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Átadták az új kórházszárnyat
Fotó: Kürti László

Tágasabb, szép környezetben, korszerű berendezésekkel felszerelt
rendelőkben fogadja az egészségügyi ellátásra szorulókat a városi
kórház. A mintegy 1 milliárd 300 millió forintos pályázati támogatással megvalósult új szárnyat február 21-én ünnepélyes keretek
között adták át. Szinte minden részleg átköltözött már az új helyre,
kivéve a fül-orr-gégészetet, valamint a foglalkozás egészségügyet.
De az új berendezések elhelyezését követően a jövő héten már
ezeken a szakrendeléseken is az új szárnyban fogadják az ellátásra
várókat – mondta el az átadáskor dr. Körtvélyessy András igazgató.
A beruházás kapcsán megújult a
műszerpark is. Míg korábban hagyományos röntgenfilmeket használtak, mostantól digitálisan történik a rögzítés. Ez lehetővé teszi az

úgynevezett teleradiológiát, vagyis
az elkészült radiológiai kép elektronikus úton történő továbbítását
diagnosztikai, vagy konzultációs
céllal.

A színvonalas betegellátást korszerű ultrahang-berendezés, új műtőasztalok és lámpák is szolgálják.
Az avatóünnepségen dr. Mészáros János helyettes államtitkár,
dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun
Megyei Kórház főigazgatója is üdvözölte a beruházás megvalósulását és mindketten reményüket fejezték ki, hogy ez jelentős javulást
hoz a térség lakóinak ellátásában
és az egészségügyi dolgozók munkakörülményeiben egyaránt.
Csányi József így fogalmazott:
– Régen várt időpont érkezett el

az átadással egy olyan beruházás
megvalósulásával, amely a félegyháziakon túl a kistérség valamenynyi lakóját is szolgálja.
A polgármester az átadási ünnepség alkalmával bejelentette,
hogy a térség egészségügyi ellátásának további javítása érdekében
az önkormányzat rendelőfelújítási
programot indít, amelynek keretében jelentős támogatást nyújtanak
a gyermek és felnőtt háziorvosi
rendelők felújítására.
Folytatás a 2. oldalon

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Átadták az új kórházszárnyat
Fotó: Bús Csaba, PN

Folytatás az 1. oldalról
Lezsák Sándor országgyűlési képviselő arról
szólt, hogy a kormányzat az elmúlt öt esztendőben 337 milliárd forintot biztosított kórházfejlesztésre. Szerencsére sikerült elérni, hogy
ebből a félegyházi fejlesztésre több mint egymilliárd forint jutott. Hozzátette: reméli, hogy
a következő napokban, hetekben több olyan
bejelentés éri el a város és a kistérség közvéleményét, amely érzékelteti azt, hogy a kormányzati erőforrásokból – kellő háttérmunka
után – Félegyháza és térsége is részesül.
Az új szárnyat az átadáskor Hajagos Gyula
atya és Hatvani Zsófia reformárus lelkész
áldották meg.
Az új rendelőintézetbe érkező betegek a
bejárati ajtókon elhelyezett, jól áttekinthető
eligazító táblák segítségével tájékozódhatnak.

H. S.

Félegyháza
együttérez
Jótékonysági hangversenyt
szervez a félegyházi Pizolit
Kft. március 4-én, szombaton 16.30 órai kezdettel a
Szent István Templomban. A
rendezvény célja a veronai
buszbaleset áldozataira való
emlékezés, és a sérültek,
hozzátartozók megsegítése.
A hangversenyen közreműködik a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa Szatmári Imre
vezényletével (zongorán kísér
Bolla Julianna), továbbá a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei (Fazekas Tamás – orgona).
A jótékonysági rendezvényen
való részvétel ingyenes, a belépődíj fejében a szervezők tetszőleges összegű adományt elfogadnak, amit a buszbalesetben
érintettek és hozzátartozóik javára fordítanak. Az adomány befizethető az Ökumenikus Segélyszervezet 11705008-20464565
számú számlájára. A közlemény
rovatban tüntessék fel: „Buszbaleset”. Aki pedig 100 ezer forintot
meghaladó összeggel szeretne
segíteni, az jelentkezzen a polgármesteri hivatal titkárságán Bertus Erikánál, a 20/579-2264-es
telefonszámon!
A szervezők ezúton is köszönik minden támogató segítségét!

Hideg-, majd melegaszfalttal
kátyúznak
A téli fagyok elmúltával sorra
mutatják meg magukat az új és
új kátyúk, rengeteg bosszúságot és komoly balesetveszélyt
okozva a közlekedőknek. Korábban ennek az állapotnak a felszámolását legfeljebb a tavasz
derekán tudták elkezdeni Félegyházán a szakemberek, ami
előtt értetlenül állt a lakosság.
Sokan tették fel okkal a kérdést: miért nem lehet a kátyúzást sokkal korábban elvégezni?
Nos, magyarázat természetesen
létezik. Egyrészt a melegaszfalt-keverő telepek jellemzően
csak március végén, április elején
indulnak, másrészt pedig a kivitelezésre közbeszerzési eljárást
kell kiírni, aminek az átfutási ideje
ugyancsak késlelteti a tényleges
munkakezdést. Addig pedig maradt a kátyúk kerülgetése.
A félegyházi városvezetés tavaly
szakított a korábbi gyakorlattal,
és „bevetette” a korai kátyúzásra
alkalmas, úgynevezett hidegaszfaltos technológiát. Az eljárás ugyan
meglehetősen költséges, azonban
lehetővé teszi, hogy felszámolják a legveszélyesebb gödröket
az utakon még a hagyományos,
melegaszfaltos kátyúzás megkezdése előtt. A módszer bevált, így
a 2017-ben is ezzel a módszerrel
gondoskodnak arról Félegyházán,

hogy a kemény fagyok okozta legveszélyesebb útsérüléseket ne
kelljen a tavaszi időjárás beálltáig
kerülgetni.
Az utakat tarkító gödrök hidegaszfaltos felszámolását a napokban közmunkások közreműködésével megkezdték – mondta
el Juhász László, a városüzemeltetési osztály vezetője, aki
hangsúlyozta: egyelőre csak a
legveszélyesebb úthibák kijavítása történik meg, a többi gödröt
a hagyományos módon, tavasszal
javítják ki.
Bár a szakember szerint azokat

a kátyúkat, amelyeket most az igen
költséges és nem is túl időtálló hidegaszfaltos technológiával feltöltenek, valószínűleg az éves rendes
kátyúzás során újra kell javítani.
Ez egyébként ezúttal a melegaszfalt-keverő telepek indulását követően haladéktalanul megkezdődhet
Félegyházán. A rugalmasságot
az teszi lehetővé, hogy tavaly hároméves kivitelezői szerződést
kötött az önkormányzat, így nem
kell már egy közbeszerzési eljárás
eredményét megvárni a kátyúzás
megkezdésével.

Tóth Timea
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Áprilistól négy tanyagondnok
Megkezgondoskodik a külterületen élőkről dődött a

gallyazás

Április
1-jétől
Félegyháza
újabb külterületi részein, az
eddigiek mellett további mintegy 790 ember számára lesz
elérhető a tanyagondnoki
szolgálat. A bővítés régi igénye az érintetteknek, ezért az
önkormányzat jó ideje keresi
ennek lehetőségét.
A képviselő-testület még tavaly
júniusban határozott a külterületen élők életfeltételeinek javításán
fáradozó tanyagondnoki szolgálat bővítéséről, és kinyilvánította
szándékát a már jól működő kettő mellett további két új tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról.
Ennek szükségességét senki nem
kérdőjelezi meg. Azonban a tárgyi
és személyi feltételek megteremtését és a működtetés finanszírozását csak költségvetési támogatás mellett tudja megoldani az
önkormányzat, amihez pedig az
emberi erőforrások miniszterének jóváhagyására volt szükség.
Miután az előzetes szakhatósági

állásfoglalás a napokban megérkezett, az utolsó akadály is elhárult a
szolgálat bővítése elől.
Mint azt dr. Füstös Magdolna
aljegyzőtől megtudtuk, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma szociálpolitikáért felelős helyettes
államtitkára hozzájárult további
kettő tanyagondnoki szolgáltatás
finanszírozási rendszerbe történő
befogadásához, és a befogadott
szolgáltatás ellátási területeit a
képviselő-testület erre vonatkozó
határozatának megfelelően állapította meg. A szolgálat a Személyes

Gondoskodást Nyújtó Intézmény
irányítása alatt működik.
A részletek kidolgozása kapcsán az önkormányzat folyamatosan egyeztet az érintett körzetek képviselőivel. A február 15-i
megbeszélésen dr. Füstös Magdolna aljegyző, valamint Horváth Gábor és Ván Jenő képviselők számba vették a működési
engedélyhez szükséges előzetes
teendőket, és április 1-jét jelölték meg a két új tanyagondnoki
szolgálat működésének kezdő
időpontjaként.

