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1,39 milliárd forint értékű kapacitásbővítő beruházást hajt vég-
re kiskunfélegyházi üzemében a Kunplast-Karsai Zrt., amit 692 
millió forint vissza nem térítendő állami támogatással segít a 
Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez a harmadik félegyházi vállalat, 
amely a kormány Nagyvállalati Beruházás Támogatási Programja 
keretében jut jelentős fejlesztési forráshoz. 

2016 februárjában 480 millió fo-
rint vissza nem térítendő támo-
gatásról szóló tanúsítványt adott 
át Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter Gulyás Istvánnak, a 
Félegyházi Malom Kft. tulajdono-
sának, tavaly decemberben pedig 
az Integrál Zrt. elnök-vezérigazga-
tója, dr. Horváth Sándor vehette 

kézbe a 402 millió forintos vissza 
nem térítendő támogatásról szóló 
okiratot, ugyancsak a minisztertől. 
Ennek révén a három vállalat ösz-
szesen 3 milliárd forintot meghala-
dó fejlesztéssel, jelentős gazdasági 
potenciállal és új munkahelyekkel 
gazdagítja Félegyházát. 

A műanyag-feldolgozással, fém-

megmunkálással és szerszámgyár-
tással foglalkozó cég támogatásá-
ról szóló okiratot március 16-án 
délelőtt adta át Lepsényi István, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium 
gazdaságfejlesztésért és- szabá-
lyozásért felelős államtitkára, aki a 
kiskunfélegyházi Kunplast-Karsai 
Zrt.-t azok közé a vállalkozások 
közé sorolta, amelyek fontos sze-
repet töltenek be a magyar gazda-
ság előrejutásában. Ehhez – fogal-
mazott az államtitkár – megfelelő 
szakmai háttérre, folyamatos in-
novációra és termékfejlesztésre, 
továbbá a piaci igényekhez való 

rugalmas alkalmazkodásra van 
szükség.

Lepsényi István beszélt arról, 
hogy a kormány versenyképessé-
gük megtartásában és növelésében 
segíteni kívánja azokat a vállal-
kozásokat, amelyek a nemzetgaz-
daság teljesítményéhez jelentően 
hozzájárulnak. Azokat a cégeket 
kívánják ennek során támogatni, 
amelyek új, magasabb képzettsé-
get igénylő munkahelyeket terem-
tenek, modern technológiát alkal-
maznak és eredményesen vesznek 
részt a piaci versenyben. 

 Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Ujvári Sándor

Milliárdos beruházás a Kunplast-Karsai Zrt.-nél

Húsz új munkahelyet
teremt Félegyházán
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Folytatás az 1. oldalról!

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
kezdeményezésére először 2015-
ben döntött úgy a kormány, hogy 
költségvetési forrásból 3 milliárd 
forinttal támogatja azokat az ipa-
ri nagyvállalatokat, amelyek fej-
lesztik technológiájukat, bővítik 
kapacitásaikat és új munkahelye-
ket teremtenek, de uniós támoga-
tásból már nem részesülhetnek. 
Az államtitkár szerint az első év 
tapasztalatai és a megvalósult be-
ruházások azt mutatták, hogy ez a 
támogatási forma sikeres, elérte a 
célját. Így 2016-ban már 35 támo-
gatási döntés született, 24,3 milli-
árd forint nagyvállalati beruházási 
támogatással 60,1 milliárd forint 
összértékű fejlesztés megvalósítá-
sát segítve. 

A magyar tulajdonban lévő 
Kunplast-Karsai Zrt. az elmúlt 
időszakban nemcsak megőriz-

te pozícióját, hanem továbbra 
is erősíti azt Magyarországon, 
valamint a közép-kelet-európai 
térségben. Ezt a célt szolgálja a 
mostani komplex beruházás is, 
amely a kapacitásbővítés mellett 
új, innovatív technológiák alkal-

mazásával magasabb hozzáadott 
értékű termékek előállítását 
eredményezi – fogalmazott az 
államtitkár a Kiskunfélegyháza 
legnagyobb munkáltatójának szá-
mító, 220 főt foglalkoztató gyárral 
kapcsolatban. 

Karsai Béla, a Karsai Holding 
elnök-vezérigazgatója szerint a 
beruházás, a gyár jól képzett mun-
katársai, valamint a cég partne-
reinek bizalma együttesen teszi 
lehetővé a magyar tulajdonban 
lévő Kunplast-Karsai Zrt. további 
fejlődését. 

Alter Róbertné, a kiskunfé-
legyházi Kunplast-Karsai Zrt. ve-
zérigazgatója elmondta: 2015-ben 
2,594 milliárd, 2016-ban 2,829 
milliárd forint volt a társaság nettó 
árbevétele, amelynek nagyobb ré-
sze belföldi értékesítésből szárma-
zik. A folyamatban lévő beruházás 
kapcsán megvalósuló fejlesztések: 
a kor követelményeinek megfelelő 
új üzemcsarnok megépítése, a ro-
botizált fröccsöntőgépek üzembe 
helyezése és a szerszámüzem kor-
szerűsítése új mérföldkő a vállalat 
életében, amely új dimenziókat 
nyithat meg.

 Tóth Timea

Milliárdos beruházás a Kunplast-Karsai Zrt.-nél

Kikapcsolódás, vásárlás 
kedvezménnyel

Folyamatosan bővül a Félegyháza Kártya elfogadóhelyeinek 
köre, mostanra többszáz a kártyabirtokosok, és mintegy 30 
az elfogadóhelyek száma. A félegyházi mozi és a fürdő csat-
lakozása óta néhány kikapcsolódással töltött hétvégével már 
megtérülhet a kártya ára.

A Félegyháza Kártyát 1000 fo-
rint bevezető kártyadíj ellenében 
igényelhetik a városban élők, 
dolgozók, vagy tanulók szemé-
lyesen a Tourinform Irodában, 
vagy a www.felegyhazakartya.hu 

oldalon. Itt (és a facebook.com/
felegyhazakartya oldalon) lehet 
tájékozódni az általános infor-
mációk mellett az elfogadóhelyek 
aktuális listájáról és a nyújtott 
kedvezményekről is.

Lakossági fórumot tart Balla László
Balla László 
a l p o l g á r m e s -
ter, az 5. számú 
választókörzet 
önkormányzati 

képviselője tart lakossági fórumot 
március 28-án, kedden 16 órakor 
a volt Bajcsy iskolában. Téma a 
város lakosságának egészségügyi 
helyzete. Vendég: dr. Körtvé-

lyessy András igazgató, kiskun-
félegyházi városi kórház és Jégh 
Roberta látszerészmester. 

A helyszínen lehetőség lesz vér-
nyomás- és vércukorszint mérés-

re, szemészeti szűrővizsgálatok-
ra, egészséges ételek kóstolására 
Mészáros Gábor, a Cukormentes 
Webshop ügyvezetője és Budai 
Boglárka dietetikus segítségével. 
Hasznos tanácsokat kaphatnak a 
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgá-
lat munkatársaitól.

