyi utcában lévő néhány 
platánfát is erősen visszavágják, 
mivel a fák több helyen gondot 
okoznak a közelben lévő épületek-
nek.

A platánfák ifjító, gyógyító met-
szését egyelőre a Kossuth utca 33. 
szám előtt, a gombánál, három 

egyednél végezték el. A látvány 
első ránézésre sokkoló. Azonban 
a fák továbbélése érdekében nincs 
más megoldás. Az idei visszavágá-
sok eredményét jövőre kiértékelik, 
aminek figyelembevételével több 
éven keresztül folytatják a pla-
tánfák ifjító, gyógyító metszését 
Félegyházán. Ez elengedhetetlen 
annak érdekében, hogy még sokáig 
gyönyörködhessünk a város sajá-
tos hangulatát adó, egyedülállóan 
szép platánsorban.

Megkezdődött november 22-én az utcanévjelző táblák kihelye-
zése Félegyházán. Az első eligazítót az 5-ös út mentén, a Petőfi 
lakótelepi vasúti átjáró előtt helyezték el a közmunkások.

Ódor László, a szociális és köz-
foglalkoztatási osztály vezetője 
elmondta, hogy a helyi közmunka-
program keretében több mint száz 
táblát helyeznek ki még ebben az 
évben.

Még év elején döntött a város-
vezetés a hiánypótló kezdemé-
nyezésről, miszerint Félegyházán 
útbaigazító táblákkal könnyítenék 
meg a tájékozódást. A táblaprog-
ramra az értékteremtő közfoglal-
koztatás keretében, a helyi járási 
hivatalon keresztül nyújtott be pá-

lyázatot az önkormányzat, amit a 
belügyminiszteri döntés több mint 
10 millió forinttal támogatott. A 
közterületi eligazító táblák és az 
oszlopok a programban résztvevő 
hat fő közmunkás közreműködé-
sével, helyi vállalkozások bevoná-
sával készülnek el. Idén több mint 
száz tábla kerül ki a közterüle-
tekre, elsőként a főbb útvonalak 
mentén, jövőre pedig – az önkor-
mányzat szándéka szerint – a ki-
sebb utakkal folytatva, valamennyi 
városrészre kiterjedve.

Fellobbant az első láng
– Hiszünk abban, hogy nem csak a karácsonyfán és fényárban 
úszó tereinken, de szívünkben is ünnepi fények gyúlnak – mondta 
köszöntőjében Csányi József polgármester, mielőtt meggyújtotta 
a város adventi koszorúján az első gyertyát, november 26-án.

Az ünnepvárás jegyében a 
gyertyagyújtáskor Hostyánsz-
ki Péter baptista lelkipásztor 
fogalmazta meg adventi üze-
netét, majd a Batthyány Lajos 

Általános Iskola Kicsinyek kó-
rusa adott műsort. A Királyi 
Szakácsok forró teával, finom 
süteményekkel kínálták a meg-
jelenteket.

Sokkoló a látvány, de a

gyógyulásukért vágják vissza 
a félegyházi platánokat

Táblák a könnyebb tájékozódásért
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Lapzártakor még javában folytak az útfelújítási munkálatok a Majsai 
út térségében. A Magyar Közút NZRT szakemberei november 24-én 
kezdték meg az aszfaltozási munkálatokat az Ipari Park előtti sza-
kaszon, és az elmúlt napokban mindkét réteg rákerült az 5403 jelű, 
úgynevezett Majsai útra. Itt a fokozott kamionterhelés miatt van 
szükség a két rétegre. A sínektől a laktanya végéig terjedő szakasz 
mellett elkészült a hármas vasúti átjáró közötti rész is.

Sipos Róberttől, a városüzemelte-
tési osztály munkatársától megtud-
tuk, hogy a hét végéig az időjárás 

függvényében szeretnék befejezni 
a tervezett aszfaltozást az érintett 
beruházás többi helyszínén is.

Mintegy 12 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert 
el a félegyházi önkormányzat azon a pályázaton, amit a Föld-
művelésügyi Minisztérium hirdetett meg a Tanyafejlesztési 
Program 2016. évi településeknek szóló pályázata keretében. 
A tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és 
fejlesztését célzó program megvalósításához az önkormányzat 
1.336 ezer forint önerővel járul hozzá.

A részletekről Gyuricza Gergő, 
a fejlesztési csoport vezetője el-
mondta, hogy a félegyházi ön-
kormányzat által beadott három 
pályázat mindegyike elnyerte az 
igényelt támogatás teljes össze-
gét. Így 2017 április végéig vala-
mennyi alprogram megvalósul.

A tanyagondnoki szolgálat esz-
közfejlesztésére és egy szakmai 
nap megszervezésére az önkor-
mányzati önerővel együtt több 
mint 2 millió forintot költhet. En-
nek köszönhetően többek között 
vércukor- és vérnyomásmérővel, 
elektromos hűtőtáskával, utánfu-
tó-magasító állvánnyal és pony-
vával gazdagszik a szolgálat, ami 
tovább emeli a tanyai lakosságnak 
nyújtott ellátás színvonalát.

A tanyasi lakosokat célzó lakó- 
és vagyonbiztonsági-, valamint a 
biztonságot fokozó kommunikáci-

ós eszközök telepítésének támo-
gatása keretében külterületi térfi-
gyelő kamerarendszer kiépítése 
válik lehetővé. A beruházás során 
hat darab hálózati kamerát he-
lyeznek ki Selymesben, az 1. dűlő 
legelején és végén, a Majsai út – 
54125. sz. út (Haleszi-Galambosi 
összekötő út) kereszteződésében, 
a Bugaci út – 54125. sz. út ke-
reszteződésének (ún. Beálló-ke-
reszteződés) dél-nyugati oldalán, 
az 54125. sz. úton a Galambosi 
Büfé előtt, valamint az 5. sz. főút 
– Aranyhegyi lakótelep Kiskunfé-
legyháza felőli bejáró útja sarká-
nál. A kamerarendszer központja 
a polgármesteri hivatalban lesz, 
az eszközöket a közterület-fel-
ügyelők működtetik majd.

A harmadik nyertes programnak 
köszönhetően úgynevezett sziget-
üzemű, napelemes rendszerű vi-

lágító berendezések vásárlása és 
telepítése történik meg. Így köz-
világítás kialakítására nyílik lehe-
tőség az 5. sz. főút keleti oldalán, 
a Selymesi kerékpárút legvégével 
szembeni buszmegállónál, a Maj-
sai út – Dobos-féle buszmegál-
lónál, a Bugaci úton a Varga-dűlő 
kereszteződése mellett található 
buszmegállónál, a Bugaci úton a 6. 
km kő utáni, balra található busz-
megállónál, az Izsáki út-Forgó dűlő 
kereszteződésénél, a Majsai úti 
körforgalom előtti buszváró mel-
lett, a Szabó-hegy 2. és 4. dűlője 
elején, a Felső-Galambos 3. és 4. 
dűlő végén, a Kőrösi út – 0328/137 
hrsz-ú dűlőút kereszteződésé-
ben, az 542. sz. út (Új-beton) és a 

0339/20 hrsz-ú dűlőút keresztező-
désében található postaládáknál, 
valamint az 5. sz. főút keleti olda-
lán a 106+505 km szelvényben 
található buszmegállónál.

A tanyasi bekötőutak keresz-
teződésénél, valamint a tanyasi 
buszmegállókban egységesen 
100 W teljesítményű napelemeket 
helyeznek ki a 13 helyszínen. Az 
eszközök az önkormányzat tulaj-
donában lesznek. A napelemes 
közvilágítási rendszer működte-
tése nem igényel hálózati tápellá-
tást, energiáját a napsugárzásból 
nyeri (szigetüzemű működés). A 
kivitelező 5 év teljes körű helyszí-
ni garanciát vállal a közvilágítási 
rendszerre.

SZÜLINAPI
AJÁNDÉKOT 

kapott a NMHHtól 
a Rádió Smile

A 2008 november 15-e óta Kis-
kunfélegyházán és vonzáskör-
zetében sugárzó Rádió Smile 
indulásakor idén tavaszig ka-
pott engedélyt működésére. 
Azóta az Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiataná-
csának két hónapos, ideiglenes 
engedélyeivel szólhattak hallga-
tóikhoz.