A Városüzemeltetési Osztály értesíti a lakosságot, hogy Kiskunfélegyházán február 15-étől a
DÉMÁSZ megbízásából a Zöldterület Kezelő Kertészeti Kft.
munkatársai levágják azokat
a faágakat, gallyakat, amelyek
az ingatlanok előtt a vezetékek biztonsági távolságán belül
vannak.
A szakemberek csak azt a
téglalap alakú távolságot metszik ki a fákból, ami számukra
védőtávolságként a vezetékeknél szükséges. Az általuk levágott ágak elszállításáról is
gondoskodnak, ez általában a
metszéstől számított 5 nappal
később történik meg.
A városüzemeltetési osztálynak lehet jelezni, ha több mint
egy hétig nem takarítják el a
levágott gallyakat, mert akkor
intézkednek az elmaradt munkálatok elvégzéséről.

Hirdetés

Ismét a valós forgalomra
reagál a lámpa
Nem kell már reggelente hoszszú sorban várakoznia a lakótelep irányából a városközpont felé
tartó gépkocsiknak. A városháza
munkatársainak jelzésére ugyanis
megjavították a közlekedési lámpa
burkolat alatti érzékelőjét, így az a
valós forgalomra reagál.
A burkolatba épített fémérzékelő
normál esetben észleli a fölötte elhaladó járműveket, így csak annak

az iránynak ad zöld jelzést, ahol
jármű érkezik. Az érzékelő meghibásodása miatt azonban úgynevezett kötött programra váltott az
automatika, amely sorban következően minden iránynak biztosított zöldet, meghosszabbítva ezzel
az átjutást. Az aszfaltburkolat javításával járó munkát a szakemberek a tartós, nagy hidegek enyhülésével végezhették el.

A PRIMA-PROTETIKA Kft. által működtetett orvosi rendelőben

ORTOPÉD SZAKRENDELÉS

EGYEZTETETT IDŐPONTBAN, BEUTALÓ NÉLKÜL

Dr. Pócs Levente
ortopéd szakorvos

MINDEN HÉTEN CSÜTÖRTÖKÖN
1600 - 18 00 óra között
KISKUNFÉLEGYHÁZA, Attila u. 1.

(Körpatika mögött) Csak előzetes bejelentkezés alapján!
Tel.: +36 (76) 431-799; +36 (20) 923-4014
TAJ-, és lakcímkártyáját, illetve közgyógyigazolványát, kérjük hozza magával.

10% AKCIÓS KUPON!

10 éve vagyunk jelen az Önök városában.

10%

Jubileumi akciónk keretében

10% kedvezményt
adunk termékeinkre!*

jubileu

mi akci
ó

Vágja ki és váltsa be a kupont a
PRIMA-PROTETIKA Kft.
Kiskunfélegyháza, Attila u. 2. szám
alatti szaküzletében.
*Az akció vénybeváltás esetén nem vehető igénybe,
más kedvezménnyel nem összevonható!

Az akció érvényes 2017.02.24-től 2017.03.10-ig!
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Jelentős fejlesztések lesznek idén
önkormányzati forrásból

Kéthónapos előkészítő munkát
követően február 8-án elfogadta
a képviselő-testület Kiskunfélegyháza 2017 évi költségvetését. A
6 milliárd forintot megközelítő
költségvetési főösszegből idén
több mint egymilliárd forintot költ
felújításokra, fejlesztésekre a város. Csányi József polgármester
szerint ez jelentős, az eddigieknél is látványosabb változásokat

tesz lehetővé. Az alábbiakban
ennek részleteit kíséreljük meg
összefoglalni.
Kiskunfélegyháza Város 2017.
évi költségvetésének főösszege
5.973.480 ezer forint.

Bevételek:
A költségvetés bevételének jelentős részét az állami támogatások

teszik ki. Ezek az önkormányzat
kötelező feladatainak ellátásához
nyújtanak forrást, túlnyomórészt
feladatfinanszírozás formájában.
2017-ben ennek összege 1 milliárd 350 millió forint, ami – a város
adóerőképességének növekedése
miatt – 88.640 ezer forinttal kevesebb a tavalyinál.
A minimálbér-emelés és a járulékcsökkenés együttes hatásaként

mintegy 100 millió forint az az
összeg, amelyre az állami támogatás nem nyújt fedezetet, így annak
finanszírozására az önkormányzat
saját bevételeit terheli.
A költségvetés bevételének másik nagy hányadát az úgynevezett
közhatalmi bevételek képezik. Ennek összege 1 milliárd 719 millió
forint. A város legnagyobb adóbevételét az iparűzési adó jelenti.

A legjelentősebb tervezett beruházások 2017-ben:
– közvilágítás-fejlesztés 
(10 millió forint)
– szociális otthon és a teniszpálya közötti út aszfaltozása 
(11,4 millió forint)
– Bikahegy, Kökény u. (Csanyi út – Galagonya u.) aszfaltozása, útépítés 
(9,2 millió forint)
– Marosvásárhely utcában parkolók építése 
(3,2 millió forint)
– Darvas tér 2-3. és 3-4. társasházak között parkolók építése 
(16,2 millió forint)
– Petőfi ltp. Holló L. u. 22-24. és 16-18. közötti területen járdaépítés 
(9,2 millió forint)
– Mikszáth K. u. víztorony körüli park, játszótér kialakításának befejezése 
(2,2 millió forint)
– Halasi és Izsáki út melletti külterületen buszvárók építése 
(4,2 millió forint)
– Csólyosi út fejlesztése és gépbeszerzés pályázat keretében 
(130,396 millió forint)
– Kazinczy u. játszótér felújítása 
(2 millió forint)
– Bajcsy u. (Petőfi S. u. – Kun u. közötti szakasz) járda burkolatcseréje, felújítása 
(12,6 millió forint)
– Kiskun u. felújítás (Sólyom utca – Sas utca közötti szakasz) 
(38,2 millió forint)
– Dessewffy u. (Bercsényi utca – Kaffka M. utca közötti szakasz) útburkolat felújítása (125,2 millió forint)
– Dózsa óvoda részleges tetőfelújítás 
(16,4 millió forint)
– Alsótemető ravatalozóépítés 
(129,54 millió forint)
– strandfelújítás, II. ütem 
(44 millió forint)
– önkormányzati bérlakások felújítása, karbantartása 
(25 millió forint)
– nem lakáscélú helyiségek felújítása 
(30 millió forint)
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Támogatások
Támogatásokra 122 millió
574 ezer forintot fordít a
város.
Ebből:
– verseny- és tömegsport támogatása (13 millió forint)
–
civil szervezetek támogatása
(11 millió forint)
– egyéb szervezetek támogatása (6,6 millió forint)
– Bursa Hungarica ösztöndíj (4
millió forint)
–
a városi kórház támogatása
(10,705 millió forint)
– diáksport, sportrendezvények
támogatása (1,5 millió forint)
–
Otthon Melege Program támogatása 2 társasház részére
(13,75 millió forint)
Erre az előző évinél 150 millió forinttal többet, 1 milliárd 400 millió
forintot tervezett a város.
Ingatlanértékesítésből 100 millió forintos terv szerepel a költségvetésben, szemben a tavalyi 75
millióval, amit azonban megduplázott a város, és 153 millió forinttal
teljesített.
Finanszírozási bevételként megjelenik a 2017-es költségvetésben
az előző évben képződött 1 milliárd 220 millió forint maradvány is
(ebből 500 millió Ft összeg féléves
kincstárjegy formájában, amelynek lejárati ideje 2017. május 3.),
amely az idei, kiadásoldalon megjelenő beruházásoknak, felújításoknak, támogatásoknak, általános tartaléknak a forrása.