Országos Diáklabor  
Szövetség alakult
Az Európai Unió tá-
mogatásával 68 ter-
mészettudományos 
diáklabor épült az 
országban. A projekt 
célja, hogy a termé-
szettudományos kí-
sérletezéseket segítse 
a térség általános- és 
középiskolás tanulói 
számára. Bács-Kiskun 
megyében az elsők 
között Kiskunfélegyházán, a Móra 
Ferenc Gimnázium régi biológia 
termét és laborját alakították át a 
XXI. századi igényeknek megfele-
lően. Az ország számos területén 
elhelyezkedő laborok képviselői 
március 7-én a kispesti Deák Fe-
renc Gimnáziumban találkoztak, 
hogy megalakítsák a Diáklabor 
Szövetséget. A szövetséghez 28 
diáklabor – köztük a „Móralabor” 

is – jelezte csatlakozási szándékát. 
A diáklaborokon kívül a laborokhoz 
kötődő munkatársak és támogató 
szervezetek és személyek is csat-
lakozhatnak, csatlakoztak. A meg-
alakulást követően a diáklaborok 
képviselői műhelymunkákon vettek 
részt, amelyek a laborokat érintő 
ötletek és impulzusok gyűjtését, a 
tudásmegosztást, együttműködé-
sek kialakítását célozták. 
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Bem József szobránál kezdődtek 
a március 15-i megemlékezések 
Kiskunfélegyházán, az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 169. 

évfordulója tiszteletére. A koszo-
rúk elhelyezése előtt Deli József 
nyugállományú ezredes idézte fel 
a forradalom eseményeit. A városi 

ünnepségen Petőfi Sándor szobra 
előtt Csányi József polgármester 
méltatta a szabadságharc jelen-
tőségét. A műsorban közreműkö-

dött a Kiskunfélegyházi Alapfokú 
Művészeti Iskola, valamint Nem-
csok Nóra és Domokos László 
színművészek.

– Nemzedékünk örökségbe kap-
ta a szabadságot, valódi értéke ép-
pen ezért felbecsülhetetlen. Ezzel 
a szabadsággal élni felelősség és 
kötelesség, hiszen annyi drága ma-
gyar életet követelt. Mindannyiunk 
egyéni kötelessége a munkálkodás 
családunk, Félegyháza közössége, 
és hazánk boldogsága iránt. Él-
jünk úgy, hogy a bőség kosarából 
mindenkinek jusson, hogy méltók 
legyünk örökségünkre, a szabad-
ságra. Március 15-ét joggal tartjuk 
legnagyobb nemzeti ünnepünknek, 
amely nap minden korban a ma-
gyar szabadság szimbóluma ma-
rad – mondta ünnepi beszédében 
Csányi József.

A félegyházi sajtó  
munkatársait köszöntötték
Március idusán az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
kezdete, a modern parlamentáris Magyarország megszületése 
mellett a magyar sajtó napját is ünnepeljük, emlékezve arra, 
hogy 1848. március 15-én nyomtatták ki a magyar sajtó első 
szabad termékeit, a 12 pontot és a Nemzeti dalt. 

A polgári sajtószabadság kihirde-
tésével – amit később, április 11-
én törvénybe is foglalták – a ko-
rábbi szigorú cenzúrához képest 
megszületett a szabad sajtó lehe-
tősége hazánkban. Erre is emlé-
keztette a helyi sajtó képviselőit, 
újságírókat, szerkesztőket, rádiós 
és televíziós munkatársakat Csá-
nyi József, a városháza díszter-
mében megrendezett sajtónapi 
ünnepségen.

A polgármester őszintén be-
szélt a sajtó hazai és nemzetközi 
helyzetéről, az olyan negatív ha-
tásokról, mint a sokat emlegetett 
színvonalcsökkenés, átpolitizáló-
dás, vagy elbulvárosodás. Minde-
zek ellenére – fogalmazott – Fé-
legyháza önkormányzata büszke 
a helyi sajtóra, és annak minden 
képviselőjével kiegyensúlyozott, 
korrekt, jó kapcsolata törekszik, 
segítve az objektív tájékoztatást.

Megható táblaavató
Nemzeti ünnepünk alkalmából Petőfi-emléktáblát avatott Kis-
kunfélegyháza küldöttsége Resicabányán, a Magyar Művelődési 
Házban március 14-én. A történet szívszorító, s akik ott tartóz-
kodtak, azok számára felemelő volt az a néhány óra, amit a szór-
vány magyarok közt töltöttünk.

Szórvány magyar – már a kisebbségi 
lét sem az „igazi” a Kárpát-meden-
cében, de ott ahol tömbmagyarság-
ban élnek honfitársaink, teljesen 
más létezni, mint ahol szórványban 
iskola nélkül, csupán szűk kulturális 
lehetőségek közt próbálni megélni a 
mindennapokat egy magyarnak szü-
letett honfitársnak.

Resica a román fémmegmunká-
lás és mozdonygyártás fellegvára 
volt, de mára meglehetősen nehéz 
helyzetbe került. A város kb. 60 ezer 
lakosából úgy kétezren lehetnek ma-
gyarok. Ez a maroknyi magyarság 
a Bánát legdélibb szórvány magyar 
közössége, sajnos elöregedőben, a 
fiatalok elvándorlásával a távoli jö-
vőkép is tragikusnak ítélhető.

Egy „véletlen” folytán az ottani 
Platanus Egyesület kapcsolatba 
került városunkkal és elmondhat-
ták leghőbb vágyukat, hogy egy 
Petőfi-emléktáblát szerettek volna 
a művelődési házukba, hogy ott 
gyűlhessenek össze kifejezni ma-
gyarságukat, ünnepeinket megülni.

Tarjányi József volt az az ön-
zetlen polgár, aki – már sokadjára 
– azonnal készíttetett egy emlék-
táblát Petőfi portréjával. Ennek fel-
avatására utazott ki a félegyháziak 
küldöttsége. Az ott elénekelt Him-
nusz és a szemekben csillogó köny-
nyek, valamint az őszinte, szívbéli 
óhaj, hogy viszont lássanak, bizony 
felemelő és szívszorító érzés volt.

 R. F.

A szabadsággal élni felelősség és kötelesség
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Emelőkosaras gép segíti a munkát
Hidraulikus emelőkosárral felszerelt munkagéppel gyarapodott 
a Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény. Az új géppel 
már március elején megkezdték a munkát a KVI munkatársai. 
Elsődleges feladatunk a fák koronájának karbantartása a vá-
ros közterületein, az intézmények tetőszerkezetének javítása, 
a csatornarendszer tisztítása – mondta el lapunknak Rádi Ru-
dolf. A KVI műszaki vezetője arról is beszámolt, hogy a munka-
géppel – a kapacitás függvényében – a lakossági igényeket is 
kiszolgálják.