A rádió stábja örömmel je-
lenti, hogy a 2016 júniusában 
beadott pályázatukat az NMHH 
Médiatanácsa kedvezően bírál-
ta el, így újabb 3 évig sugároz-
hatják műsoraikat az éterben az 
FM 89.9 MHz-en és az interne-
ten keresztül! 

A rádió vezetősége ezúton 
köszöni a bizalmat munkatár-
saknak, partnereiknek és min-
den kedves hallgatónak, segítő-
nek és a továbbiakban is várnak 
mindenkit a 89.9-en.

Külterületi fejlesztések

Ünnepre hangoló
Kelemen Sándorné Mara, a 
Nádasdy utcai szociális otthon 
lakójának szeretnénk örömet 
szerezni azzal, hogy karácsonyi 
versét megosztjuk olvasóinkkal. 

Karácsony
Eljött a karácsony,
Mint minden évben 
Odakünn hull a hó,
Karácsony estéjén.

Ilyenkor a szeretet lángja 
Jobban ég s a család

Ünnepel s remél, hogy 
Jövőre jobb lesz az év.

Karácsonyfát körülüljük 
S csendben átéljük e napot,

Meghitt a hangulat,
Ezen a szép napon.

Csend veszi körül a házat 
Az angyalok vigyáznak ránk,

Diós, mákos bejglivel 
Terített asztal vár.

A család hiszi nem csak 
Karácsonykor tiszteli,

A másik embert 
Hanem mindig!

Új aszfalt a Majsai úton
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Nyugdíjas angyalok
Az angyalokról, a karácsonyról 
szólt a Kiskunfélegyházi Nyug-
díjas Klubok Egyesületének ösz-
szejövetele november 28-án, a 
Szakmaközi Művelődési Házban. 
A nyugdíjas közösségek versek-
kel, énekekkel, dalokkal és rövid 
előadásokkal elevenítették fel 

adventi szokásainkat. Kézműves 
munkáikból tárlatot is nyitottak, 
aminek természetesen az „An-
gyalok” címet adták. Az ünnepsé-
gen Csányi József polgármester 
köszöntötte a városvezetés nevé-
ben a nyugdíjas klubokat és meg-
köszönte támogatásukat.

Fél évszázad öröme és bánata

Az 1966-ban érettségizett IV. B 
osztály öregdiákjai találkoztak a 
Móra Ferenc Gimnázium előtt, 
hogy éretté válásuk 50. évfor-
dulójára emlékezzenek. A 21 fős 
lányosztályból november 26-án, 
tizenhatan köszöntötték egymást 
nagy szeretettel. Az osztálytalál-
kozón megemlékeztek egykori osz-

tályfőnökükről, Csányi György-
ről, és elhunyt osztálytársaikról. 
Felidézték iskolai élményeiket, a 
műanyaggyári és cipőgyári gyakor-
latok emlékeit. Szóba kerültek a 
régi csínytevések is, de az elmúlt 
évekről, a családról, gyerekekről 
és unokákról is megosztották egy-
mással élményeiket, fotóikat.

Lakossági fórumra várta dr. Kiss Ákos Csaba önkormányzati 
képviselő a 9-es választókörzet lakóit november 25-én, a 
kossuth városi közösségi házban, a Szendrey utcában. A megje-
lenteket a képviselő a városrészben történt eddigi fejlesztések-
ről, Csányi József polgármester pedig a városban történt beru-
házásokról, a következő időszak önkormányzati terveiről adott 
részletes tájékoztatót. Az összejövetelen megjelenteket arra 
ösztönözték az előadók, hogy a városrész fejlesztésével kap-

csolatos észrevételeiket, kérdéseiket, kritikáikat folyamatosan jelezzék, segít-
ve ezzel az önkormányzat munkáját, a későbbi tervek megfogalmazását.

A körzet lakói megelégedéssel fogadták a 
bejelentést, miszerint 2018 elején megépül-
het a Bercsényi utcán a kerékpárút. Örömte-
li volt számukra az is, hogy az önkormányzat 
hamarosan saját erőből felújítja a Dessewffy 
utcát, és ahogy engedi a költségvetés, a 
Bajza utca is sorra kerül. Az útfelújítások 
kapcsán a molnártelepieknek is jó hírrel 
szolgált a képviselő és a polgármester. El-
mondták, hogy a Molnártelepen a végtelenül 
elhasználódott, keskeny főközlekedési út-
szakasz felújítási tervei már készülnek. Sike-
rült megegyezni a MÁV illetékeseivel is, hogy 
területek átadásával segítik a beruházást. 
Ennek köszönhetően lehetőség nyílik arra, 
hogy egy 6 méter széles, jó minőségű – a te-
herforgalom terhelését is elbíró út épülhes-
sen úgy, hogy a vízelvezetést is megoldják.

Dr. Kiss Ákos Csaba szólt arról is, hogy 
körzetében a közvilágítás javítása érdekében 
több új világítótestet helyeznek ki az Izsáki 
úton, a Molnártelepen és a Radnóti utcában.

Hozzászólásaikban a körzet lakói a köz-

lekedés- és közbiztonság erősítését kérték 
a körzetben. Problémaként merült fel a 
csapadékvíz elvezetésének megoldatlansá-
ga és a járdák rossz állapota.

Felvetéseikre a polgármester elmondta, 
hogy folyamatos egyeztetés zajlik a helyi ren-
dőrkapitánysággal arról, hogy több rendőr 
teljesítsen járőrszolgálatot, és a térfigyelő 
kamerarendszer kialakítása is folyamatban 
van. A vízelvezető árkok karbantartásával 
kapcsolatosan kifejtette, hogy ebben az in-
gatlantulajdonosoknak is van kötelezettsége. 
Az árkokat, átereszeket karban kell tartani a 
telekhatár előtt. Ezt a közterület-felügyelet 
a közeljövőben egyre szigorúbban fogja el-
lenőrizni. Akik pedig a felszólítások ellené-
re sem tisztítják meg az árkot, az átereszt, 
azok büntetésre is számíthatnak.

A fórum résztvevői javasolták, hogy a vá-
ros tegye rendbe a Hősök Parkjában a közle-
kedési parkot, és azon a területen közösségi 
rendezvények is szerveződjenek. Ehhez a 
segítségüket is felajánlották.

Parkolóbővítés, 
zöldülő közterek 

November 23-án, dr. Ónodi 
Izabella, a 8. számú választó-
körzet önkormányzati képvi-
selője, a Művelődési- és Szo-
ciális Bizottság elnöke tartott 
lakossági fórumot a Bercsényi 
utcai Óvodában. Az esemé-
nyen részt vett Csányi József 

polgármester, Balla László alpolgármester és 
Bense Zoltán önkormányzati képviselő is.

Csányi József polgármester elsőként a városban 
hamarosan megvalósuló projektekről tájékoztatta a 
megjelenteket. Beszélt többek között a „Zöld város” 
programról, a település útjainak felújításáról, parkok 
és terek rendezéséről, épületek, körforgalmak újra-
gondolásáról.

Balla László alpolgármester a temetők helyzetéről 
beszélt, és beszámolt arról is, hogy új óvoda, további 
parkolók és kerékpárutak építése is szerepel a város 
tervei között. 

Dr. Ónodi Izabella elsőként a választókörzetben 
megvalósult projektekről számolt be, így a kerékpá-
rút átadásáról, az „Otthon melege” program megva-
lósulásáról, parkolók és járdák felújításáról, továbbá 
egyéb fejlesztésekről, beruházásokról. A jelenlévők 
örömmel fogadták a város bevezető szakaszánál 
fekvő körforgalom közepére tervezett új köztéri alko-
tás hírét. Mint a képviselő elmondta, itt egy 3 méter 
magas, a város címerét ábrázoló szoborra cserélnék 
a jelenlegi forgó piramist. A lakossági fórumon fel-
merült kérdésekre és problémákra a körzet képvi-
selője gyors választ, és lehetőség szerint hatékony 
megoldást ígért.

Jó híreket vitt a kossuth
városiaknak a képviselő
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A termé
szetjáróra 
emlékeztek
A félegyházi természetjárók 
minden évben megemlékeznek 
Rockenbauer Pál halálának év-
fordulójáról november 26-án, a 
móravárosi pihenőparkban. Ez-
úttal egy emlékoszlopot is avat-
tak a jeles természetjáró tisz-
teletére, amit dr. Nemes-Nagy 
Tibor, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója ajánlott fel.