Kiadások:
A szociális rászorultságtól függő
ellátások között szerepel például
a települési segély, amelynek ös�szege idén – megfelelve a tavaly 10
millió forinttal megemelt szintnek
– 40 millió forint. A házi szennyvízhálózat és vízhálózat kiépítésének
szociális támogatására 5 millió forintot költ az önkormányzat.
A 2017. évi költségvetésben
1.011 millió forint szerepel beruházások, felújítások saját erejeként, ez 317 millió forinttal haladja meg az előző évi összeget.
Jelentős forrást szán idén a város
közterületek, intézmények, a városi strand felújítására, valamint az
Alsótemető ravatalozójának építésére is.
A tavalyinál jelentősebb ös�szeget, 22 millió 50 ezer forintot
tervez az önkormányzat idén szín-

vonalas városi rendezvényekre
költeni.
Mivel az önkormányzati intézmények feladatellátásához kapott
állami támogatások nem fedezik
az intézmények működési kiadásait, azokhoz 1.041 millió forint
önerőt nyújt az önkormányzat saját bevételei terhére. Ez az összeg
több mint 165 millió forinttal haladja meg a 2016-os szintet.
Kiskunfélegyháza Város 2017.
évi költségvetése 311.911 ezer
forint általános tartalékot tartalmaz, mely az egész éves biztonságos működés érdekében előre
nem tervezett, rendkívüli kiadások
fedezetére.
Csányi József polgármester szerint a 2017. évi költségvetés teljesíthető, stabil és lehetőséget nyújt
Kiskunfélegyháza számára egy
újabb, látványos fejlődésekkel teli
esztendőre.
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Kocsmakvíz a Koronában
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Wass Albert felolvasómaraton
A szépirodalmi ünnephez 8 évvel ezelőtt kapcsolódott Kiskunfélegyháza. Idén mintegy háromszázan vettek részt a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban a Wass Albert felolvasómaratonon. Fiatalok és idősek, valamint közösségek vállalkoztak arra, hogy 15
órán keresztül idézzék az író, költő gondolatait. De Wass Albert
mellett elhangzottak részletek Reményik Sándor, Tamási Áron,
Sütő András és számos erdélyi író műveiből is. Félegyházán mi
sem természetesebb, mint az, hogy a város szülöttei, Móra Ferenc és Petőfi Sándor kedvelt verseit, novella- és regényrészleteit is hallhattuk.

Első alkalommal rendezték meg a
Móra Ferenc Művelődési Központ
szervezésében, a Korona kávézóban a Kocsmakvíz műveltségi vetélkedőt, amelyre 12 csapat jelentkezett. Kovács-Csonka Szilvia,
az intézmény igazgatójának tervei
szerint havonta egy kedd este a jö-

vőben is Kocsmakvízé lesz. A kérdéseket egyébként az angolszász
területeken méltán népszerű vetélkedők magyarországi megvalósításával foglalkozó vállalkozás állítja
össze, érintve egyebek mellett a
történelmi, filmtörténeti, logikai,
irodalmi és földrajzi kérdéseket.

Félegyháza szülöttének
emlékére
Móra Ferencre, városunk szülöttére, az íróra, muzeológusra emlékeztek a félegyháziak
halálának 83. évfordulóján. A
Móra Ferenc Emléknapok keretében városszerte tartottak
megemlékezéseket és kulturális programokat.
A gazdag rendezvénysorozat
részeként a Daru utcai szobornál
a város elöljárói, intézményei és

egyesületei helyezték el koszorúikat, virágaikat. Az emlékezésen
Csányi József polgármester és
Juhász István Kiskunfélegyháza
díszpolgára méltatta Móra Ferenc munkásságát, életművét. A
magyar széppróza klasszikusára
Juhász István e szavakkal emlékezett: „aki Mórát olvas, az műveltebbé, megértőbbé, bölcsebbé
válik”.

A fotó felrázza a képzelőerőt
Mezősi Ágnes félegyházi fotóművésznek és alkotótársainak,
Bartha Zsoltnak, Juhász Gergelynek és Tóth Istvánnak nyílt
kiállítása a Móra Ferenc Művelő-

dési Központban február 10-én. A
BWS MASTERCLASS című tárlaton
kiállított képeket Rátkai Zsuzsa
képzőművész ajánlotta a látogatók
figyelmébe.

A rendezvényen megjelent előadókat és vendégeket Gulyás
László, a félegyházi felolvasómaraton kezdeményezője és lelkes
szervezője köszöntötte.
Rosta Ferenc alpolgármester
megnyitójában így fogalmazott a
rendezvényről:
– Wass Albert jelentőségéről: sajnos csak halála után vált
igazán népszerűvé hazánkban.
Írásaiban olyan témákhoz nyúlt,
amelyekről évtizedekig nem volt
szabad beszélni. Az 1989-et
megelőző évtizedekben nagyrészt rejtve maradtak a magyarországi és erdélyi olvasók előtt
azoknak az íróknak a művei, akiket a kommunista irodalompolitika ellenségnek tekintett, illetve
akik emigrációba vonulva elhatárolták magukat a kelet-európai
társadalmaktól.
Ezen a két napon, akik felolvasnak az erdélyi írók, költők műve-

iből, vagy a hallgatóság körében
foglalnak helyet, az irodalom
azon gyöngyszemeivel találkozhatnak, amelyek jórészt az erdélyi magyarság életét mutatják be.
Élményekkel, érzésekkel és értékekkel gazdagodnak.
A felolvasómaraton Szalóczy
Pál előadásával kezdődött. A Kazinczy-díjas előadóművész után
a pódiumra lépett Kiss Ákos
Jenő, Tarjányi Lencsi és a Padkaporos Táncegyüttes, valamint
a Csongrádi Versmondók Köre.
A helyi iskolákat a Móra Ferenc
Gimnázium, a Szent Benedek
Szakközépiskola, Közgazdasági
Szakközépiskola, a Constaninum
és a Kossuth Szakképző diákjai
képviselték kedvenc műveik felolvasásával. A helyi nyugdíjas klubok is számos előadóval jelentkeztek. A felolvasások közepette
a Félegyházi Citerazenekar és
Énekkar teremtett jó hangulatot.

KÖNYVTÁRSAROK
OSCAR
A filmek szerelmesei nagy izgalommal várják a hétfői napot, hiszen magyar idő szerint hajnali 1
órakor a vörös szőnyeges bevonulással nyitják meg Los Angelesben
a 89. Oscar-díj átadó gálát.
Ahogyan tavaly, idén is szoríthatunk magyar filmért. Deák Kristóf Mindenki (angolul: Sing) című
alkotását a legjobb élőszereplős
rövidfilmek mezőnyében jelölték
e rangos elismerésre. Zenéjén egy
egész család két generációja dolgozott: Balázs Árpád – aki Kiskunfélegyháza díszpolgára – írta
a csúcsjelenetben felcsendülő
kórusművet, a Bodzavirágot; fia,
Ádám, a film zeneszerzője. A 25
perces mozitól jókedvünk lesz,
mert visszaadja a hitet a jóságban, a segítőkészségben és az
együttérzésben.
Tavaly az első nagyjátékfilmjét

készítő Nemes Jeles László rendezőre és alkotótársaira lehettünk
büszkék, mert a Saul fia – 34 évvel
Szabó István Mephistoja után –
újra kiérdemelte a legjobb idegen
nyelvű filmnek járó szobrocskát.
Váradi Júlia kulturális újságíró Saul útja címmel kiadott interjúkötetében arról olvashatunk,
mi minden kellett ahhoz, hogy a
holokausztról egészen új hangon
megszólaló, új filmnyelvet teremtő
alkotás szülessen.
A főszerepet alakító Röhrig
Géza rendkívül sokoldalú: alternatív zenekar alapítója, a Kispál és
a Borz egyik videoklipjének rendezője, bibliaoktató egy amerikai
középiskolában és költő. Hetedik,
egy átlagos méretű zakózsebben
elférő, az ember, aki a cipőjében
hordta a gyökereit című kötete
közvetlen, érzékeny és letaglózó.
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Félegyháza székelyföldi testvértelepülésén, Korondon február 4-én,
második alkalommal rendezték
meg az Ízig-vérig Disznótor Fesztivált. A rendezvényen Félegyháza
küldöttségét is vendégül látták. A
város delegációjának tagjai voltak: Bense Zoltán önkormányzati képviselő, Balla László
alpolgármester, Kiss Gábor, a
Testvérvárosi Egyesület tagja és
Jankovszki Ferenc, a fúvósok
egyesületének
képviseletében.
Városunk képviselői a Korondhoz
tartozó Atyhára is ellátogattak,
ahol Ónodi Árpád megbízásából
átadták – a nemrégiben leégett
atyhai templom felújítására – a
Rocktár jótékonysági rendezvényén összegyűlt összeget, Adorján Imre plébánosnak. A városi
küldöttség a község elöljáróival a
testvértelepülési kapcsolatok erősítéséről és bővítéséről is tárgyalt.
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Félegyházi küldöttség
járt Korondon

A rongyképész
A Dózsa iskola aulája már évek óta galériaként is fogadja
diákjait, szüleiket
és tanáraikat, valamint a művészetpártoló
közönséget. Február 10-én
Keresztes Zsuzsa
„rongyképész” kiállítását ajánlotta a
diákok figyelmébe
Pintér Anna tanárnő. A megnyitót
a tanulók műsora
színesítette.