Az emelőkosaras gép talpalási 
szélessége 3,8 méter, ami lehetővé 
teszi, hogy szűkebb helyekre is be-
jusson, és akár 18 méter magas-
ban is tudnak vele dolgozni.

A lakossági megrendeléseket, 
kéréseket a 06/70/320-39-41-es 

telefonon, vagy a titkarsag@kvi.
kiskunfelegyhaza.hu internetes cí-
men fogadják. A munkagép óradíja 
6000 Ft + ÁFA. Ha valaki egész 
napra (8 órára) szeretné igénybe 
venni, annak 35 000 forintot kell 
fizetni a szolgáltatásért.

Első világháborús 
hadisírokat újítanak fel
Hamarosan 82 hadisírt és egy emlékkeresztet újít fel az önkor-
mányzat a Felsőtemetőben egy nyertes pályázatnak köszönhe-
tően – tudtuk meg Csányi József polgármestertől. A Honvédelmi 
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum még tavaly télen 
írt ki pályázatot I. világháborús hadisírok és emlékművek fel-
újítására. A félegyházi önkormányzat 9,2 millió forint értékben 
nyújtott be pályázatot, amit teljes egészében el is nyert.

– A pályázati forrás maradékta-
lanul fedezi a sírok és az emlék-
kereszt felújításával összefüggő 
munkálatok költségét, amely 
magába foglalja az épen maradt 
sírok felülettisztítását, a műkő-
felületek felcsiszolását, továbbá 
a sérült elemek javítását, vagy 
szükség esetén újragyártását is. 
A nem javítható elemeket ugyanis 

az eredetivel megegyező kialakí-
tásban és színben legyártatjuk. Az 
elhunytak neveit a rendelkezésre 
álló levéltári információk alapján 
pontosítjuk, a sírokat és a keresz-
tet mészkőkavics járda kialakítá-
sával kötjük össze, és a pályázati 
forrásnak köszönhetően megtör-
ténik a terület újrafüvesítése is – 
mondta el a polgármester.

Jubileumi tudományos ülést ren-
dez a városházán a kiskunfélegy-
házi városi kórház a rehabilitációs 
osztály fennállásának 10. évfor-
dulója alkalmából. A rendezvény 
április 7-én, pénteken 10 órakor 
kezdődik. Köszöntőt mond Csányi 
József polgármester, dr. Mészá-
ros János egészségügyért felelős 
helyettes államtitkár és dr. Kört-
vélyessy András, a városi kórház 
igazgatója. 

A konferencián szó esik – egye-
bek mellett – az intézményben 

alkalmazott terápiás lehetőségek 
fejlődéséről, a kardiológiai reha-
bilitációról, a Róna Kincse Gyógy-
fürdő szerepéről és eredményei-
ről, és olyan szakmai kérdésekről, 
mint például az alsó végtagam-
putált, vagy a protetizált betegek 
ellátása, az ortopédiában alkal-
mazott minimál invazív alkalma-
zások, de lesznek esetbemuta-
tások is. A rendezvényt többek 
között Budapestről és Kecske-
métről érkező szakemberek is 
megtisztelik jelenlétükkel. 

Kitelepülő árusokat várnak
Kézművesek, népművészek, 
iparművészek, kézműves élel-
miszert készítő árusok jelent-
kezését várja Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata a május 
20-án és 21-én rendezendő Vá-
rosalapítók Hete alkalmából. A 
jelentkezéshez szükséges adat-
lap a www.kiskunfelegyhaza.hu 
oldalról tölthető le. A jelentke-
zési anyagot legkésőbb április 
10-én, hétfőn 12 óráig várják a 
dobak.sara@kiskunfelegyhaza.

hu e-mail-címre, vagy személye-
sen a polgármesteri hivatal ár-
kádjai alatt működő Tourinform 
Irodába.

Tízéves a rehabilitációs osztály
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Vodafone
Power to you

Reddel 2000 Ft  
havidíj-kedvezmény
Bármely készülékkel, új 2 éves szerződés  
vagy hosszabbítás esetén, 12 hónapra

Huawei P8 lite

1 Ft
Red Medium EU+ D

 tarifával,  2 évre

Az ajánlat elérhető visszavonásig, készülékkel, 2 éves,  
Red EU+ (XL, XM, X, A,B,C,D) tarifával, egyéni előfizetők részére. 
További infó az ÁSZF 5. Akciók 3.6 pontjában és a www.vodafone.hu oldalon. 
Részletekről kérdezd kollégáinkat.

Látogass el üzletünkbe!
Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 1.
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Hirdetés

Hazajáró 
közönség-
találkozó
Közönségtalálkozót szervez a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár március 30-án, 
csütörtökön 17 órától a Móra Ferenc 
Művelődési Központban. A földrajzi sza-
badegyetemi sorozat keretében a Duna 
Tv Magyar Örökség-díjas Hazajáró című 
honismereti magazinműsor alkotóival, 
Kenyeres Oszkárral és Jakab Sán-
dorral találkozhatnak az érdeklődők. A 
vendégeket Csányi József polgármester 
köszönti, bevezetőt mond Bense Zoltán 
hegymászó, földrajztanár. A rendezvény-
re előzetesen a 76/461-429/11-es mellé-
ken részvételi jegyet kell igényelni.

Segélykoncert 
Segélykoncertet szervez a Kiskun-
félegyházi Koncert Fúvószenekar 
március 25-én, szombaton 18 órai 
kezdettel a Kossuth Lajos Szakkép-
ző Iskola tornacsarnokában. Vezé-
nyel: Tóth László. A befolyt össze-
get a veronai balesetben elhunyt 
buszvezetők elárvult, támasz nél-
kül maradt családtagjainak jut-
tatják el. A belépés ingyenes, de a 
helyszínen lehetőség lesz adomá-
nyozásra. A rendezvény szervezői 
a Pizolit Kft. és a Kiskunhalasi SZC 
Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma.

Elhunyt 
dr. Kiss Lajos

Március 1-jén, életének 89-dik 
évében elhunyt dr. Kiss La-
jos nyugalmazott állatorvos. A 
szakember 1957. szeptember 
1-jétől látta el a félegyházi ál-
latorvosi körzet feladatait szar-
vasmarha és baromfi szakállat-
orvosként. Családja csendben 
eltemette.

Megkezdődött a földutak karbantartása Félegyháza külterületén. 
A munkagép jelenleg a Felső-Galambos részén lévő dűlőutak 
kátyúmentesítését végzi. A munkavégzés ideje alatt a lakosság 
részéről türelmet, a megfelelő útviszonyok fenntartásához pedig 
segítséget kér az önkormányzat.