Az évforduló alkalmából meg-
rendezett összejövetelen a fel-
ajánló mellett jelen voltak a Kis-
kun Természetbarát Egyesület 
Rockenbauer Pál szakosztályának 
tagjai, Bozó Lajos, a kiskunfé-
legyházi természetjáró egyesület 
elnöke, Thuróczy Lajos, a Magyar 
Természetjáró Szövetség tiszte-
letbeli elnöke, valamint az össze-
vont általános iskolák képviselői. 
Meizl Ferenc, a Platán Általános 
Iskola volt igazgatója ez alkalom-
mal jelentette be, hogy 2017-ben, 
a 30. évfordulóra teljesen megújul 
a Közelszőlői Pihenőpark.

Óvodások ünnepi díszei 
a város karácsonyfáján

A város karácsonyfájának ünnepi pompába öltöztetéséhez idén vala-
mennyi félegyházi óvoda hozzájárult a kicsik által készített díszekkel. 
A kis alkotók büszkén adták át ajándékaikat az önkormányzat munka-
társainak, akik apró figyelmességgel viszonozták a gondos munkát.

Mi sem lenne egyszerűbb, 
mint játék közben gyógyulni, 
és mellőzni az antibiotikumok 
szedését. Ez valószínűleg sok 
kisgyermekes szülő álma, ami 
a Batthyány utcai Sóvilágban 
akár valóra is válhat, hiszen só-
szobájukban a parajdi sóbánya 
pozitív hatásain alapuló haté-
kony módszer alkalmazásával 
a felső- és alsólégúti megbe-
tegedések esetén nyújtanak 
segítséget a gyógyuláshoz, és 
a tünetek mérsékléséhez.

– Egy porlasztógép segítségével 5 
mikron szemcsenagyságú só kerül 
a szoba levegőjébe, amely beléle-
gezve eljut az alsó légutakba, és 
ott váladékoldó és csíraölő hatásá-
nak köszönhetően képes a bakté-
riumokat és vírusokat elpusztítani. 
Ezzel a technikával 50 perces ke-
zelési idő is elegendő a megfelelő 
hatás eléréséhez – magyarázta a 
módszert Simon Hajnalka, a Só-
világ üzletvezetője.

A sószoba a légutak gyulladásos 
és allergiás eredetű megbetege-
désekor lehet hatékony segítség, 
rendszeres használat esetén a 
légúti betegség nem csak később 
jelentkezik, de enyhébb lefolyású 
is lehet.

– A terápiához 99.9 százalékos 
tisztaságú orvosi nátrium-kloridot 
használunk, ami mentes minden 
szennyezőanyagtól. A módszer 
mögött orvosok, pulmonológusok 
állnak, megfelelő szakmai hátteret 
nyújtva a működéshez. Így olyan 
sószobát sikerült létrehoznom, 
amely nem csupán wellness-él-
ményt nyújt, hanem valóban hatá-

sos és segít a gyógyulásban – tette 
hozzá Hajnalka.

A Batthyány iskola melletti 
Sóvilágban a játékokkal, só-ho-
mokozóval a kisgyermekeknek is 
egyszerűen és játékosan megy 
a gyógyulás, az árakat pedig úgy 
alakították ki, hogy a családok, 
barátok együtt még kedvezőbben 
gyógyulhatnak. K. G.

Játékos gyógyulás

Egészséges 
és biztonságos 
ínyenc falatok 
az ünnepekre, 
kedvező áron!

A disznótoros akció 
december 5-étől 

december 10-éig tart: 

sütőhurka (fehér és véres) 
850 Ft/kg., 

sütőkolbász 1100 Ft/kg. 

ÚJDONSÁG ÍNYENCEKNEK: 
emu szalámi (csemege és csípős) 5700 Ft/kg

Hagyományos ízek, tartósítószer 
és adalékanyag-mentes termékek!

Minden vásárlásával 
a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskolában 

folyó agrárszakképzést támogatja!

Ha az ünnepekre is biztos helyről 
származó, friss húst szeretne, 
akkor azt a Mártírok u. 1 sz. 

alatti Mezgé 
Mintaboltban keresse!
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Sok családban megosztó a kérdés: földlabdás élő, kivágott, 
vagy éppen műfenyő alá kerüljenek az ünnepi ajándékok kará-
csonykor. A kisgyermekes családok általában eredeti, élőfenyő 
mellett teszik le voksukat, de a műfenyő népszerűsége is töret-
len. A természetes fenyőfa mellett a természetesség szól, míg 
a műfenyővel megóvhatjuk az élő fákat a kivágástól.

Horváth Tamás (44): – A mű-
fenyők egyre elterjedtebbek Ma-
gyarországon, a technológia fej-
lődésének köszönhetően szebbek, 
valósághűbbek. Ennek ellenére 
hagyományos, eredeti karácsony-
fát választok, élő fenyőt díszít a 
család. A fenyő kiválasztásánál az 
árat is figyelembe veszem, jellem-

zően nagy fát vásárolok a kisgye-
rekek kedvéért.
Gulyás Csilla (20): – Minden év-
ben eredeti fenyőt választunk. Az 
igazsághoz hozzátartozik, hogy 
az egyik évben kipróbáltuk a mű-
fenyőt, de nem volt az igazi, nem 
adott karácsonyi hangulatot. Az 
eredeti fenyőfának illata van és a 

közös díszítéskor meghitt hangu-
latot teremt. Ha majd lesznek ké-
sőbb gyermekeim, akkor én is az 
eredeti fenyőfát választom.

Losonczi Györgyi: – Kizárólag 
élő fenyőt díszítünk. Ha már any-
nyi műanyag vesz körül bennünket, 
akkor legalább a fa legyen eredeti. 
Az lenne a legjobb, ha mindenki 
cserepeset, földlabdásat vásárolna. 
A karácsonyt követően oda lehet 
ajándékozni, el lehet ültetni a kert-
ben, egyéb helyeken. Az apró levelűt 
részesítem előnyben, fontos, hogy 
ne hullajtson. Sok esetben idő előtt 

kivágják a fákat, emiatt közvetlenül 
a karácsonyt megelőzően érdemes 
csak megvásárolni.
Vargáné Ildikó (43): – Műfenyőt 
díszítek praktikussági szempont-
ból. Karácsonykor csak kiveszem 
a szekrényből, nem piszkol, nem 
szórja a levelét. A környezete-
met is kímélem a műfenyővel, az 
enyém már 10 éve megvan. Koráb-
ban, amikor kisebbek voltak a gye-
rekek eredeti fenyőt díszítettünk. 
Manapság azt tapasztalom, hogy 
egyre többen áttérnek a műfenyő-
re. Egyszeri költséggel bír és nem 
kell hozzá élő fenyőket kivágni.

KÖRKÉRDÉS: Élő, vagy műfenyőt díszít karácsonykor?

Staféta rovatunkban legutóbb 
Molnár Attila boncmesterrel 
beszélgettünk életről és halál-
ról. Tőle került a staféta Csuka 
Piroska szülésznőhöz, akitől 
azt kérdeztük: szerinte mikor 
kezdődik az élet.

Piroska miután valóra váltotta 
édesanyja beteljesületlen álmát 
és szülésznő lett, a félegyházi 
szülészeten segítette életük leg-
fontosabb napján az édesanyákat. 
Rövid kecskeméti kitérő után most 
ismét Kiskunfélegyházán dolgo-
zik, a mozgásszervi rehabilitációs 
osztály gazdasági nővéreként. Jól 
érzi itt magát, de titkon abban re-
ménykedik, hogy visszatérhet még 
eredeti hivatásához.

– Miután megszűnt Félegyhá-
zán az aktív ellátás, a kecskeméti 
kórházba mentem dolgozni, a szü-
lészetre. Nagyszerű négy év volt 
az ingázás dacára is, de amikor a 
kicsi lányom elsős lett, és hívtak 
az új mozgásszervi rehabilitációs 
osztályra, úgy döntött a család, 
hogy a könnyebb utat választjuk. 
Itt helyben vagyok, egy műszakban 
dolgozom héttől háromig, nem kell 
éjszakázni, tudok a lányommal 
foglalkozni. 

– Milyen volt a félegyházi szü-
lészeten dolgozni?