Kerékpárral a Föld körül
A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében a Hattyúházban ezúttal egy házaspár osztotta meg Föld körüli utazásának élményét a kiskunfélegyházi közönséggel. Harkányi Árpád
és Zárug Zita háta mögött 40 ezer kilométer van, 4 év alatt 46
országban jártak. Az itt tapasztalt érdekességeket és tanulságokat vidám hangulatban mesélték el a jelenlévőknek.
A fiatal pár esküvőjüket követően
indult a hosszú nászútra kerékpárral. 1550 napig, több mint 4
évig tartott az útjuk. Többek között jártak Iránban, Pakisztánban,
bebarangolták Indiát, Nepált és
Bangladest, majd szinte egész
délkelet-Ázsiát, aztán következett
Ausztrália és Új-Zéland. Közben
még dolgoztak is, a világ legdéleb-

bi borvidékén, az új-zélandi Otagóban szedtek szőlőt.
De nemcsak bicikliztek. Gyalogoltak, vonatokkal és buszokkal
túráztak, és repültek is. Azt is kiszámolták, hogy naponta átlagosan 3550 forintot költöttek.
– Nem csak országhatárokat,
hanem saját határainkat is kereszteztük, hiszen azelőtt egyi-

künk sem járt Európán kívül,
úgyhogy minden egyes új ország,
egy személyes felfedezés volt
számunkra – mesélte büszkén a

világutazó házaspárpár. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásának köszönhetően valósult meg.

STAFÉTA
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Bármit csinál, azt professzionális színvonalon teszi. Dr.
Balogné Dévai Katalin ragaszkodik a minőséghez, legyen
szó tanításról, karitatív tevékenységről, házasságról, vagy
éppen mézeskalácskészítésről. Főállásban a Kossuth szakképző intézményben készíti
fel a szakmára a leendő kisgyermek-gondozó-, nevelőket,
szabadidejében pedig – sok
minden más mellett – míves,
varázslatos mézeskalácsokat
készít. Staféta rovatunkban
Csőke Szilvia ajánlására jutottunk el Katicához, akivel elég
volt egyetlen beszélgetés ahhoz, hogy a díszes édességben
meglássam a misztériumok
forrását.
– Amikor mézeskalácsszívet,
huszárt, babát ajándékoztak a gyerekeknek, többet kaptak a játéknál:
a férfierő, a termékenység szimbólumát. Eredetével kapcsolatban
többféle elképzelés van, az viszont
bizonyos, hogy már a görögök is
készítettek mézes lepényt, és a
rómaiak is fogyasztottak mézeskalácsot. Az Aquincumban és a
Dunántúl más településein folytatott ásatásokban nagy számban
kerültek felszínre olyan korongon készült kerek cserépformák,
amellyel a mézeskalácsot formázták – tudom meg Katicától. Arra
pedig, hogy a kezei közül kikerülő
végterméket korábban a varázslatos jelzővel illettem, mi sem ad
megalapozottabb magyarázatot,
mint hogy azok a párok, akiknek
ő készítette a lakodalmas szívet,
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Mézeskalácsba sütött bölcsesség

kivétel nélkül együtt vannak ma is,
és a gyermekáldásra sem kellett
sokat várniuk.
Katalin még főiskolásként sütötte első mézeskalácsait, amelyek jótékonysági vásáron találtak gazdára, és fialtak forintokat csecsemő
és gyermekotthonoknak, rászoruló
családoknak szánt adományokra.
S bár enni sohasem szerette, saját
kedvére ezt követően is folytatta
a mézeskalácssütést és díszítést.
Közben férjhez ment, Félegyházára költözött, és megszületett a ma
már 16 éves kislánya.
– Amikor az öcsém szíjgyártónak
tanult Békéscsabán, a kézműves
szakiskolában, hozott egy iskolai
szórólapot a képzésekről. A mézeskalácsos is szerepelt a listán,
én pedig arra gondoltam, hogy va-

jon mit lehet ezen tanítani? Beiratkoztam, és rájöttem, hogy nagyon
sok mindent – meséli Katica. S ezt
követően végképp összefonódott
az élete a mézeskalácskészítéssel.
Ahogy meséli: sok vájling telt
meg selejtes áruval, mire celofánba, majd vásárba került a portéka, s még inkább, mire a tihanyi
apátságban, Bécsben, vagy Pozsonyban megrendezett kiállítás
látogatóinak szeme elé. Katica
kezei közül ugyanis nem csak a
habzsákkal díszített, szaggatott
mézeskalács figurák kerülnek ki,
hanem klasszikus, úgynevezett
ütőfás darabok is.
Ehhez pedig mindenekelőtt ki
kell faragni körte, esetleg diófából
a negatív ütőformát, ebbe ütőfával
beleverni a mézes tésztát úgy, hogy

kifordítva kapjuk meg a sütésre alkalmas domború mintát. Nos, hát
itt kezdődik a mézeskalácsos…
Dr. Balogné Dévai Katalin szívvel-lélekkel teszi a dolgát mézeskalácson innen és túl. A katedrán is az igényes munkára és
az elköteleződésre tanítja a fiatalokat csakúgy, mint személyes
példájával. Amikor karitatív munkájáról kérdezem – aminek színvonalát jelzi, hogy személyesen
Habsburg Györgytől vehette át
a Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés bronzfokozatát – magától értetődő természetességgel mondja:
„mindig is úgy gondoltam, hogy ha
egy gyereknek nincs cipője, akkor
legyen”. És ő sokat is tesz azért,
hogy ez így történjen.
Szülész-nőgyógyász, endokrinológus férjével ma már Kiskunmajsán élnek, ahol többek között a
jegyes kurzus párjainak segítenek
egy jó és felelősségteljes házasságra való felkészülésben. És persze tanulják ezt önmaguk örömére,
a mindennapok gyakorlatában is.
Amikor például férje nyusziformát
hajtogat a mézeskalácsoknak, vagy
amikor Katica arról beszél, hogy
neki mindig a férje mögött a helye.
Dr. Balogné Dévai Katalin Csősziné Juhász Ildikónak, a félegyházi városi kórház telephelyvezető
ápolójának adja át a stafétát, akit
a hospice szolgálat keretében a
végstádiumú betegekért végzett
munkájáról kérdezünk.

SZAKÉRTŐNKTŐL – Házastárs, élettárs,
bejegyzett élettárs – Mi a lényeges különbség?
Sok pár teszi fel a kérdést: mi értelme a házasságnak, miért
kellene nekünk összeházasodni, miért nem élhetünk egymással boldogan, minden különösebb jogi kötelék nélkül? Ez utóbbi
kérdés is mutatja azt, hogy mennyire pontatlan az átlagember
ismerete a családjogi kapcsolatainkról.
Az élettársak között is fennáll
ugyanis bizonyos jogi kötöttség,
hiszen minden, amit az élettársi
életközösség alatt szereznek a felek, az közös vagyonnak minősül
mindaddig, amíg az ellenkezőjét
nem sikerül bizonyítani. Az élettársaknak ezen felül tartási kötelezettsége is keletkezhet egymás
felé, amennyiben megszűnik az
élettársi életközösségük és arra
valamelyik fél önhibáján kívül rászorul. Tehát az élettársak között
létrejön jogi kötelék, ugyanakkor

elesnek olyan „kedvezményektől”,
amelyek a házastársakat megilleti. Így az élettársak egymás után
nem örökölnek, nem illeti meg
őket egymás nevének viselési
joga, illetve az élettársi kapcsolat
nem keletkeztet apasági vélelmet
gyermek születése esetére.
Az előbbi különbségek közül a
legjelentősebb az öröklési jog hiánya. Ennek különösen olyan fiatal
párok esetében van jelentősége,
akik már jó ideje együtt élnek, de
közös gyermekük még nem szü-

letett, viszont
együttélésük
alatt szereztek különböző
vagyontárgyakat. Ekkor, ha
valamelyikük
elhalálozik, az
elhunyt tulajdonában lévő vagyonelemek nem
az élettársat fogják megilletni, hanem a még élő szülőket, rosszabb
esetben pedig olyan távolabbi rokonokat, akik egyáltalán nem járultak hozzá ezen vagyontárgyak
megszerzéséhez. Ilyen szituáció
elkerülésére – ha a felek továbbra
sem akarnak házasságot kötni –
érdemes végrendeletet készíteni,
megjegyzendő ugyanakkor, hogy

a túlélő szülőt ekkor is megilleti a
kötelesrész iránti igény.
Különleges családjogi forma
a bejegyzett élettársi kapcsolat,
amely joghatásaiban lényegében a
házassággal egyenlő, amikor is az
azonos nemű felek anyakönyvvezető előtt tesznek nyilatkozatot ilyen
jellegű kapcsolat létesítésére. Különbség azonban, hogy a bejegyzett
élettársak nem fogadhatnak örökbe
gyermeket, illetve nem viselhetik
egymás nevét sem. A közjegyzőknek továbbá van egy ezzel kapcsolatos speciális hatásköre, jogosultak
ugyanis a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére egy általuk
lefolytatott nemperes eljárásban.