Amikor az időjárás engedi, dűlő-
ről-dűlőre jár a gréder a XI. ke-
rület földútjain. A csapadékos 
tél és a járműforgalom miatt 
kialakult, néhol igen mély kátyú-
kat az önkormányzat munkagépe 
egyengeti el. A lakók között van, 
aki nem örül a munkálatoknak, 
mivel ilyenkor a földút átmeneti-
leg nehezebben járható. A javítás 
következtében ugyanis fellazul az 
út felső rétege, amely – különösen 
a kerékpárosok számára – néhány 
napig problémát okozhat. Haszná-
lat következtében azonban a talaj 

visszatömörödik, és egyenletes 
felület alakul ki.

A munkálatok a gépkezelő ré-
szére is okoznak nehézséget, 
mivel sokan a dűlőutak töltésé-
re építési törmeléket, salakot is 
használnak, és ez amellett, hogy 
nehezíti az út karbantartását, ön-
kormányzati rendeletbe is ütközik 
– tudtuk meg Ván Jenőtől, a terü-
let önkormányzati képviselőjétől.

– Rendelet is szabályozza, hogy 
a közutak töltésére csak az út 
anyagával megegyező anyagot 
lehet használni, tehát a kátyúk 

földdel tölthetők fel. Sokan fordí-
tanak gondot az ingatlanuk előtti 
útszakasz minőségének javításá-
ra, ami azért is fontos, mert az 
utak járhatósága nagyban függ a 
lakosság hozzáállásától. Ugyan-
akkor ezek a dűlők közutak, ön-
kormányzati tulajdonban vannak, 
így a karbantartás elvégzését a 
lakóknak el kell fogadni. 

A képviselő hozzátette: az utak 
állapotának fenntartása érdeké-
ben a gréderrel évente legalább 
két alkalommal végig kellene 
menni a külterületi részek dűlőút-
jain, de ez eszközhiány miatt nem 
valósítható meg maradéktalanul, 
és a munkavégzést az időjárás is 
nagymértékben befolyásolja.

A lakók azonban továbbra is 
sokat tudnak segíteni a helyze-
ten azzal, ha a munkagép után a 
telek szélességében eldolgozzák 
a hantot, és az út szélénél lét-
rejött padkát elsimítják. Mivel a 
földutak kátyúsodását nagy rész-
ben a csapadék okozza, fontos 
szempont az ingatlanok előtti 
vízelvezetés megoldása. Ahol az 
utak szélessége engedi, vízelve-
zető árkok létesítésével, másutt 
az esővíz más módon történő 
elvezetésével a lakók hozzájá-
rulhatnak az út minőségének 
javításához.

A képviselőtől azt is megtud-
tuk, hogy áprilisban az utak fölé 
kilógó ágak levágását tervezik, 
amelyek szintén akadályozzák a 
dűlők szabad járműforgalmát. 
Kérésük, hogy – megelőzve a ké-
sőbbi reklamációkat – aki tudja, 
végezze el ingatlana előtt az út 
menti fák metszését. K. G.

Kiút a kátyúból
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A településfejlesztés újabb lép-
csőjeként megújult a kunszál-
lási közös önkormányzati hiva-
tal, a községháza. A hivatalos 
átadót március 16-án tartották 
meg. A megjelenteket Kovács 
Imre, Kunszállás polgármes-
tere köszöntötte. Gyöngyösi 
József plébános ezt követően 
szentelte meg az újjávarázsolt 
hivatalt. A Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal igazgatója, 
dr. Havassy Sándor és Kovács 
Imre polgármester vágta át a 
szalagot, ami után utat enged-
tek az érdeklődőknek a hivatal 
kapuin belülre.

A község-
háza fel-
ú j í t á s á v a l 
régóta dédel-
getett álmát 
v a l ó s í t o t t a 
meg Kunszál-
lás önkor-
mányzata. Az 
épület kül-
sejét érintő 

munkálatok tavaly ősszel kezdőd-
tek el térkövezéssel, terepren-
dezéssel és elegáns térvilágítás 
kiépítésével. A belső felújítás 
során megújultak az ügyfélhelyi-
ségek, az elektromos- és vízveze-
tékek, a vizesblokkok, valamint a 
teakonyha.

A 2006-ban kiépített informati-
kai háttér is fejlesztésre szorult, 

valamint kialakítottak a kor elvá-
rásainak megfelelő házasságkötő- 
és dísztermet. A hivatali folyosón 
várakozókat ugyancsak új látvány 
fogadja, az ügyféltérben helyet ka-
pott egy iratkitöltő pult, valamint 
egy gyereksarok, egy információs 
kijelző és egy ügyfélkapus nyilvá-
nos számítógép. Emellett megtör-
tént az épület akadálymentesíté-
se, a járdák, kerékpártárolók és 
parkolók felújítása.

A beruházás forrását a belügy-
minisztérium biztosította a kon-
szolidációban nem érintett „jól 
gazdálkodó” önkormányzatoknak. 
A fejlesztés 20 millió forintból va-
lósult meg, amihez hozzákapcso-
lódott az ASP rendszer bevezeté-
séhez tartozó hardver eszközökre 
fordítható mintegy 2 millió forint.

A tervek szerint a fejlesztések 
ezzel még nem értek véget, a 
műemlék jellegű helyi védett köz-
ségháza tetőzetét és homlokzatát 
25 millió forintos TOP-os megyei 
forrásból újítják fel.

A 21. század és a modern kor 
szellemiségét követve március-
ban a községháza parkolójában 
E-töltőállomást helyeztek üzem-
be, amihez egy zéro emissziós te-
lepülésüzemeltető autót szerez-
nek be – tette hozzá Kovács Imre 
polgármester. A költséghatékony 
beruházással becslések szerint 
feltöltéseként 200 kilométer te-
hető meg autóval.

A tankötelessé váló gyermekek 
általános iskolai beíratásáról
Tankötelessé válnak a 2017/2018. tanév kezdetén a 2010. 
szeptember 1-je és 2011. augusztus 31-e között született is-
kolaérett gyermekek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értel-
mében. A beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Kiskunfélegyházi Járási Hivatala a járás valameny-
nyi településére egységesen határozta meg.

A beiratkozás április 20-án, 
csütörtökön és április 21-én, pén-
teken 8 és 19 óra között lesz.

A szülő, gondviselő köteles 
beíratni gyermekét abba az álta-
lános iskolába, amelynek körze-
tébe lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye alapján tarto-
zik – a kötelező felvételt biztosí-
tó iskolába –, illetve a választott 
intézménybe.

A beíratáshoz szükség van:
– a szülők (gondviselő) sze-

mélyazonosító igazolványára,

– a szülők (gondviselő) lakcímét 
igazoló hatósági igazolványra,

– a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító és a lakcímet 
igazoló hatósági igazolványra 
(lakcímkártya)

– az iskolaérettségi igazolás-
ra, (óvodai szakvélemény, vagy 
a szakértői bizottság szakér-
tői véleménye az iskolaérett-
ségről, sajátos nevelési igény 
megállapításáról)

Az iskola a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát is kérheti.