– Nagyon összetartó, összeszo-
kott társaság volt. Bár évekig a 
levegőben lebegett a bezárás, nem 
akartuk elhinni, hogy ez bekövet-
kezhet. Amikor aztán megtörtént, 

szinte mindenki sírt. A hely 
erőssége talán éppen abból 
adódott, ami gazdaságilag 
a veszte lett: a családias, 
baráti légkör. Ott minőségi 
időt tudtunk tölteni a kis-
mamákkal, mély kapcsola-
tok alakultak ki, amire egy 
nagyobb intézményben sok-
kal kevésbé van mód. 

– Mi vonzotta erre a pá-
lyára?

– Mindig közel állt hoz-
zám az egészségügy, amihez 
minden bizonnyal köze volt 
édesanyám rajongásának. 
Ő szülésznő szeretett volna 
lenni, de a szülei nem en-
gedhették meg maguknak, 
hogy a nyolc osztály után 
tanulni küldjék. A minta annyira 
bevésődött, hogy a nagylányom is 
ezt a pályát választotta. Közhely-
nek tűnhet, de az a fő motivációnk, 
hogy szeretünk segíteni másokon. 
Itt ki tudunk teljesedni. A lányom 
is a félegyházi kórházban dolgo-
zik, megszerezte az ergoterapeuta 
felsőfokú szakképesítést, és stro-
ke-os, illetve balesetet szenvedett 
betegeknek segít az úgynevezett 
finom mozgásokat visszahozni, 
emellett besegít a sebészeten is. 

– Levezetett több száz szü-
lést, világrahozott két saját 

gyermeket. Ön szerint mikor 
kezdődik az élet?

– Biológiai értelemben a foganta-
tás pillanatában, egy anya lelkében 
viszont akkor, amikor – az apával 
közös döntés eredményeként – el-
határozza, hogy gyermeket vállal. 
Ennek a döntésnek meg kell érnie 
a szívünkben és a lelkünkben is. Én 
hiszek benne, hogy a kisbaba érzi 
ha várják, és hálás lesz ezért. Az 
édesanya pedig készüljön testével, 
lelkével az élet befogadására! Fi-
gyeljen magára, éljen és táplálkoz-
zon egészségesen, tartózkodjon a 
káros szenvedélyektől! 

– Mi a helyzet az abortusszal?
– Nem vagyok abortuszpárti, de 

nem is ítélem el azt, aki ezt a meg-
oldást választja. Azt gondolom, 
hogy vannak olyan élethelyzetek, 
amikor meg kell adni az ilyen dön-
tés jogát az édesanyának. 

– Voltak-e különösen emlé-
kezetes szülések a pályafutása 
alatt?

– Néhány édesanya különösen a 
szívemhez nőtt. Volt, akinek mind-
három gyermekét én segítettem 
világra, a harmadikat már Kecs-
keméten, de ott is ragaszkodott 
hozzám. Ez nagyon jól esett. Csa-
ládon belül például ott lehettem 
a sógornőm mellett ezen a fontos 
napon. Az együtt átélteket soha 
nem felejtjük el, a kapcsolatunkat 
rendkívüli módon elmélyítette. 

– Visszavágyik a hivatásához?
– Jól érzem itt magam, nagyon jó 

a kollektíva, és a jelenlegi élethely-
zetembe sokkal jobban beilleszthe-
tő ez a munka és munkarend. De 
ha lehetőség nyílik rá, szeretnék 
még ott bábáskodni a jövendő kis 
életek megérkezésénél. Nem tu-
dom, hogy lesz-e még Félegyházán 
szülészet, de titkon abban bízom, 
hogy leszek még itt szülésznő.

Csuka Piroska Bazsó Ritának, 
az Univer marketingvezetőjének 
adja át a stafétát, akitől azt sze-
retné megtudni, hogyan illeszthe-
tő össze egy sikeres, egyedülálló 
nő életében a gyereknevelés és a 
karrier.

S
TA

FÉ
TA Ahol az élet kezdődik
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Szerződött üzletek:

Kedvezmények a Félegyháza Kártyával
Miért érdemes  

Félegyháza Kártyát  
igényelni?

Mert a felhasználók a kártya birtokában a part-
nerüzletek által nyújtott azonnali kedvezmény-
ben részesülnek, az így generált forgalomnöve-
kedés pedig a helyben érdekelt vállalkozásokat 
gyarapítja. Ezzel erősödhet a kapcsolat Kis-
kunfélegyháza üzletei, szolgáltatói és a helyi 
fogyasztók között.

Ki igényelhet  
Félegyháza Kártyát?

A kiskunfélegyházi, bugaci, bugacpusztaházi, 
móricgáti, jászszentlászlói, petőfiszállási, pál-
monostorai, gátéri, tiszaalpári, kunszállási, fü-
löpjakabi és kiskunmajsai lakóhellyel rendelkező, illetve kiskunfélegyházi 
székhelyű, telephelyű munkáltatónál dolgozó, kiskunfélegyházi lakóhely-
lyel nem rendelkező természetes személyek, valamint kiskunfélegyházi 
köznevelési intézményben tanuló diákok.

Hol és milyen mértékű kedvezményekre 
jogosít a Félegyháza Kártya?

Jelenleg az itt felsorolt üzletek, szolgáltatók nyújtanak kedvezményt a 
kártya tulajdonosainak. A partnerek köre folyamatosan bővül, az elfo-
gadóhelyek aktuális listájáról és a nyújtott kedvezményekről naprakész 
információt nyújt a www.felegyhazakartya.hu honlap. 

Hogyan szerezhető be  
a Félegyháza Kártya?

A kártya igényelhető (a kártyadíj megfizetésének egyidejű igazolásával)
személyesen, igénylőlap kitöltésével, aláírásával és leadásával az ügyfél-
szolgálaton;
interneten a kitöltött igénylőfelületen (www.felegyhazakartya.hu),
A kártya az igénylőlap kibocsájtóhoz történő beérkezését – elektronikus 
igénylés esetén annak visszaigazolását – követő 15 munkanapon belül 
postai úton kerül az igénylőhöz.
A kártya bevezető díja 1000 Ft, érvényességét évente kell hosszabbítani.

További információk  
a Félegyházi  
 Kártyáról:

A Kártyával kapcsolatos általános 
információk elérhetők a Félegyhá-
za Kártya hivatalos honlapján www.
felegyhazakartya.hu, a facebook.com/
felegyhazakartya oldalon, továbbá tá-
jékoztatás kérhető a kibocsátó ügyfél-
szolgálatán a 6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth u. 1. szám alatt a Tourinform 
irodában, illetve a 76/562-039 telefon-
számon, valamint a felegyhazakartya@ 
kiskunfelegyhaza.hu e-mail-címen. 

ÉLJEN ÖN IS A FÉLEGYHÁZA KÁRTYA NYÚJTOTTA ELŐNYÖKKEL! VÁSÁROLJON KEDVEZMÉNNYEL, HELYI VÁLLALKOZÁSOKTÓL!

Szalay Könyv Béke téri adventi vásár
Jégpálya Főtér, Gorkij parkoló
Mészáros Ferenc Jégpálya melletti forralt bor
Harsányi Dezső Béke téri adventi vásár
Nógrádi Ferencné Béke téri adventi vásár
Regényi Zoltánné Béke téri adventi vásár
Orbán Kálmán Béke téri adventi vásár
Ónodi Ádám Béke téri adventi vásár
Fekete István Béke téri adventi vásár
Varga Jánosné Béke téri adventi vásár
Lovász Edina Béke téri adventi vásár
Jónás borászat Béke téri adventi vásár
Pc Varázsló Klapka utca 2.
Kényelmi Cipőbolt Klapka utca 4.
NoNo gyermekdivat Batthyány utca 2/A
Villanyszerelési Anyagok Szaküzlete Izsáki út 24.
Smilepont Horváth Zoltán utca 17.
Süveges Autósiskola Klapka utca 8.
Ildikó Junior divat Szalay Gyula utca 1.
Franco divatáru Attila utca 2.
Prima-Protetika Kft. Attila utca 2.
Babel Gyermekruházat Kossuth Lajos utca 12.
Papír-Írószer Szaküzlet Mártírok útja 1.
Juhász Papír Írószer Kossuth utca 3.
Ica néni boltja Petőfi tér 2. 
Napsugár Pázmány utca 2.
Pöttöm Játék Mártírok útja 1.
NOR-BIKE Halasi út 2.
Jégh Optika Mártírok útja 2.
Vegyiexpert Kft. Deák Ferenc utca 8.
Varázskuckó Hunyadi utca 1.
Irénke divat Klapka utca 
Gabi Gyerekdivat Szent János tér 5.
Rouge divatáru Béke tér 1.
Sport Shop Kossuth Lajos utca 16.
Bizsu Táska Illatszer Mártírok útja 1.
BrandSport és Divat Kossuth Lajos utca 5-7.
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Adventi keresztállítás 
a Petőfi téren

– Közeledik a szép ünnep, a 
szenteste. Nézzünk Krisztus 
keresztjére, gondolkozzunk el 
azon, hogy mit tudunk vállalni 
a másik emberért – fogalmaz-
ta meg Hajagos Gyula esperes 
november 27-én, a Petőfi téren 
a Jobbik helyi szervezetének ke-
resztállító ünnepségén.