Dr. Csonka Péter
közjegyző
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Segesvári vendégeket
fogadott a Darvas iskola
Segesvárról, Félegyháza partnertelepüléséről érkeztek vendégek a
közelmúltban Darvas iskolába. Az
„Aurel Mosora” Állami Gimnázium két és fél esztendeje alakított
ki testvériskolai kapcsolatot a félegyháziakkal. A látogatások azóta
kölcsönösek. A segesvári gyerekek
mindig örömmel érkeznek Kiskunfélegyházára, rengeteg élménnyel

térnek haza minden alkalommal, és
erről hosszan beszélgetnek társaikkal. De ami legalább ennyire fontos,
hogy baráti kapcsolatok alakultak
ki. A gyerekek telefonon és interneten is tartják egymással a kapcsolatot, és családi látogatásokat is
terveznek – mondta el Szász Sándor, a segesvári iskola igazgatója, a
városházi látogatása során.

Helyi értékek

Szalagozó, bécsi keringővel
Február 10-én 162 végzős diák kapta meg a középiskolás tanulmányok
végét szimbolizáló kék szalagot a
Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi

Kossuth Lajos Szakképző Iskolája
és Kollégiuma szalagozóján a KÉSZ
Aréna Városi Sportcsarnokban.
Ágoston Tibor tagintézmény-ve-

zető ünnepi köszöntőjét követően
irodalmi műsorral és az elmaradhatatlan bécsi keringővel ünnepeltek
az érettségi előtt állók.

Bál a
Közgében
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi
Közgazdasági
Szakgimnáziuma kettős évfordulót ünnepelt idén: a fennállásának 55.
tanévében rendezte meg 15.
bálját.

Fontos, hogy az általános iskolások megismerkedjenek a helyi értékekkel, vallja a Natura Hungarica Alapítvány. Ennek érdekében
a megyei értéktár bizottsággal, a
Kreatív Mozaik Alapítvánnyal és
középiskolás segítő csapatukkal
közösen kezdték meg annak a
rendezvénynek az előkészítését,
amelyet március 16-án és 17-én
tartanak a művelődési központban. Ez alkalommal a helyi értékek iránt érdeklődő általános
iskolások játékosan fedezhetik
fel értékeinket – derült ki a múzeumban megtartott egyeztető
foglalkozáson február 17-én.
A program előkészítése során
a középiskolások rendkívül kreatív módon dolgozták ki azokat
a módszereket és feladatokat,
amelyekkel öt helyi értéket mutatnak be az érdeklődő általános
iskolásoknak.

Virtuális rém

Búcsú a
diákévektől
Rózsa Pál igazgató kedves szavaiból és az alsóbb osztályos
tanulók műsorából meríthetnek
erőt a Mezgé végzősei az előttük
álló próbatételekhez. Az ünnepségen felkerültek a kék szalagok, amelyeket ballagásig viselnek a diákok, elbúcsúzva ezzel
a tanulóévektől. A végzősök keringőjét vastapssal jutalmazta a
közönség.

Jól döntött a József Attila Általános Iskola vezetése, amikor ebben a
tanévben elindította a „Családbarát
iskola” programot, hiszen olyan témákat kínál, amelyek a szülőket és
pedagógusokat egyaránt érdekelheti. Legutóbb a Platán Utcai Tagintézményben Miklya Luzsányi Mónika
pedagógus, író tartott érdekes és
elgondolkodtató előadást a digitális nemzedékről, és a virtuális világ
rájuk leselkedő veszélyeiről. Ennek
kapcsán szó esett például arról,
hogy a tanulók új nemzedéke, a „digitális bennszülöttek” másképpen
dolgozzák fel az információkat, több
feladatot képesek párhuzamosan
végezni. Nekünk szülőként, pedagógusként példát kell mutatnunk ahhoz,
hogy okosan szelektáló, szabályokat
betartó, a virtuális világban eligazodó gyerekeket tudjunk nevelni.
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KÉPVISELŐK MUNKÁBAN
Egyebek mellett parkoló- és
járdaépítés, közvilágítás-fejlesztés, továbbá több külterületi projekt is megvalósul 2017ben Kiskunfélegyháza 7-es
számú
választókörzetében.
Horváth Gábor önkormányzati
képviselőt ezekről is kérdeztük, amikor a fagyos februári
napok egyikén közösen jártuk
be a körzetet és vettük számba a teendőket.
– Az én mindennapjaimat
a köz szolgálata hatja át.
Ez ösztönöz
képviselői
t ev é ke n y s é 
gemben, és ez
a fő mozgatórugója a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézménynél végzett
munkámnak is – mondja Horváth
Gábor, miközben a Petőfi lakótelepre tartunk. Útközben megtudjuk
tőle azt is, hogy a KVI munkatársaként a hulladékgazdálkodási
és a gondoksági részleget vezeti,
továbbá ő irányítja a társaság telephelyének munkáját is. Mindez
magában foglalja a lakossági, a
szelektív és a zöldhulladék szállításával összefüggő teendőket, és
az önkormányzati ingatlanok felújításával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat is.
A lakótelepen megnézzük a
Holló László 1-11 és 2-12 között,
2016-ban, önkormányzati forrásból megépült 300 négyzetméternyi parkolót. A jól sikerült beruházás láthatóan beteljesítette a
hozzá fűzött reményeket: a lakók
szívesen használják, és esztétikailag is jó hatással volt a környék
összké
pére. A képviselőtől megtudjuk, hogy idén tovább folytatódik a lakótelepen a parkolóépítési

2017. február 24.

Új parkolók a lakótelepre

program, ezúttal a Darvas tér 2-3,
illetve 3-4 között elhelyezkedő parkolóövezet kap térburkolatot, 24
gépjárműnek biztosítva ezzel kulturált és biztonságos helyet.
– A parkolók mellett a gyalogos, illetve kerékpáros közlekedés
hálózatának a fejlesztése, a jelen-

berei felmérik az anyagigényt, s
mire a tavaszi napsütés a játszótérre vonzza a gyerekeket, ez a kis
projekt is megvalósulhat.
Ugyancsak a balesetveszély
megelőzése a legfontosabb feladat
a nagy forgalmat lebonyolító Kőrösi Csoma Sándor utcán. Sokan

Az elmúlt évek sok-sok erőfeszítése eredményeként tavaly az
aranyhegyi bekötőútnál sikerült
önkormányzati forrásból fejleszteni
a közvilágítást. A biztonságos közlekedés feltételeit tovább javítandó
egy járdaszakasz építését is tervezik a buszmegálló és a falu között.

legi burkolatok cseréje jelent folyamatos feladatot a lakótelepen.
Idén a Holló László utca 16., 22.
és 24. számú társasházaknál szeretnénk járdát építeni, illetve egy
teljes járdaszakaszt felújítani önkormányzati keretből. A tervezés
megtörtént, és a jó idő beálltával
megkezdődhet a kivitelezés.
Innen a játszótérre megyünk,
hogy Horváth Gábor instrukciókat
adjon a KVI embereinek egy kisebb
tervezett beruházás felméréséhez.
A lakók jelezték a körzeti képviselőnek, hogy megnyugtató volna
a játszótér úttest felőli részét elkeríteni, megelőzendő az esetleges
balesetveszélyes helyzeteket. Horváth Gábor egyeztetett a városüzemeltetési osztály munkatársaival,
most a városgazdálkodás szakem-

közlekednek erre autóval és kerékpárral is. S mivel az útszakasz
meglehetősen keskeny, a padka folyamatos rendbetételének kiemelt
fontossága van itt.
A 7-es számú választókörzet
igen nagy külterülettel rendelkezik.
A környező tanyavilág problémáiról, és a megoldásukat célzó törekvésekről beszélgetünk Horváth
Gáborral, miközben az Aranyhegyi
lakótelep felé autózunk. A térségi
tanyavilág lakói számára aligha
lehetne jobb hírt mondani annál,
mint hogy április 1-jétől itt is elindulhat a tanyagondnoki szolgálat.
Hatalmas segítséget jelent ez a
környező tanyákon élő időseknek,
gyerekeknek, többek között az iskolába járás, a városba való bejutás megkönnyítésében.

Horváth Gábor szerint egyre
több fiatal választja lakóhelyéül az
Aranyhegyi lakótelepet és környékét, ezért is fontos a biztonságos
közlekedés feltételeinek megteremtése. Kedvező hír továbbá,
hogy a félegyházi önkormányzat
és a Kossuth szakképző iskola
együttműködése kapcsán megújulhat a Kecskeméti úti egykori
iskolaépület is. A város 2 millió forintot különített el e célra idei költségvetésében, aminek értékét a
szakmunkástanulók szakmai gyakorlat keretében elvégzett munkája
sokszoroz majd meg. Így jó esély
van arra – fogalmazott Horváth
Gábor –, hogy az épület néhány
éven belül ismét a környékben élőket szolgálja, valamiféle közösségi
színtérként.