Célszerű beíratáskor a gyer-
mekre vonatkozó (esetleges be-
tegségeit igazoló, illetve különle-
ges gondozásra, gondoskodásra 
jogosító igazolások) dokumentu-
mokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi 
körzetében lakóhellyel rendelkező 
tanköteles tanulót köteles felven-
ni. A felvételről, az iskolák május 
11-éig kötelesek dönteni és azt 
követően a szülőket értesíteni.

A felvételi kérelem elutasítá-
sa esetén a szülők felülbírálati 
kérelemmel élhetnek, amelyet 
a felvételt elutasító intézmény 
igazgatójának kell benyújtani.

– az állami fenntartású isko-
la esetében: az illetékes Kecs-
keméti Tankerületi Központ 
igazgatójának,

– a nem állami fenntartású in-

tézmény esetében: az intézmény 
fenntartójának címezve,

– az értesítés kézhezvételét kö-
vető 15 napos határidőn belül.

Amennyiben az elutasító döntés 
jogerőre emelkedik, azt követően 
öt napon belül a szülő köteles 
gyermekét a kötelező felvételt 
biztosító iskola első évfolyamára 
beíratni.

A beíratás elmulasztását a sza-
bálysértésekről, a szabálysérté-
si eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szó-
ló 2012. évi II. törvény 247.§ a) 
pontja szabálysértésnek minősíti, 
és a 7.§ (1) a) valamint a 11.§ (1) 
bekezdése alapján 150 000 Ft-
ig terjedő pénzbírsággal rendeli 
büntetni.

Átadták a felújított 
községházát Kunszálláson

Kovács Imre 
polgármester
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1996-ban szembesült a tény-
nyel Daróczi Magdolna, hogy 
Hepatitis C és B vírussal fertő-
zött. Akkor legfeljebb tíz éves 
túlélést jósoltak az asszony-
nak. Ma – több mint húsz évvel 
és egy májtranszplantációval 
később – az átdolgozott mun-
kaidő után ül le mellém, hogy 
felelevenítsük az idáig vezető, 
rögös út állomásait. Magdika 
Csősziné Juhász Ildikótól vette 
át a képzeletbeli stafétát, hogy 
megosszon velünk egy újabb 
emberi sorsot abból a félegy-
házi közösségből, amelyben mi 
mindannyian élünk, dolgozunk.

– 1990-ben jöttünk át Maros-
vásárhelyről Félegyházára a fér-
jemmel és a kislányommal. Én 
azóta a Szivárvány intézményben 
dolgozom, férjem testnevelő tanár. 
Lányom orvos lett, szintén orvos 
vejemmel és két unokánkkal Svéd-
országban élnek 7 éve – foglalja ke-
retbe Magdika az utóbbi csaknem 
három évtizedet. Ez idő alatt sokan 
megismerték a szorgalmas, dol-
gos család tagjait. Magdika előbb 
ápolónőként dolgozott, majd osz-
tályvezető főnővér lett a Nádasdi 
utcában, később a szenvedélybeteg 
osztályt vezette 18 éven át. Innen 
került a fogyatékosok napközi ott-
honába, közismert nevén a Fonóba. 

Az, hogy pontosan mikor és mi-
lyen körülmények között – műtétje 
során, vagy ápolóként a szenve-
délybetegek között – fertőződött 
meg, sosem derült ki. Azt viszont 
az első perctől tudta, hogy nem 
adja fel. Látni akarta az akkor 16 
esztendős lányát felnőtté, feleség-
gé, majd anyává válni, és egyéb-
ként is rengeteg terve volt még az 
életben. Az interferonos kezeléstől 
kihullott a haja, egész éjszakákon 
át tartó rosszullétek gyötörték, de 
ő nem csak kitartott, hanem végig 
dolgozott is. Öt év kezelés után 

végül a B vírustól sikerült megsza-
badulnia, azonban a C továbbra is 
károsította a májsejteket. Ez végső 
soron cirrózishoz, azaz májgyulla-
dáshoz vezetett. Magdika állapota 
eközben stagnált. Ő pedig megta-
nult együttélni a tünetekkel, a fo-
lyamatos kontrollokkal, sőt, még 
az italozási szokásait firtató epés 
megjegyzésekkel is. 

Négy évvel ezelőtt Svédország-
ban volt a családjánál, amikor 
váratlanul besárgult. Az ottani 
kórházban vetették fel először, 
hogy a transzplantáció jelentős 
életminőség- javulást hozhatna szá-
mára, így hazaérkezését követően 
felkereste a transzplantációs kli-
nikát. Körülbelül egy évbe tellett, 
mire a szervátültetéshez szükséges 
minden vizsgálat megtörtént, vala-
mennyi papír megvolt. Ezt követő-
en nemzetközi bizottság bírálta el 
Magdika kérelmét, s végül 680-dik-
ként felkerült az átültethető májra 
várók listájára. Innentől kezdve 
nem volt más dolga, mint nagyon 
vigyázni magára, folyamatosan 

járni a vizsgálatokra, és várni. Köz-
ben folyamatosan dolgozott, bár a 
teherbírása előbb nyolc helyett hat, 
majd már csak napi négy órára volt 
elég. Egy napon aztán – hazaérve a 
munkából – megszólalt a telefon, 
és közölték, hogy negyed óra múlva 
jön érte a mentő.

– Ilyenkor még messze nem biz-
tos, hogy Te leszel az, akit néhány 
órán belül megoperálnak. Mindig két 
beteget hívnak be, hiszen a pontos 
paraméterek ilyenkor még nem biz-
tosak. 6 órakor értem fel a mentővel, 
és éjjel 3-tól délelőtt 10-ig műtöttek. 
Dr. Máthé Zoltán, a Semmelweis 
Egyetem Transzplantációs és Se-
bészeti Klinikájának transzplantá-
ciós igazgatója vezette a műtétet. 
Öt nap intenzív után kerültem át a 
sebészeti osztályra, és október 23-
án jöhettem haza – meséli Magdika, 
hozzátéve: ezután jött csak a neheze.

Hosszú hetekig senkivel sem ta-
lálkozhatott a férjén kívül, még a 
lányát és az unokáit sem ölelhette 
magához. Hetente kellett kontrollra 
Budapestre menni, két és fél éven 

át be volt készítve az utazótáska, 
bármikor készen állva arra, hogy 
bent kell maradnia a kórházban. 
Ráadásul a C vírus megtámadta az 
új májat is. Szerencsére Magdika 
gyorsan jutott gyógyszerhez, ami-
nek köszönhetően mára gyógyult-
nak nyilváníthatták. „A májered-
ményeim csodálatosak!” – mondja 
leplezetlen örömmel. Így augusz-
tus 1-je óta újra dolgozik.