A megjelenteket Kollár Lász-
ló, a helyi Jobbik szervezetének 

elnöke üdvözölte. Köszöntőt mon-
dott Szőcs Norbert, a párt régiós 
igazgatója. A keresztet Rónaszéki 
Gábor plébános áldotta meg. A 
keresztállításon énekkel és verssel 
közreműködött Héjja Bella, Sö-
vény Tibor és Kiss Ákos Jenő.

Az ünnepségen résztvevőket 
forró teával és étellel kínálták, 
valamint ingyen lehetett válogatni 
a használt ruhák és cipők között.

Bense Györgyre emlékeztek
A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület alapító tagjára, gyémántdiplo-
más pedagógusra, a Pro Urbe-díjjal kitüntetett közéleti személyiségre, 
Bense Györgyre emlékeztek születésének 90. évfordulóján, november 
17-én az Alsótemetőben. Sírjánál a koszorúk, virágcsokrok és mécsesek 
elhelyezése előtt Laczkóné dr. Szabó Klára, a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke idézte fel életének főbb állomásait. 

Advent második hetével egyre 
közelebb kerülünk az év egyik 
legszebb ünnepéhez, a kará-
csonyhoz. A készülődéshez sze-
retnénk segítséget, ötleteket 
adni a városi könyvtárban előfi-
zetett folyóiratok lapozgatásával.

Nem sok olyan magyar család 
van, ahol ebben az időszakban ne 
lenne adventi koszorú. A Blikk Nők 
Otthon & Kert novemberi számában 
eredeti ötleteket találunk arra, ho-
gyan tölthetik be ezt a szerepet sü-
teményformák, zománcozott bögrék 
és üvegpalackok.

Ha idén egyedi, saját készítésű dí-
szekkel tervezzük ékesíteni a fenyő-
fánkat, érdemes kézbe venni a Prak-
tika legfrissebb füzetét. Fonhatunk 
papírcsíkokból szarvasokat, hímez-
hetünk filcből kivágott csillagokat, 

horgol-
hatunk 
szívfüg-
gőket vagy egy régi, mintás, kötött 
pulóverből varrhatunk gömböket.

Akár ajándéknak is szánhatjuk az 
ilyenkor virágba boruló, fehér, rózsa-
szín, piros és bíbor színben pompá-
zó karácsonyi kaktuszt. A Kertbarát 
Magazinban származási helyéről, 
gondozásáról, virágoztatásáról és 
szaporításáról olvashatunk.

A decemberi Príma Konyha Maga-
zin a szentestei menü összeállításá-
hoz kínál recepteket. Az elfoglaltak 
30 perc alatt a család elé tálalhatják 
háromfogásos vacsorájukat, a ha-
gyományos ételsoron újítani kívánók 
ínyenc pástétomok közül válogathat-
nak és még a vegetáriánusok is ta-
lálnak ízlésüknek megfelelő étkeket.

KÖNYVTÁRSAROK
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Védjük meg saját magunk és gyermekünk látóhártyáját a mai modern 
fényforrások és eszközök által kibocsátott káros sugárzástól!
A környezetünkből érkező in-
formációk 75%-át a látásunk 
útján szerezzük. Ezért nem árt 
látószervünk teljes körű védel-
méről gondoskodni.

Mindezidáig szemünk védelmé-
vel kapcsolatban, csak az UV-su-
gárzás okozta veszélyekről lehetett 
hallani. Ma már nem csak erről, 
hanem a mai modern fényforrá-
sok és eszközök által kibocsátott, 
látóhártyánkat véglegesen és visz-
szafordíthatatlanul károsító sugár-
zásról sem szabad megfeledkezni. 
Ez nem más, mint a LED, valamint 
a hideg-fehér kompakt fénycsövek! 
Az ilyen fényforrások és eszközök 
darabszáma rohamosan emelke-
dik. Ma már szinte mindent ezzel 
szerelnek vagy ezzel fognak. Szá-
mos településen – városunkban 
is – már az utcai közvilágítás is 
ilyen. Lakásainkat, munkahelyein-

ket energiatakarékos fényforrások-
kal szereljük fel. Led a monitor, a 
laptop, a táblagép, az okostelefon, 
a TV, a navigációs készülék, az is-
kolai digitális tábla.

A szemüveglencse-gyártó cégek 
komoly fejlesztéseket végeznek 
látóhártyánk egészségének meg-
óvása érdekében. A megfelelő 
megoldást keresse a Jégh Optika, 

Kalmár József u. 2. alatt /Kiská-
polna mellett/ található szaküzle-
tében. Bővebb infó: 30/94-59-377. 
Bejelentkezés szemvizsgálatra: 
76/469-065. 

Megújult csoportszoba, szép környezet, hasznos 
berendezési tárgyak és élményekkel kecsegtető 
játékok fogadták az őszi szünetről visszatérő 
Babóca csoportot, a Darvas téri Százszorszép 
Óvodában. Csoportszobájuk frissen festve, új 
burkolattal, székekkel és asztalokkal, és játszó-
galériával várta őket. Az apróságok és az óvo-
da vezetése november 23-án örömteli játékkal, 
énekkel köszönte meg a szülőknek, az önkor-

mányzatnak és a braunfelsi testvérvárosnak a 
megújult szép környezetet és a berendezési tár-
gyakat. 

Az ünnepségen Fricska Gyöngyi tagintéz-
mény-vezető külön köszönetet mondott a segí-
tők: Gáll Rezső, Retkes Róbert, Szabó László, 
Botos Flórián és Nagy János hozzájárulásáért, 
valamint Félegyháza testvérvárosa, Braunfels 
ajándékaiért. 

Tabuk nélkül
a hitről, 
a vallásról
Kötetlen beszélgetésre invitálja a fi-
atalokat Rónaszéki Gábor plébános 
minden hétfőn este fél 7-től a Jókai 
utca 28. szám alatti Közösségi Házba. 
Az ifjúsági hittanra hívő és nem hívő 
fiatalok egyaránt mehetnek, akik szí-
vesen beszélgetnének tabuk nélkül a 
hitről, a vallásról, az egyházról, akik 
szeretnék feltenni az őket foglalkoz-
tató kérdéseket, és örömmel fogad-
nák az arra szeretettel és megértés-
sel adott válaszokat. 

– Mindannyian megtapasztaljuk életünk 
folyamán, hogy oly kevés időnk marad a 
legfontosabb dolgokra, az élet alapkérdé-
seire. Pedig nagy szükség lenne ezek át-
gondolására. Azok az idők már elmúltak, 
amikor a társadalom szégyennek tartotta 
a hitről való beszélgetést. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy kötelező hívőnek lenni, de 
azért attól érdemes félni, hogy nem talál-
juk meg az életünk értelmét – fogalmaz 
Rónaszéki Gábor plébános abban a fiatalo-
kat megszólító levélben, amit a napokban 
minden félegyházi iskolába elküld, mintegy 
meghívóként. 

Kedves Fiatalok! Éljetek a felkínált 
lehetőséggel! 

További információért keressétek 
Rónaszéki Gábor plébánost a 30/9394-
377 telefonszámon, vagy e-mailben a 
csolega@gmail.com címen!