Hirdetés

Az Állampusztai
Országos Büntetésvégrehajtási Intézet

FELÜGYELŐI
MUNKAKÖR
betöltésére keres
munkatársakat!
Érdeklődni:
06 78/407-860-as
telefonszám 3. mellék

AZ ELŐ-SZER KFT
kivitelező csapatához keres
KŐMŰVES, LAKATOS,
BÁDOGOS, VÍZ-, GÁZ-,
FŰTÉSSZERELŐ
MUNKATÁRSAKAT.
Jelentkezését az
eloszer@eloszer.hu
vagy a
6100 Kiskunfélegyháza,
Kert u. 10. címen várjuk.

Közgyűlést tartottak a bajtársak
Február 21-én tartotta közgyűlését a Petőfi Sándor Bajtársi
Egyesület. A januárban megválasztott új elnök, Hideg István
nyugállományú őrnagyként került
a tisztújítást követően az egyesület élére. Célja működésük népszerűsítése, és kapcsolatuk elmélyítése más polgári klubokkal. Ezek
tükrében készült el éves tervük,
amely havonkénti lebontásban
tartalmazza a klub programjait.
Az elnök azt is elmondta, hogy fő

célkitűzéseik között szerepel a városi rendezvényeken való részvétel, és a klubélet színesítése is. A
nyugállományú klub tagjai részére
szabadidős tevékenységet szerveznek, és figyelmet fordítanak a
szociális, és a kegyeleti gondoskodásra is. Az egyesület a honvédség, és a nyugállományú közösség
közötti összekötőkapocsként az
egykori katonaváros szellemének
fennmaradásáért tevékenykedik –
hangsúlyozta az elnök.
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18 ezer egynyári növény kerül a virágágyásokba
a régi-új városi főkertész irányításával
Emberléptékű és közösségközpontú. Nagy
Ágnes városi főkertész
szerint Félegyházának
ezeket a sajátosságait
érdemes szem előtt tartani akkor is, amikor a
városra jellemző, egyedi hangulatot keressük.
„Itt még lehet közösségben gondolkodni, és az
erre való igénynek meg
kell jelennie a köztereken is” – vallja a szakember, akinek következetességét és szakmai
hozzáértését
dicséri
például Kecskemét páratlanul szép főtere,
ugyanis hosszú ideje ő látja el
a megyeszékhely főkertészi teendőit is.
Az önkormányzati választások
után teljesen új szemlélet jelent
meg Félegyháza közterület-gazdálkodásában. A jó gazda gondossága egyrészt virágos és gondozott
közterekben, másrészt folyamatos fejlődésben mutatkozik meg,
a részletek pedig egy előremutató
koncepció elengedhetetlen darabjai.
A tavalyi háromszorosát, összesen
mintegy 18 ezer egynyári növényt
ültetnek el és gondoznak idén városszerte a KVI munkatársai. Többek között oroszlánszáj, rézvirágok,
zsályák, kúpvirág, mályva, dália és
verbéna színesíti majd Félegyházát.
A virágosítás – együttgondolkodva
a tervezett beruházások nyomán
kialakuló változásokkal – a centrumon túl a különböző városrészeket
is érintik. Ezt pedig az újfajta szervezés, a meghatványozódott odafigyelés és a ráfordított folyamatos
munka teszi lehetővé – hangsúlyozza Nagy Ágnes, akit a jelenlegi
városvezetés „csábított vissza”
Félegyházára. A kísérletező kedvű
szakember az intenzív parkfenntartásba egyre több területet bevonva
olyan rendszert indított el, amely
alkalmazkodik a növények természetes változásaihoz.
– Minden évelő növényfelület
folyamatos mozgásban van: elterjed, nő, eltűnik, kipusztul, magokat szór… Ezekre – amelyek eddig
„csak úgy voltak” – ráfér egy nagyobb felülvizsgálat. Ennek során
ahol kikopott, ott pótoljuk, ahol elburjánzott, ott pedig ritkítjuk, szétültetjük. Az évek során kialakult

virágágyakat közben egynyáriakkal
színesítjük. Így válnak lépésről lépésre „élőbbé” a város közterei –
foglalja össze a tervezett hatást a
főkertész.
A szakember azt is elmondta,
hogy idén a központon túl nagy figyelmet fordítanak a külső városrészek szervező erővel bíró területeire. A városháza és a könyvtár
környékén a megszokott két nagy
virágágyás egyelőre megmarad, de
a „zöldváros” projekttel összefüggő
beruházások miatt talán utoljára.
Átvizsgálják a Móra tér teljes növényfelületét, már ősszel elkezdték,
tavasszal pedig tovább folytatják a
kiüresedett részek kitisztítását, a
talajjavítást, a növények szétültetését. Az egytornyú templom környékét egynyári virágokkal teszik
változatosabbá, a kéttornyú templomnál az évelők komplex rendbetételét tervezik, míg a József Attila
Általános iskola előtti Fekete Pál
szobor környékének új, rendezett
arculatot adnak.
A Petőfi lakótelepnél lévő körforgalom átépítésével párhuzamosan
– amelynek során a jelenlegi piramisforma helyére egy városcímer
kerül – megújul a zöldfelület is. Kiterjed a kertészek gondoskodása
idén az uszoda környékére, és nagyszabású tervek vannak a temetőkkel
kapcsolatban is. Ahogy Nagy Ágnes
fogalmaz: egy bensőségesebb, szívhez szólóbb összképet szeretnének
megteremteni, belesimulva például
az Alsótemetőben tervezett új ravatalozó beruházásával jár változásokba. Figyelmet fordítanak a városrészek közösségi találkozóhelyeire
is, mint például a Móravárosban az

orvosi rendelő környékére, a Bankfalui emlékhelynél, a Kossuthvárosi
víztorony környékén. A virágosítással próbálják „elszegni” a városi
beruházások, fejlesztések szálait
a közterek gondos gazdáiként –
mondja a főkertész, példaként említve többek között a Majsai úti lakóte-

lepet, a Horváth Zoltán utcai,
vagy a Bankfalui játszótér
környékét.
Ezt – a gondozott terület
nagyságában és a kiültetett
virágok
darabszámában
egyaránt
megmutatkozó
jelentős növekedést – az
az egyedülálló fenntartási
rendszer teszi lehetővé,
ami Félegyházán a KVI keretein belül honosítottak
meg – hangsúlyozza Nagy
Ágnes. Három, egyenként
3-4 főből álló csoport végzi azt a városszépítő tevékenységet, amelyből egy a
külső városrészek, kettő
pedig az ötös által kettészelt keleti és nyugati szektor
parkjainak és virágágyásainak folyamatos gazdája. Ezzel a koncepcióval és tulajdonosi szemlélettel
Félegyháza jó úton halad afelé,
hogy parkjai, ligetei, városrészi terei a közösségi élet méltó színterei
legyenek.
Tóth Timea

Hirdetés

20 000 Ft készülékkedvezmény
bármely készülékre
Vodafone You csomaggal
25 év alattiaknak, 2 évre
Látogass el üzletünkbe!
Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 1.

Samsung Galaxy S7
vezeték nélküli töltővel

19 990 Ft

1Ft

Red Basic EU+ A You
előfizetéssel, 2 évre

Vodafone
Power to you

25 év alattiaknak, meghatározott tarifákhoz maximum a vételár és a készlet erejéig.
Az ajánlat visszavonásig érvényes lakossági Go EU, Go+ EU, Red EU+ tarifákhoz.
A kedvezmény mértéke maximum bruttó 20.000 Ft a tarifák esetén irányadó előfizetéses
készülékárból. További infó az ÁSZF 5. Akciók 2.4 pontjában és a www.vodafone.hu oldalon.
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Egyre többen kötnek házasságot Félegyházán
Az elmúlt két évben emelkedett a
házasságkötések száma Kiskunfélegyházán: 2015-ben és 2016-

ban egyaránt 149 pár mondta ki
a boldogító igent. Ez a 2005-ös
szintnek felel meg, amikor 148

pár kötötte össze az életét a városban. Azóta folyamatosan csökkent a házasságkötések száma. A

mélypont 2009 volt. Akkor mindössze 100 pár érezte úgy, hogy
szerelmüket a házasságkötő teremben is megerősítik – derül ki
az anyakönyvi adatokból.