Az életszeretetében töretlen 
asszony nem hallgatja el azt sem, 
hogy az élet transzplantáció után 
sem „fenékig tejföl”. Cukorbeteg 
lett, amit inzulinnal kell kezelni. 
Minden gyógyszert előzetesen 
egyeztetnie kell az intézettel, nem 
fogyaszthat semmilyen vitamint, 
vagy akár citrusfélét, ami erősí-
tené az immunrendszerét, nehogy 
kilökődjön a beültetett máj. Így 
viszont védtelen a fertőzésekkel 
szemben. Ő mindezzel együtt is 
azt mondja, megérte. 

– Nekem betegen is az volt a cé-
lom, hogy teljes életet éljek. Mindig 
alkudoztam a Jóistennel, hogy még 
ezt, vagy azt látni akarom, és ő se-
gített ebben. Mindent megkaptam 
az élettől, amire csak vágyni lehet: 
jó munkát, nagyszerű családot, re-
mek barátokat. Tudtam, hogy ez is 
sikerülni fog. Mert ha az élet el is 
vesz valamit, a másik kezével ad. 
Óriási bennem az élniakarás, és 
még nagyobb a hála érzése. Min-
denben mellettem áll a családom 
és a kollégáim is, az igazgatónő 
naponta hívott fel a kórházban, a 
munkatársaim támogattak lelki-
ekben és tettekben is. A betegség 
megerősített abban, hogy harcolni 
kell azért, amit el akarunk érni. És 
én nem adom fel soha!

Daróczi Magdolna Szabó Zsu-
zsannának adja át a stafétát, akit 
arról faggatunk majd, mi tartotta 
egy életen át mások szolgálatában. 

 Tóth Timea

S
TA

FÉ
TA Élet új májjal

Video- és hangfelvételeket készített a félegy-
házi ó- és újtemplom harangjairól egy lelkes és 
hozzáértő, fiatalokból álló csoport március 18-
án. Az összeállítás a napokban kerül fel a legis-
mertebb videomegosztó portálra – tájékoztatta 
lapunkat Szabó-Szűcs József. 

A félegyházi harangok történetének kutatója szerint 
ennek az élménynek az elérhetősége fontos lehet azok 
számára, akik külföldön élnek, dolgoznak, de gondo-
latban sokat vannak itthon, és mindenkinek, aki bár 
hallott már az Ótemplom egyre ismertebb összhang-
zatáról, a harangjátékról, de mindeddig nem volt lehe-
tősége feljutni a tornyokba, és a helyszínen meghall-
gatni azt. 

Az elérhetőség: 
https://www.youtube.com/user/2483C/videos

Harangjáték – mindenkinek
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Az első Félegyházi Holló-díj
A frissen megalakult Kiskunfé-
legyházi Holló László Kuratórium 
elsőnek dr. Ujváry Zoltán profes-
sor emeritust jelölte Holló-díjra, 
amelyet a képviselő-testület egy-
hangúlag megszavazott.

30 esztendeje született a deb-
receni kuratórium Holló Lász-
ló-díja, az eltelt évtizedek alatt 
igen sok művész, támogató, a 
hollói örökség továbbvivője kapta 
meg Debrecenben és Félegyhá-
zán, illetve szerte az országban. 
A debreceni kuratórium három 
évtized után befejezte működé-
sét, amelyet Kiskunfélegyháza 
város tovább folytat. Első év-
ben a hollói örökség legkövet-
kezetesebb védelmezőjének, 
Laci bácsi fogadott unokájának 

ítélte a félegyházi kuratórium, 
illetve képviselő-testület a Holló 
László-díjat.

Az elismerést és az oklevelet 
városi küldöttség vitte el márci-

us 7-én az idős és mozgásában 
korlátozott professzor úrnak, aki 
barátai körében meghatottan, 
elérzékenyülve vette át Kiskunfé-
legyháza elismerését.

Gazdag 
életutak
– Egyes alkotók neve isme-
rősen cseng, más művészek 
nevével talán még soha nem 
találkozhattak a félegyházi lá-
togatók. Az alkotások jellege, 
stílusa mindegyikőjüknél más 
és más. Mégis több dolog ösz-
szekapcsolja őket. Az egyik, 
hogy minden művész az elmúlt 
időszakban megkapta a Holló 
László-díjat, a másik pedig az, 
hogy ezzel a bemutatóval kí-
vántak tisztelegni a félegyházi 
születésű Kossuth-díjas fes-
tőművész, a város díszpolgára 
előtt – mondta Rosta Ferenc 
alpolgármester a Holló-díjasok 
tárlatának megnyitóján.

A bemutatóteret két meg-
határozó félegyházi művész 
munkái uralják. Szecskó Pé-
ter nívó-díjas, Félegyháza Mű-
vészetéért-díjas, Holló-díjas 
művész ceruzarajzai és pasz-
tellképei mellett Szabó Ildikó 
művésztanár utóbbi időben ké-
szült, szimbólumokban gazdag 
alkotásai láthatók. 

A kiállításon látható az egyik 
legkorábbi Holló László-díjas-
nak, Terescsényi Endrének 
– a festő nevét viselő képzőmű-
vészkör egykori szeretett veze-
tőjének – „Putri”című alkotása, 
amelyet a Kiskun Múzeumban 
őriznek. Találkozhatunk a ko-
rán elhunyt kecskeméti Walter 
Gábor, valamint László Ákos, 
Petkes József, Tamus István, 
Burai István, Katona György, 
Komiszár János, Bényi Ár-
pád, Fátyol Zoltán és Ma-
darász Gyula műveivel is.

Erdélytől a Himalája csúcsáig
Varga Csaba 2013 júliusában jutott fel a Karakorum-hegységben, 
a kínai-pakisztáni határon fekvő 8035 méter magas Gasherbrum II. 
csúcsára. Alig egy év múlva a 8051 méteres Broad Peaket is legyőz-
te társával, Suhajda Szilárd békéscsabai hegymászóval. A „csúcs-
döntésekről”, és arról, hogy miért vonzzák ezek a kihívások, expe-
díciók, a városi könyvtár Földrajzi Szabadegyetemének legutóbbi 
foglalkozásán számolt be a nagyváradi hegymászó, akit Bense Zol-
tán földrajztanár, a sorozat szervezője mutatott be a közönségnek.

Varga Csaba részletesen szólt 
az expedíciók előkészítéséről, 
arról, hogy miként vezetett az 
út az alaptábortól a csúcsig, és 
mindeközben milyen élményeket 
lehetett-kellett átélniük. Hogy mi 
vonz valakit a veszélyes hegymá-
szói teljesítményekhez? Erről így 
nyilatkozott: – Kiskoromtól ér-
dekelt a földrajz, vonzottak a he-

gyek, a felfedezések. Szerettem 
Attenborough filmjeit, tele voltam 
kalandvággyal. Kezdetben a Bi-
har-hegység karsztvidékeit, erde-
it, barlangjait jártam túrázóként, 
majd egyre magasabb csúcsokat 
hódítottam meg. Ez a legkedve-
sebb hobbim, ami mára életfor-
mámmá vált. Következő célom a 
világ második legmagasabb hegy-

csúcsának, a K2-nek a meghódí-
tása oxigénpalack nélkül.