Játékkal 
mondtak 

köszönetet 
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Udvari játékokért báloztak
A „Darvas bál” nyitányában a 
diákok zenés, táncos produk-
ciókkal szórakoztatták a bálon 
megjelent szüleiket, tanáraikat, 
az iskola támogatóit és a vendé-
geket november 26-án. A hagyo-

mányos jótékonysági esemény 
mottója ezúttal a „Boldogító jó-
cselekedet” volt, mivel a rendez-
vény bevételét az iskola udvari 
játszóeszközeinek fejlesztésére 
szeretnék fordítani. 

Mulatva segítettek
A Mezőgazdasági Szakiskolában no-
vember 25-én rendezte meg hagyo-
mányos báli összejövetelét a Kor-
szerű Agrárkultúráért Alapítvány. 
A sportcsarnok most is megtelt. 
A műsort lelkesedéssel fogadta a 

nagyérdemű, a finom vacsorát köve-
tően pedig táncosok vették birtokba 
a parkettet. A bál bevételét a tanu-
lókra, az iskola szépítésére és a gya-
korlóhelyek korszerűsítésére fordítja 
az alapítvány.

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcso-
lódóan nyílt kiállítás „A népi ájta-
tosság emlékei” címmel november 
26-án a Kiskun Múzeumban. A bör-
tönkápolna melletti nagyteremben 
a karácsonyhoz kapcsolódó régi 
vallási emlékeket láthatják a tár-
latlátogatók. A kiállításon láthatóak 

Faragó József fafaragó alkotásai, 
valamint a szintén félegyházi mű-
vész, Bodor Miklós grafikusmű-
vész Madonna-sorozata. Egy helyi 
gyűjtő, V. Tóth Mária különleges 
keresztgyűjteményével gazdagítot-
ta a tárlat anyagát. A kiállítás de-
cember 16-áig látogatható. 

Díjnyertes fotók
Ismét az országos élmezőnybe 
„fényképezte magát” Mezősi Ág-
nes. A Nikon országos fotópályá-

zatán a több ezer pályamunka kö-
zül a rangos zsűri a második helyre 
sorolta a félegyházi fotós munkáit. 

Szalagozó ünnepség 
a Constantinumban
Félegyháza középiskoláiban 
elsőként a Constantinum In-
tézményben rendezték meg a 
végzős diákok szalagozó ünnep-
ségét november 18-án. Az érett-
ségire készülő három osztály 
diákjait az iskola vezetése, és 
a 11. osztályos társaik köszön-
tötték, és biztatták őket a fel-

készülésre, a sikeres 
vizsgákra. A szalagok 
feltűzése, a virágok 
átadása után színes 
műsor is köszöntöt-
te a végzősöket. A 
program az iskolától 
búcsúzó diákok kerin-
gőjével zárult.

Népi ájtatosság
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November 18-án, második alka-
lommal rendezték meg a pálmo-
nostori Gárdonyi Géza Általános 
Iskolában a „Mi Gárdonyink” iro-
dalmi vetélkedőt, amelyen hét 
iskola tanulói versenyeztek. A 
változatos és érdekes feladato-
kat összeállította és a jó hangu-
latú vetélkedőt levezette: Győri-
né Farkas Anna és Cseszkóné 

Csernák Anita pedagógusok. A 
négy fős, felső tagozatos diákok-
ból álló csapatoknak Gárdonyi 
Géza önéletrajzából és az Egri 
csillagok című regényből összeál-
lított feladatokat kellett megolda-
niuk. A versenyen első helyezést 
ért el a Kiskunfélegyházi Dózsa 
György Általános Iskola csa-
pata (felkészítő: Dr. Luchmann 

Zsuzsanna). Második lett a Kis-
kunfélegyházi József Attila 
Általános Iskola Platán Utcai 
Tagintézményének csapata 
(felkészítő: Kőháziné Kovács 
Mária). Harmadikként a Pálmo-
nostori Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola csapata állhatott a 
dobogóra (felkészítő: Cseszkóné 
Csernák Anita).

Az iskola célja az, hogy a gye-
rekek minél több korszerű al-
kalmazást ismerhessenek meg, 
amelyek néhány év múlva nél-
külözhetetlen részei lesznek 
életüknek. A célt támogatandó, 
a közelmúltban mintegy egymil-
lió forint értékű 3D-s nyomtatót 
vásárolt az iskolai alapítvány. 
Ilyen korszerű és drága eszkö-
zök országosan is csak elvétve 
találhatók az oktatási intézmé-
nyekben, így városunkban is. 
Erről, valamint az alapítvány mű-
ködéséről beszélgettünk a kura-
tórium elnökével, Vőneki Ottó-
val, az iskola volt igazgatójával.

– Az Összefogás a Dózsás Gyer-
mekekért Alapítvány éppen az ilyen 
fontos, de központilag még nem 
biztosított taneszközök beszerzé-
sével is támogatja az iskola tanu-
lóinak fejlesztését, tehetséggon-
dozását. Az 1992-ben létrehozott 
alapítvány segítségével a 90-es 
években elsőként jött létre az is-
kola számítógépes parkja, javultak 
az oktatás feltételei. Évente milli-
ós nagyságrendű támogatásokkal 
járulunk hozzá az iskolai oktatás 
feltételrendszerének javításához. 

Az induláskor megfogalmazott 
céljaink ma is érvényesek. Sikerült 
olyan működési feltételeket kiala-
kítanunk, amelyek a legjobban se-
gíthetik az iskolai célok elérését – 
foglalta össze a kuratórium elnöke.

– Hogyan teremtik elő az eh-
hez szükséges pénzt?

– Bevételeink forrásai a cégek 
és magánszemélyek pénzbeli és 
természetbeni adományai, a jöve-
delemadó 1 százalékáról javunkra 
rendelkezők befizetése, valamint 
az iskola által szervezett rendez-

vények, akciók bevételei. Fontos 
segítség számunkra az is, amikor 
az alapítvány működését, munká-
ját ellenszolgáltatás nélkül segítik.

– A csúcstechnológia fejlesz-
tése mellett mit tartanak a leg-
fontosabbnak?

– Az eszközbeszerzések mellett 
rendszeresen, minden évben ju-
talmazzuk a tehetséges tanulókat, 
támogatjuk versenyeiket, valamint 
a kiemelt eredményeket elért diá-
kokat. Ebben az évben is tíz fölötti 
azoknak a tanulóknak a száma, 

akik sikeres állami nyelvvizsgát 
tettek, őket a vizsgadíj felének kifi-
zetésével jutalmaztuk. Támogatjuk 
a diákönkormányzat rendezvénye-
it, a több mint 20 éve működő is-
kolaújság működtetését is. Amikor 
az iskolai költségvetés szűkössége 
miatt nem volt forrás a felújítá-
sokra, akkor a legfontosabb célok-
ra rendelkezésre bocsátottuk az 
anyagi hátteret. Így épült a sport-
pálya, két tanterem a tetőtérben, 
megújult két vizesblokk és a ter-
mészettudományi előadó, kicse-
rélődött több tanterem bútorzata.

– Milyen tervei vannak az ala-
pítványnak?

– A technológiai, informatikai, 
számítástechnikai fejlődés olyan 
nagy lépésekkel halad, hogy sze-
retnénk robotika-bemutató és 
alapeszközöket vásárolni, hogy 
diákjaink megismerhessék azo-
kat. Ezek nálunk – ahogy a most 
vásárolt nyomtató is – minden ta-
nuló számára elérhetőek. Az ilyen 
eszközök megismerése jelentősen 
fejleszti a tanulók szemléletét és 
kreativitását, éppen a legfogéko-
nyabb korban. Tehát célba ér min-
den adomány, természetbeni vagy 
pénzbeli segítség. Ezt ezúton is 
köszönöm minden volt munkatár-
samnak, kollégámnak, a kedves 
szülőknek és támogatóinknak!

Irodalmi vetélkedő Pálmonostorán

Csúcstechnológia a Dózsában

Nyílt nap 
a Mezgében
Sok érdeklődő gyerek és szülő vett 
részt november 17-én és 18-án a 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Szakképző Iskola nyílt napján. 
A vendégeket Rózsa Pál igazga-
tó köszöntötte, aki ismertette az 
intézmény munkáját, a tanulási, 
képzési és gyakorlati lehetősége-
ket. A nyílt napon – az állásbörze 
keretében – 20 cég is bemutatko-
zott, akik a mezgében szakmát 
szerző diákoknak tudnak állást 
biztosítani. A szülőknek és az ér-
deklődő gyerekeknek lehetőségük 
nyílt az iskola gyakorló helyeinek 
megtekintésére is. 
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Matematikaverseny 
a Darvasban

November 28-án rendezték meg a Matematikában Tehetséges 
Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE) szervezésében a Megyei 
Matematika verseny második fordulóját a Darvas Általános Is-
kolában. 