A család a boldogság bölcsője

A házasság hete alkalmából
előtérbe kerülnek a családokról, vagy a párkapcsolatokról
szóló előadások, filmek, rendezvények. Kiskunfélegyházán
is csatlakoztak ahhoz a kezdeményezéshez, ami olyan széles
körű összefogásra törekszik,
amely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások
eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a
házasság örökkévaló értékét.
A házasság hete alkalmából városszerte rendeztek programokat,
beszélgetéseket. A Petőfi Sándor
Városi Könyvtár rendezvénytermé-

ben Rónaszéki Gábor, az Ótemplom
plébánosa beszélt
nyíltan az érdeklődők előtt a családi
élet mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Eközben olyan
tanácsokkal látta
el a családokat, házasokat és házasulandókat, amelyek
segítik életüket, boldogulásukat.
Nem jó az embernek lennie – idézte a plébános a
Szentírásból, majd hozzátette:
egymás iránti felelősségünk óriási
abban, hogy mindenki megtapasztalhassa a családot, mint a boldogság bölcsőjét.
A Móra Ferenc Művelődési Központ filmklubjában a házasság
hete gondolatköréhez kapcsolódóan a „Színes fátyol” című romantikus filmet vetítették, majd Hostyánszki Péter baptista lelkésszel
egy teázó beszélgetésen tárták fel
őszintén az érdeklődők a felmerülő
gondolataikat.

Roma farsang
Roma farsangot tartottak a Csillag Szolgáltató Központban február 10-én. A szervező roma
önkormányzat a maskarába öltözött mulatozó vendégeket finom
gulyással kínálta. A vigadozás közepette Szabó Elizabet elmondta,
hogy a roma önkormányzat egész
évben számos kulturális programot, kikapcsolódási lehetőséget szervez a félegyházi roma
közösségnek.
A tervekről Szabó Elizabet
elmondta: lesz idén lesz roma
majális, focigála és megrendezik

a megyei roma fesztivált is. A
programok szervezése mellett fő
törekvésük a roma hagyományok
és a lovári nyelv ápolása.
– A programszervezések hátterét, a tervek megvalósítását az
biztosítja, hogy jól működik a Kiskunfélegyházi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat – fejtette ki Buza
Flórián elnök. – Szervezetünknek
jó a kapcsolata a képviselő-testülettel, segítenek törekvéseink
megvalósításában. A várossal közösen pályázatot nyújtunk be a városrész szebbé tétele érdekében.

KÖRKÉRDÉS: Mi a boldog házasság titka?
A Valentin-naphoz kapcsolódóan minden évben megünnepeljük
a házasság hetét. Ezekben a napokban a házasság és a család fontosságára irányul a figyelem. Magyarországon 2008 óta
országos eseménysorozatot rendeznek ehhez kapcsolódóan a
keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával. Körkérdésünkben a boldog házasság titkára kerestük a választ.

Ignácz Piroska (29): – Házasságpárti vagyok, ugyan még nem
mentem férjhez, de megtaláltam a
páromat. Gondolkodunk az esküvőn, de nem egy papír köti össze

a feleket. A boldog házasság titka
az őszinteség, beszéljék meg a
problémákat, szeressék egymást,
közösen oldják meg a felmerülő gondokat. Kevesebb házasság
köttetik mint régebben, ennek
egyik oka, hogy sokan nem foglalkoznak a kapcsolatukkal. A munka
mellett elhanyagolják a párjukat,
ebből előbb-utóbb hűtlenség adódik. A házasság hosszú távú elkötelezettséget jelent, a szüleim 30
éve boldogok, hiszek a házasság
intézményében.
Fuksza Pálné (84): – Az én időmben, ha szerették a párok egymást és templomba jártak, akkor

összeházasodtak. Fontos, hogy
a házastársak egyformán vegyék
ki részüket a feladatokból, a gyereknevelésből, a házi és a kerti
munkákból. Hosszútávon csak
így lehetnek boldogok. Két unokám van, de még nem házasodtak
meg. Félnek a jövőtől, a munkanélküliségtől. A jó házasságban
kompromisszumokat kell kötni,
tiszteljék egymást és értsenek
egyet a dolgokban.

Patyi Antalné (76): – Nagy türelemmel kell lenni egymás iránt,
szerintem ez a boldog házasság
titka. Volt időm kitapasztalni, 29
évig voltam házas, de a férjem már
meghalt. Az unokám januárban
házasodott, remélem, boldogok
lesznek. Tanácsot nem nagyon
kértek tőlem, de idővel úgyis megtapasztalják. A házasság helyett az
élettársi kapcsolat vált divatossá
mostanság, házasság nélkül is lehetnek boldogok a párok.
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Március 4. (szombat)

Copy Con koncert, Rocktár, 20:00

Időszakos kiállítások:

„Köszönettel igazgató úr...” 110
éve született dr. Mezősi Károly tanár,
iskolaigazgató, helytörténeti- Petőfiés Móra-kutató, múzeumigazgató.
Kiskun Múzeum, megtekinthető február 28-áig.
Élőtárlat: Gubcsi Lajos galériája a
Magyar Művészetért kortárs alkotóitól. Hattyúház, megtekinthető március 3-áig.
Válogatás Holló László grafikai
anyagából. A Holló Emlékév tiszteletére rendezendő kiállítás, Művelődési Központ, megtekinthető március 3-ától április 3-áig.
Holló László kiállítás: válogatás a debreceni Déri Múzeum Hol –
ló-gyűjteményéből. Kiskun Múzeum,
megtekinthető: március 6-ától május 31-éig.

Február 25. (szombat)

Gyermekbirodalom – farsangi családi szombat délelőtt, Városi Könyvtár, 8:00-12:00 óráig
VÁROSI FARSANG
Jelmezes felvonulás a Kossuth utcán,
télboszorka-égetés a Petőfi téren,
felnőtt tánctanítás és táncház a Művelődési Központban, 16:00 órától
Bohemian Betyars koncert, Rocktár, 20:00 óra

Február 28. (kedd)

Dumaszínház Hadházi László
önálló estje Művelődési Központ,
18:00 óra és 20:00 óra

Március 2. (csütörtök)

„… Nekem áldott az a bölcső,
Amely magyarrá ringatott.” Juhász István tanár előadása. Városi
Könyvtár, 17:00 óra

Március 3. (péntek)

Válogatás Holló László grafikai
anyagából. A Holló Emlékév tiszteletére rendezendő kiállítás megnyitója, Művelődési Központ, 17:00 óra

Március 6. (hétfő)

HOLLÓ LÁSZLÓ EMLÉKNAP Koszorúzás a Móra Ferenc Gimnáziumban, Holló László Petőfi téri szobránál és szülőházánál, 15:00 óra
Holló László Emlékév megnyitója
a Kiskun Múzeumban, 16:00 óra

Március 7. (kedd)

Betűbölcsi. Vendég a Waldorf óvoda, Városi Könyvtár, 10:00 óra
Ünnepi könyvek klubja olvasókör – Szabó Magda születésének
100. évfordulója alkalmából, Városi
Könyvtár, 16:45 óra

Március 7. (kedd)

Kocsmakvíz. Játékos műveltségi
vetélkedő csapatoknak. Korona Kávézó, 18:00 óra

Március 9. (csütörtök)

Földrajzi szabadegyetem előadássorozat keretében Varga Csaba
hegymászó előadása, Városi Könyvtár, 17:00 óra
ZORÁN
Nőnapi
koncert
Művelődési Központ, 19:00 óra

Március 10. (péntek)

Válogatás Holló-díjas alkotók munkáiból Városi Könyvtár 17:00 óra
Bagdi
Bella
és
zenekara
Művelődési Központ 18:00 óra

Március 11. (szombat)

Margaret Island koncert, Rocktár,
20:00 óra

A Petőfi Mozi műsora
február 25-étől

Bővebb információ: 06 76 430 188
Lego Batman – A film, animációs, 3D.
A sötét 50 árnyalata, romantikus
film.
John Wick – Második felvonás,
akció-thriller.
Pofoncsata, vígjáték.
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Vereség
idegenben
Nem kezdte jól az NB II dél-keleti csoportjának tavaszi kiírását
a P&P Kiskunfélegyházi HTK
felnőtt férfi kézilabdacsapata.
A bajnokság 12. fordulójában a
Köröstarcsai KSK otthonába 2518-as vereséget szenvedtek. A
mérkőzés hazai fölényt hozott,
a KHTK játékosai elsősorban
támadásban mutattak keveset.
Legközelebb hazai környezetben javíthatnak, február 25-én,
szombaton 17 órától a Makói
KC-t fogadják a Kész Arénában.
NB II férfi felnőtt Dél-kelet
12. ford. 02. 18.
Köröstarcsai KSK – P&P
Kiskunfélegyházi HTK 25-18

Kádár Kitti
az „Év Felfedezettje”

Kádár Kittit választotta meg az
év felfedezettjének a tavalyi versenyeredmények alapján a Magyar

Kupagyőzelem, ötödször

Minden várakozást felülmúlva sorrendben ötödik alkalommal nyerte
meg a női futsal Magyar Kupát az
Astra-Artifex
Kiskunfélegyháza

Elsők lettek
a farsangi
kupán
Öt csapat részvételével Csongrádon rendeztek farsangi kupát
az U11 korosztályok számára. A
Félegyházi Térségi Sportiskola
három győzelemmel és egy döntetlennel első lett. Gerecs Attila
tanítványai a szentesi, valamint
a mindszenti csapatokat is megverték. A házigazda Csongrád
ellen 1-1-es döntetlenre végeztek. A kupa megnyerése mellett
a torna legjobb játékosának Szabó Bencét, a Félegyházi Térségi
Sportiskola tagját választották.