(A Földrajzi Szabadegyetem Er-
délytől a Himalája csúcsáig című 
előadásának támogatója a Nemze-
ti Kulturális Alap volt.)

Szavalóverseny 
A Weöres Sándor szavalóver-
seny területi fordulóját tartot-
ták meg a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárban március 14-én.

A Gyermekbirodalomban tar-
tott megmérettetésen egy ma-
gyar költő szabadon választott 
versével lehetett indulni. A ver-
senyre tíz tanuló nevezett, kö-
zülük ketten jutottak a tovább a 
megyei döntőbe. Az alsó tagozat-
ból Baranyai Zsófia 4. osztályos 
tanuló a Batthyány Lajos Általá-
nos Iskolából, a felső tagozatból 
Gombás Bende 8. osztályos 
tanuló, a József Attila Általános 
Iskolából jutott tovább. A Weöres 
Sándor szavalóverseny megyei 
döntőjét a tervek szerint április 
elsején tartják meg, hagyomány-
szerűen Kiskunhalason.

Ma rám talál a boldogság
Több, mint 500 gyermek énekelt 
önfeledten és vidáman Bagdi 
Bellával március 10-i, rocktáras 
koncertjén. Az arany- és platinale-
mezes életmódfejlesztő énekesnő 
délután a művelődési központban 
tartott előadást felnőtteknek a 
szeretetről, az elfogadásról, az ön-
becsüléséről és a megbocsátásról.

A Boldogságóra Program elin-
dítója és vezetője, a Jobb Veled a 
Világ Alapítvány elnöke március-
ban 12 városban tart gyermek-
koncert-turnét. „Az Énekelj a Bol-
dogságért!” koncertek célja, hogy 
felhívja a figyelmet a boldogság 
életünkre, egészségünkre gyako-
rolt pozitív hatására, és, hogy a 
zene segítségével adja tovább a 
boldogság üzenetét a fiataloknak. 

A koncertturné végére összesen 
10 ezer gyermekhez jut el a „Ma 
rám talál a boldogság” című dal, 
amit minden helyszínen együtt 
énekel az előadóval a közönség. A 
félegyházi koncerteket a Dél-100 
Kft. támogatta.
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A tavasz beköszöntével a kerti munkákat is megkezdték a gaz-
dák a kertes családi házakban, tanyákon, hobbikban. A megter-
melt gyümölcs, zöldség, vagy tojás mindig értékesebb a bolti-
nál, hiszen a két kezünk munkáját dicséri. A növények, virágok 
gondozása pedig mindennapi örömöt hoz a kertészkedő életé-
be. A félegyháziaktól most arról érdeklődtünk, hogy megkezd-
ték-e már a tavaszi munkálatokat a kertekben?

Rakovszky Zsolt (47): – Folya-
matosan akad tennivaló a ház 
körül, a trágyázás már a múlté, 
és már a szőlőt is lemetszet-
tem. Igaz, ismerek olyat, aki még 

csak most kezdte el a gyümölcs-
fák metszését. A legfontosabb 
munkálatokat megcsináltam, 
bionevelésben tartok szőlőt. Vé-
leményem szerint zöldséget, sár-
garépát, krumplit már nem éri 
meg házilag termeszteni, a rá-
fordított munka nem hozza meg 
gyümölcsét, a piacon olcsóbban 
meg lehet venni.
Lovas Mártonné (63): – Családi 
házban élek, minden évben szép, 
virágos kertet alakítok ki. Márci-
us közepétől sokat javult az idő-
járás, kedvezett a kertészkedés-
nek, hasznos elfoglaltságot nyújt. 

Szeretem a rendezett kertet, az 
udvart tisztán tartom, a környeze-
tem ápolására ügyelek. A virágok 
közül a kardvirág, a piros levelű 
leander, a tulipán és a jácint egy-
aránt megtalálható a kertemben.
Feketű Henrietta (21): – Nagy-
mamám kertjében a mai napig 
segédkezem. Szeretem a virágo-
kat, én elsősorban virágládákba 
ültetek. Március közepén vettem 
a vásárban árvácskákat, azokat is 

elültettem már, és gondosan ápo-
lom őket. Nagymamám kertjében 
sárgarépa és kapor minden évben 
akad. Véleményem szerint más 
az íze a saját kertben megtermelt 
zöldségeknek, mint amit a bevá-
sárlóközpontban megveszünk. A 
multik által kínált gyümölcsök és 
zöldségek vizesebbek, ízteleneb-
bek, ugyanakkor a vegyszerek és 
a tartósítószerek miatt kevésbé 
egészségesek, mint ami megte-
rem a kertben.

KÖRKÉRDÉS: Szokott-e kertészkedni?

Számos meghatározó, városi 
jelentőségű változás történt a 
közelmúltban, a 9-es választó-
körzetben. Felújították a strand 
épületét, átadták a kórház új 
szárnyát, mi több: a sportcsar-
nok terheitől is megszabadult 
Félegyháza. Mindez jelentős 
előrelépést hozott mindannyi-
unk életkörülményeiben, és új 
alapokra helyezte a következő 
esztendők kilátásait is – em-
lékeztetett elöljáróban dr. Kiss 
Ákos Csaba körzeti képviselő, 
amikor a térségben megvaló-
sult eredmények és az idénre 
tervezett beruházások össze-
foglalására kértük.

– A múlt év egyik nagy eredménye 
volt, hogy a közvilágítás-fejlesztés-
sel sikerült világosságot vinni a kör-
zet számos pontjára. Mivel ez a la-
kossági igény már a választásokkor 
határozottan felmerült, szeretnénk 
idén tovább folytatni a lámpatestbő-
vítést – mondta el a képviselő.

A főállásban idegsebész orvos-
ként dolgozó szakember képviselő-
vé választását követően a közös-
ségi élet erősítését is célul tűzte 
körzetében. Ennek jegyében épült 
meg a közösségi ház, amit igye-
keznek tartalommal megtölteni. 
Ahogy Kiss Ákos Csaba fogalmaz, 
e téren akad még bőven tennivaló, 
de néhány sikeres programon már 
túl vannak. Karácsonykor példá-

ul ingyenes 
ruhaosztást 
s ze rvez t ek , 
és a gyerek-
rendezvények 
is népszerű-
ségnek ör-
v e n d e n e k . 
U g y a n c s a k 
a közösségépítés jegyében ren-
dezték meg tavaly a korábbi évek 
hagyományaiból táplálkozó kos-
suthvárosi juniálist, ami igazolta 
létjogosultságát. Így idén – a tava-
lyi tapasztalatokat beépítve – is-
mét várják a térségben élőket egy 
közös élményekkel teli napra.