A gyerekek az első fordulóban pos-
tai úton küldték be kidolgozott fel-
adatlapjaikat, amelyeket otthon ol-
dottak meg, a második fordulóban 
pedig már mindenki csak a saját 
tudására támaszkodhatott.

– Idén kaptuk a felkérést a verseny 
második fordulójának megrendezé-
sére, és örömmel vállaltuk – mondta 
Csergőné Kertész Hermina, ma-
tematika szakos tanár. A verseny 
lebonyolítását a Darvas  Általános 

Iskola matematika munkaközössé-
gének tanárai vállalták.

A Darvas iskolában szervezett 
második fordulón összesen tíz ta-
nuló vett részt, mindannyian Kis-
kunfélegyházáról és környékéről 
érkeztek. Az eredményhirdetés 
december 12-én lesz, akkor hozzák 
nyilvánosságra a MATEGYE Alapít-
vány honlapján azoknak a névso-
rát, akik továbbjutottak és részt 
vehetnek a nemzetközi döntőn.

A Pécsi egyetem partnerintézménye lett a Közgé
Mit nevezünk minőségnek? Mi-
kor tekintünk vissza az úton, 
hogy hol is járunk: az elején, 
a közepén, a végén? Talán az 
a leghelyesebb, ha mindvé-
gig tudjuk hol vagyunk, merre 
tartunk. A középiskolai okta-
tás-nevelés is ilyen feladat az 
iskola számára. 

Ott kell lenni és a bizalmat ki-
érdemelni a beiskolázásnál. Hasz-
nossá kell tenni a diákok minden 
nálunk töltött napját, gondoskodni 
arról, hogy a végén ne vesszen el 
számukra az, amiért mellettünk 
döntöttek. Megszerzett tudásuk, 
emberi értékeik hasznosulhassa-
nak, későbbi tanulmányaikban, 
választott hivatásukban boldogul-
janak, sikeresek legyenek.

Erre törekszünk mi is, ezért örü-
lünk annak, hogy munkánk fontos 
elismerésben részesült: a Pécsi 
Tudományegyetem partnerintéz-
ményei közé választotta a Kiskun-
halasi SZC Kiskunfélegyházi Köz-

gazdasági Szakgimnáziumát. A 
Közgé felelős ezentúl városunk tá-
gabb környezetében a tanárszakos 
egyetemi hallgatók gyakorlati kép-
zéséért. A közös képzés elsőként 

a történelem és a társadalom-
ismeret területén valósul meg.

Ha tanárokat tanítunk, nekünk is 
tudnunk kell. A különféle tantárgyak 
oktatása összefüggő rendszert al-

kot, ahol az egyik erőssége a többi-
nek is segít, ám a hibák is kihatnak, 
rontják a jól dolgozók teljesítmé-
nyét. Ez a siker tehát kötelezettség 
is egyben. Értékeinket, tudásun-
kat, ismereteinket folyamatosan 
bővítve, még jobb minőségben kell 
átadnunk a jövőben. Az együtt-
működéssel olyan tudástranszfer 
valósul meg – nemcsak a tanár-
képzésben – a Kiskunfélegyházi 
Közgazdasági Szakgimnázium és 
a Pécsi Tudományegyetem között, 
amely bizonyára visszatükröződik 
majd iskolánk tanulóinak érettségi 
és felsőoktatási felvételi eredmé-
nyességében is.

Sikerünk egyben a minket biz-
tató és éltető partnereink: kol-
légáink, diákjaink, az őket nevelő 
családok, egész Kiskunfélegyháza 
sikere. Köszönjük azt a bizalmat 
és tartalmas együttműködést, ami 
lehetővé teszi ezt! 

Tasi Judit
 igazgató

Siker az olasz nyelv 
tanulásában
A III. Olasz Nyelv Napját rendezte 
meg november közepén a Szege-
di Tudományegyetem Olasz tan-
széke a „Napfény Városában.”

A régióból 15, olasz nyelvet 
tanító általános és középiskolát 
hívtak meg, a 12 szegedi intéz-
mény mellett Bajáról, Hódmező-
vásárhelyről és Kiskunfélegyhá-
záról érkeztek intézmények.

A rendezvény témája az olasz 
életmód és divat volt, emellett 
képzőművészeti pályázatot is 
kiírtak ruhatervezés, formaterve-

zés valamint az esemény logójá-
nak megtervezése kategóriákban. 
A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc 
Gimnázium 10/A és 10/B osztá-
lyos csoportja (Kiss Gabriella 
tanárnő vezetésével) II. helyezést 
értek el az iskolák versenyében, 
továbbá formatervezésben Dan-
kó Dominik 12/Aa az első helye-
zés mellett még egy különdíjat is 
elhozott. A logótervezésben Bri-
mo Widad 12/An tanulót díjaz-
ták, őket Szabó Ildikó művész-
tanár készítette fel.
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Kecskemét nyerte a derbit 
Vérbeli rangadóval zárult 
a megyei I. osztályú lab-
darúgó bajnokság őszi 
szezonja. A bajnoki címvé-
dő Kiskunfélegyházi HTK 
a szomszédvári rivális 
Kecskeméti LC-t fogadta. 
A várakozásnak megfele-
lően kiélezett csata alakult 
ki, amelynek első félidejé-
ben a Kecskemét kétgólos 
előnyre tett szert. A má-
sodik játékrészben hiába 
dolgozott ki több helyze-
tet a KHTK, nem sikerült 
kiegyenlítenie. A KHTK 29 
ponttal a negyedik helyen 
fejezte be az őszt. A bajnok-
ságot a 40 pontos Tiszakécske 
vezeti a 39 pontos Kecskemét 
előtt. 

Bács-Kiskun Megyei I. 15. 
ford. 11.19.

Kiskunfélegyházi HTK – 
Kecskeméti LC (1-3) 1-3

Gólszerzők: 22. p. Polgár 
Szabolcs ill. 13. p. Farkas Ist-
ván, 27. p. Nádudvari Alex, 37. 
p. Némedi Norbert

Diákok versengtek 

Ötödik alkalommal rendezték meg 
november 23-án a Constantinum 
Kupát, amelyen nyolc általános 
iskola több mint kétszáz diákja 
indult el. Idén öt versenyszám-
ban: helyből távolugrásban, 30 
méteres síkfutásban, súlylökés-
ben, kötélmászásban, valamint 
váltófutásban hirdettek győztest. 

A Constantinum Kupát a felsőta-
gozatos diákok részére szervezték, 
számukra hasonló megmérettetés 
nincs ebben az időszakban. Az al-
sósoknak hagyományosan minden 
év decemberében Tapsifüles Ku-
pát tartanak Kecskeméten, hason-
ló versenyszámokkal – mondta el 
Rádi Dezső szervező.

Nemcsak a húszéveseké a világ

Évtizedes rutinnal rendelkező já-
tékosok mérték össze tudásukat 
november 26-án, az öregfiúk lab-
darúgó tornán a Kész Aréna Váro-
si Sportcsarnokban. A félegyházi 
senior csapat mellett Budapestről, 
Szegedről és Nyíregyházáról érkez-
tek játékosok. A jó hangulatú torna 
célja a testmozgás mellett a sport-

barátságok építése, ápolása volt. A 
versenyt Balla László alpolgármes-
ter és Losonczy László, a Bács-Kis-
kun Megyei Labdarúgó Szövetség 
igazgatója nyitotta meg. A csapatok 
kétszer 15 perces mérkőzéseket 
játszottak. A győzelmet a házigazda 
félegyháziak szerezték meg, a torna 
gólkirálya Kádár Tamás lett. 