FC. A veszprémi négyes döntőbe
a félegyháziak mellett a Rubeola
FC Csömör, a Szekszárdi FC és a
Tolna-Mözs jutott be. Az elődön-

Atlétikai Szövetség
Ultrafutó Bizottsága. A díjat Velencén
vehette át a félegyházi ultramaraton
futó. Kitti 2016ban többek között
második lett a 220
kilométeres UltraBalaton versenyen,
megnyerte a 252
kilométeres Kaposvári Ultramaraton
női kategóriáját és
203,5 kilométert
futva a magyar női versenyzők között a 3. helyen végzett az Európa
Bajnokságon.
tők hatalmas küzdelmet hoztak,
az Astra kiváló játékkal hosszabbításban múlta felül 2–1-re a Tolnát.
A másik ágon a Szekszárd jutott a
döntőbe. A finálé taktikus játékkal
indult, 0–0-ás félidőt követően két
perc leforgása alatt Halászi Kinga
és Godvár Katalin is betalált, eldöntve a kupa sorsát.
Női Futsal Magyar Kupa
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Országos
elődöntőben
a tornászok
Kecskeméten rendezték meg
a Torna Diákolimpia megyei
döntőjét, amelyen részt vettek a félegyházi József Attila
Általános Iskola diáklányai.
A II. korcsoportban a dobogó
második fokára állhatott fel a
Fodor Zita, Csedreki Fanni,
Szabó Róza, Horváth Hanna,
Palásti Enikő összetételű félegyházi csapat. Palásti Enikő
egyéni összetettben nem talált
legyőzőre, így Juhász Tamás
vezetőedző várakozását felülmúlva aranyérmes lett. A
nagyobbaknál Retkes Dorka,
Nagy-Pál Eszter, Gombás
Bora, Siber Szófia összeállítású csapat szintén az előkelő 2. helyen végzett. A József
Attila Általános Iskola tornászcsapata mindkét korcsoportban bejutott a márciusi
országos elődöntőbe.

Elődöntők:
Szekszárdi FC – Rubeola FC
Csömör 7–3
Astra-Artifex Kiskunfélegyháza FC – Tolna-Mözs 2–1
Döntő:
Szekszárdi FC – Astra-Artifex
Kiskunfélegyháza FC (0-0) 0-2
Gólszerzők: Halászi 25., Godvár 27.

Utánpótlástorna
„Csiki” emlékére
Idén ötödik alkalommal tisztelegtek emléktornával Csikós József
„Csiki” egykori labdarúgó előtt. A
Kiskunfélegyházi HTK Labdarúgó
Szakosztálya által szervezett tornasorozaton a hagyományokhoz
híven az egyesület minden utánpótláscsapata részt vett. Csikós József
„Csiki” a Kiskunfélegyházi Honvéd SE-ben kezdett el futballozni,
majd a KTK csapatában szerepelt.
Keszthelyi kitérőt követően tagja
volt a Kiskunfélegyházi HTK-nak,
pályafutását Kunszálláson zárta le.
2011-ben, 33 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt. A díjakat ezúttal
is „Csiki” szülei adták át.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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Régi idők reklámjai 2. – Nátha és köhögés
A téli hónapok kellemetlen velejárói
a felsőlégúti megbetegedések. Nem
volt ez másként a 19. század végén
sem, már az akkori újságok is rendszeresen reklámoztak ebben az időszakban olyan termékeket, melyek a
köhögést és a nátha tüneteit kívánták enyhíteni.

kitűnően bevált, orvosi előírás szerint
készített Szent György tea és a hozzátartozó Szent György hurutpor használata által.
E világhírű különlegességek ártalmatlanok s gyerekeknek is beadhatók.”
Szintén a gyerekekre fókuszálva népszerűsítették a „Mellszörp”-nek nevezett, valószínűleg szirupszerű terméket,
mely a fenti szimptómákat volt hivatva
csillapítani, de „kellemes ízénél fogva
a gyermekek is szívesen használták.”
Ugyanez vonatkozott a természeténél
fogva édes gyógycukorkákra is, melyek
közül kettőt, a „teljesen ártalmatlan szerekből készült” hársfaméz-cukorkát és a
Réthy-féle pemetefű-cukorkát kínálták a
közönségnek.
Érdekességként megemlítendő, hogy
bizonyos ásványvizeknek is tulajdonítottak gyógyhatást: a „Krondorfi természetes alkálikus savanyúvíz, mint nyálkaoldószer úgy magában, mint meleg tejjel
vegyítve köhögésnél, rekedtségnél, tüdőhurutnál legjobb gyógysikerrel ajánltatik.”
Ónodi Márta

A hirdetések elsősorban a különböző
teák gyógyító erejét hangsúlyozták. Az
úgynevezett Homeriana „thea” reklámja
szerint „orvosilag ajánlott legkitűnőbb
szer tüdő- és torokbetegségek: aszkór
[legyengüléssel, sorvadással járó betegség], asthma, gégebajok ellen”. Szintén
ugyanezen bajok kezelésére reklámoztak
egy másik készítményt is: „Asthma, mellbetegség és minden köhögés, valamint a
légcső, a gége és a tüdő hurutos betegségei, továbbá légzési bántalmak, szűkmellűség [a tüdő hörgőinek szűkületével
járó betegség], elnyálkásodás [fokozott
váladékképződéssel járó állapot], rekedtség, kezdődő gümőkór [tuberkulózis]
leggyorsabban gyógyíthatók az évek óta

Futással
emlékeznek

II. Csincsák Zoltán emlékfutást szervez a Kossuth Lajos Szakképző
Intézmény egykori kollégiumi nevelőtanárának emlékére az intézmény
nevelőtestülete március 2-án, 14 órai kezdettel a Kossuth iskolától a Felsőtemetőig és vissza. Az emlékfutás útvonala: Kossuth utca – Izsáki út
– Bercsényi utca – Károlyi utca és a Felsőtemető, ahol mécsest gyújtanak
a futás résztvevői, majd ugyanezen útvonalon térnek vissza az iskolához.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Takács Nimród és
Takács Lili (anyjuk neve: Rácz Tímea
Terézia), László Péter (anyja neve:
Ficsór Zsuzsanna), Hegedűs Gréta
(Dinnyés Katalin), Süveges Szabolcs
(Kurai Mónika)
MEGHALTAK: Juhász István Kálmán,
Bíbok Mátyás, Nemes Cintia Ibolya, Görög Istvánné Seres Rozália, Tapodi Gá-

borné Pintér Julianna, Baráth Istvánné
Szabó Franciska – Kiskunfélegyháza,
Kovács János, Weber Magdolna – Fülöpszállás, Lippai Ferencné Halmi Ilona
– Szank, Tóth Györgyné Nagy Mária –
Kiskunhalas, Varga Mihály – Tiszakécske, Szűcs Lajosné Tóth Eszter, Sági
Antal – Kunszentmiklós, Balog Béla
– Harkakötöny, Jeszenszki Sándorné
Hanti Katalin Irén – Nagykőrös, Szemerédi Péter Pál – Pálmonostora

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

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. Portobello: 1,5 év körüli terrier
keverék szuka
2. Bozont: Kb. 1 éves nagytestű
keverék kan
3. Szeder: 4 év körüli fekete szuka
4. Tücsi: Kb. 1,5 éves kistestű
szuka
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 70/43-43-002 telefonszámokon,

vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet. Örökbefogadási idő: Minden nap
(hétfő–vasárnap) 13:00-15:00-ig
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Hirdetés

ITT A FARSANG ÁLL BÁL!
Felújított PRÉMIUM számítógép-ajánlatunk:
Lenovo Edge M71 gép: Intel G630 2.7 GHz, 2 GB mem., 250 GB
HDD, 1év gar., ajándék 17”-os monitorral!
br. ár: 37.990 Ft
Új notebook ajánlatunk: Dell Vostro 3559: Core-i3 2,3
GHz, 4 GB mem., 500 GB HDD, DVD-író, webcam, 15,6”-os
kijelző, 36 hónap gar.
br. ár: 141.990 Ft
Minden számítógéphez egy hozzávaló
tartozékot adunk ajándékba!