Idegenben hibátlan 
a P&P KHTK
Újkígyóson vendégszerepelt a P&P Kiskunfé-
legyházi HTK férfi felnőtt kézilabdacsapata az 
NB II dél-keleti csoportjának 9. fordulójában. 
A mérkőzés esélyesének a félegyháziak szá-
mítottak, ennek ellenére nehéz összecsapás-
ra volt kilátás. Nem bízták a véletlenre a győ-
zelmet, a szünetig négygólos előnyt építettek 
ki. Ezt követően a lelkesen játszó hazaiak 
visszajöttek a mérkőzésbe, a vártnál nehe-
zebben ugyan, de a Félegyháza nyert (29-26). 
Győzelmükkel megőrizték második helyüket 
a bajnokságban, hátrányuk továbbra is kettő 
pont a Makói KC-t legyőző Kunszentmárton 
mögött. Az őszi szezonból még két forduló 
van hátra. A 2016-os esztendő utolsó hazai 
mérkőzésén a KHTK a Pick-Szeged második 
csapatát fogadja december 4-én, vasárnap 
17 órától a Constantinum Sportcentrumban.
NB II férfi felnőtt Dél-kelet 9. ford. 11.26.
Újkígyósi KC – P&P Kiskunfélegyházi 
HTK (12-16) 26-29

Karácsonyi Kupa és Futsal Fesztivál
A még veretlen és listavezető Hajdúböszörményt fo-
gadja december 4-én a Karácsonyi Kupa keretében 
az Astra-Artifex Kiskunfélegyháza FC a női futsal NB 
I 10. fordulójában, a Kész Arénában. Az Astrára nem 
vár könnyű feladat, a Hajdúböszörményi TE komoly 
játékerőt képvisel, amit a bajnokságban elért eredmé-
nye is bizonyít. A két együttes legutóbb szeptember 
17-én az első fordulóban találkozott, akkor fordulatos 
játék után 2-2-es döntetlen született. A Karácsonyi 
Kupa és Futsal Fesztivál programjait december 3-án 
és 4-én követhetik figyelemmel a Kész Arénában. 

Női Futsal NB I 10. ford. 12. 04. Vasárnap: 
18:30 (Kész Aréna)

Astra-Artifex Kiskunfélegyháza FC – Hajdú-
böszörményi TE

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Címünk: Kiskunfélegyháza,  
a Csongrádi úti elkerülő  
szakasz mellett!

Megkezdtük a 2017-es bérletek  
értékesítését!  

A bérletek korlátozott  
számban kaphatók! 

Érdeklődni: 06/30-517-90-53 
Kellemes ünnepeket  

és boldog új évet kívánunk! 

Hirdetés
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Fekete János (1924-2008) több mint fél 
évszázadig volt meghatározó alakja Kis-
kunfélegyháza kulturális életének. Hivatali 
munkája mellett 1959 óta folyamatosan 
publikálta a helyi sajtóban helytörténeti té-
májú kutatási eredményeit. Az évek során 
sokféle szerteágazó témával foglalkozott; 
etnográfiai, névtani, irodalomtörténeti, saj-
tótörténeti, nyelvészeti és családtörténeti 
vizsgálódásainak eredményeit újságcik-
kekben, tanulmányokban adta közre, isme-
retterjesztő és tudományos előadásokon 
tárta a nyilvánosság elé. 

Fekete János halála után családja a helytör-
téneti irathagyatékot, a kutatási eredményeket 
tartalmazó feljegyzéseket, cédulákat és dosszi-
ékat felajánlotta a városnak, a város pedig le-
tétként a kiskunfélegyházi levéltárban helyezte 
ezt el. A kicsivel több, mint tíz iratfolyóméternyi 
anyag átadásával lehetővé vált, hogy az érdek-
lődők hozzáférjenek a precíz jegyzetapparátus-
sal, háttérinformációkkal megtámogatott ku-
tatási dokumentumokhoz. A témánként külön 
dossziékba rendezett anyag jó részét a család-
fák, családtörténeti vizsgálódások eredményei-

ről készített feljegyzések, leszármazási tabellák 
teszik ki. Emellett Fekete János nagy hangsúlyt 
fektetett a város műemlékeinek, középületei-
nek, közösségi tereinek, épített környezetének 
vizsgálatára. Jelentősek a város településszer-
kezetére irányuló kutatásai is, ide sorolhatók az 
utcanevek eredetét feltáró, a közök, kerületek, 
városrészek kialakulását tárgyaló írásai és az 
ehhez kapcsolódó gyűjtések. 

Foglalkozott a város határával, illetve az idők 

során önálló településekké váló, egykor Félegy-
házához tartozó pusztákkal is. Fekete Jánosnak 
mindig is szívügye volt az oktatás, rengeteg 
ilyen irányú kutatást végzett. Legtöbbet egy-
kori iskolájának történetével, a Tanítóképző-
vel foglalkozott, de ezen kívül a város szinte 
valamennyi oktatási intézményének múltját 
figyelemmel kísérte. Régóta érdeklődésének 
középpontjában álltak a település jeles szülöt-
tei, a városhoz valamilyen ponton kapcsolódó, 
a városért aktívan munkálkodó vagy hírnevet 
szerzett személyiségek. 

Kutatómunkája kiterjedt bizonyos népcsopor-
tok, etnikumok vizsgálatára, anyagot gyűjtött 
egy-egy foglalkozási ágat űzők életmódjáról, 
társadalmi csoportok, kisebb közösségek, szer-
vezetek tevékenységéről is. Számba vette a kör-
nyék útmenti keresztjeit is, melyekről – precíz 
munkamódszerére jellemzően – gyakran kézzel 
készített méretarányos rajzot.

Fekete János sok évtizedes hasznos és ér-
tékes munkásságának eredményei, a kutatási 
anyagokat tartalmazó dossziék – levéltárba ke-
rülésük óta – már többeket ösztönöztek további 
helytörténeti vizsgálódásokra. Ónodi Márta
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L Fekete János helytörténész levéltárba adott irathagyatéka

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

Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

ÚJSZÜLÖTTEK: 
Vidéki Márton (anyja neve: Tóth 
Angéla), Csöndes Lia (Sipos Me-
linda), Bálint Olívia (Urbán Edina 
Erika)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Kiss 
Orsolya – Bőszény László György
MEGHALTAK: Tajti István, Gon-
di Sándor, Urbán Istvánné Fekete 
Etelka, Csabai Pálné Almási –
Szabó Ilona, Dobos Mária Vero-
nika – Kiskunfélegyháza

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt 
ebek és gazdájuk egymásra 
találását szeretnénk segíteni. 
Amennyiben a gazda nem je-
lentkezik az állatért, az 14 nap 
elteltével szabadon egy új gaz-
dához juttatható.

1. Brutus: kb. 1 éves barna-fe-
hér keverék kan.

2. Cézár: 5 éves barna ivartala-
nított németjuhász keverék kan.

3. Csipetke: kb. 1 éves vörös-fe-
hér keverék kan.

4. Maszat: kb. 1 éves fekete-fe-
hér keverék kan.

A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további ké-
pek, és örökbe fogadható kutyák 
tekinthetők meg. A bemutatott 
kutyák után érdeklődni a Fido 
Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 

70/331-1634 és a 70/43-43-002 
telefonszámokon, vagy a Csólyosi 
úti telephelyen lehet. Örökbefoga-
dási idő: Minden nap (hétfő–va-
sárnap) 13:00-15:00-ig

1 2

3 4

Anyakönyvi hírek
Hirdetés

Felújított gépek: HP dc7900 álló gép: Intel Dual-Core 2.5 GHz,
2 GB mem., 80 GB HDD, DVD, 1év gar. + Windows7 br. ár: 37.990 Ft
HP dx4200 álló gép: Intel Core2-Duo 2,66 GHz, 2 GB mem., 250 GB HDD, 
DVD-író, 1 év gar. br. ár: 34.990 Ft
HP Elitbook 6930p notebook: Intel Core2-Duo 2,53 GHz, 2 GB mem., 160 GB 
HDD, DVD-író, 14”-os kijelző, 1/2 év gar. br. ár: 45.990 Ft
Új notebook: Lenovo IP100: Dual Core 2,16 GHz, 4 GB mem., 500 GB HDD, 
DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 2 év gar. br. ár: 94.990 Ft

EZT KÉRD A MIKULÁSTÓL!

Nehéz volt eldönteni, hogy a gyerekek, vagy a felnőtteket élvezik job-
ban a művelődési központban november 19-én megrendezett „Kocka-
feszt Mini” programot. Apróságok és szüleik együtt csodálkoztak rá, 
hogy mi mindent lehet építeni az apró kockákból. 

Egy igazi családi program