Két lépcsőben új arculatot kapott 
a víztorony környéke is. A koráb-
ban elhanyagolt „senkiföldjén” ma 
szívesen időznek a környék lakói, 
gyerekek és felnőttek egyaránt. A 
rendezett, növényekkel beültetett, 
bekerített parkba pihenőpadok, 

ivókút került, idén pedig a tervek 
szerint játszótérrel is gazdagodik. 

A 9-es számú választókörzet 
egyik legsúlyosabb, hosszú ideje 
megoldatlan problémájának ne-
vezte a képviselő a Molnártelepi út 
állapotát. 

– Az itt lakók talán úgy is érzékel-
hetik, hogy nem halad előre az ügy. 
Pedig valójában nagyon sokat dol-
gozik a háttérben a városvezetés és 
az önkormányzat azért, hogy vég-
leges, megnyugtató megoldást ta-
láljon az út állapotának a rendezé-
sére. Ez az egész városnak fontos, 
kiemelt jelentőségű ügy – szögezte 
le Kiss Ákos Csaba. A képviselő azt 
is elmondta, hogy a MÁV-val tör-
tént egyeztetések eredményeként 
az első szakasz kiszélesítésének 
a feltételei kirajzolódni látszanak, 
azonban a folytatásnál a magasfe-
szültségű vezetékek tartóoszlopai 
beleesnek a nyomvonalba. Itt meg 

kell találni azt a megoldást, ami az 
oszlopok áthelyezése nélkül lehe-
tővé teszi az útépítést. A rendkívül 
kátyús, veszélyes burkolat és a kes-
keny út mellett további gondot je-
lent a közvilágítás hiánya is. Ennek 
megoldására már az idén világító 
lámpatesteket helyeznek ki az út 
északi oldalánál, amit a tervek sze-
rint továbbiak fognak követni.

Óriási előrelépés a városrész köz-
lekedésében, hogy idén újra aszfal-
tozzák a Kossuthváros fő ütőerét, a 
Dessewffy utcát. A Bercsényi utca 
és a Kaffka Margit utca közötti sza-
kasz teljes körű útburkolat felújítása 
660 méter hosszúságban, több mint 
4.300 négyzetméteren valósul meg, 
beleértve a meglévő szilárd burkola-
tú út újraaszfaltozását, és mindkét 
oldalon a szegélyek cseréjét is. A 
járulékos munkák elvégzésével meg-
történik a zárt csapadékvíz-csator-
na részleges felújítása is.  Tóth Timea

KÉPVISELŐK MUNKÁBAN Aszfaltozás, közvilágítás-fejlesztés
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A Matematikában Tehetséges 
Gyermekekért (MATEGYE) Alapít-
vány idén 28. alkalommal rendezte 
meg a Zrínyi Ilona kétfordulós (te-
rületi, országos) matematika ver-
senyt. A rangos megmérettetésre 
összesen 67 169 tanuló jelentke-
zett, ebből 15 963-an a határon 
túlról. Bács-Kiskun megyét 3061 
diák képviselte, akik 13 város 19 
iskolájából vállalkoztak arra, hogy 
egy igen nehéz tesztsor megoldá-
sával mérjék össze matematikai 
tudásukat, logikájukat.

Az ünnepélyes eredményhirde-
tésre minden évfolyamról az első 
20 legeredményesebb tanulót, és a 

dobogós helyezést elérők felkészí-
tő tanárait hívták meg.

Szabó Ágnes, a Kiskunfélegy-
házi Darvas Általános Iskola 6.b 
osztályos tanulója a megyei döntőn 
I. helyezést ért el. Ezzel a sikerrel 
megszerezte a jogot, hogy ápri-
lis közepén a debreceni országos 
döntőn megyénket képviselje. Fel-
készítő tanára Szabóné Demeter 
Edit.

Ágnes már korábban több alka-
lommal került a megye legjobb 20 
tanulója közé, de érmet eddig még 
nem sikerült hoznia. Az idén nagy 
álma vált valóra: a legfényesebb 
érmet akasztották a nyakába.

Matekban is sikeres a Batthyány

A Kiskunfélegyházi Batthyány La-
jos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola a tanulók összesí-
tett eredményei alapján Bács-Kis-
kun megye 3. legeredményesebb 
iskolája lett a Zrínyi Ilona kétfordu-
lós matematikaversenyen, amelyet 
a Kecskeméti Református Általá-
nos Iskolában rendeztek meg. 

Az évfolyamonként külön díja-
zott csapatversenyben az ötödik 
osztályosok 2. helyezést értek el.

A csapat tagjai: Flóring Balázs, 
Hegedűs-Jász Lajos, Oláh-Mar-
cényi Balázs. Mindnyájan az 5.m 
osztály tanulói. Felkészítő tanár: 
Rádiné Petróczi Márta.

Egyéniben a harmadikosoknál 

Oláh-Marcényi Péter 4., Sánta 
Viktória 7. lett. Felkészítő: Kósa 
Erika tanító.

Az 5. évfolyamosok közül 
Oláh-Marcényi Balázs 3. helyezést 
ért el. Felkészítő pedagógus: Rádi-
né Petróczi Márta.

A 6. évfolyamon Fekete Bálint 
6.z osztályos tanuló 14., Görög 

Nándor 6.m osztályos pedig 15. 
helyezést ért el. Felkészítő tanárok: 
Selyem Erika és Rádiné Petróczi 
Márta. A 7. évfolyamon Oláh-Mar-
cényi Zsófia 7.m 14. lett.

Felkészítő tanár: Selyem Erika.
A 8. osztályosoknál Hideg Ger-

gő, a 8.m osztály diákja a 19. he-
lyezést érte el. Felkészítő: Rádiné 
Petróczi Márta.

A Kecskeméten megrendezen-
dő területi eredményhirdetésre 
Bács-Kiskun megyéből 20 pedagó-
gust hívtak meg. A legsikeresebb 
felkészítők közt volt a Batthyány 
Lajos Általános Iskola két nevelője, 
Kósa Erika tanító és Rádiné Petró-
czi Márta matematika tanár.

A legsikeresebb versenyzőket a 
szervezőbizottság meghívta az áp-
rilis 12-e és 14-e között tartandó 
debreceni országos döntőre, köz-
tük Oláh-Marcényi Balázs 5. osztá-
lyos tanulót is.

Az ország élvonalában 
a mezgések
A Hajdúböszörményben megrende-
zett Húsipari Termékgyártó Szakma 
Kiváló Tanulója Versenyen a mez-
gés Sallai Zoltán a 2-dik (86%-os 
összesített eredménnyel), Milák 
Dávid pedig az 5. helyen (83%-os 
összesített eredménnyel) végzett, 
ezzel mindketten megszerezték a 
szakmai bizonyítványt is. 

A versenyre Szatmári István sza-
koktató kísérte el a diákokat, akik-
nek nagy segítséget jelentett, hogy 
a Kiskunfélegyházán és Budapes-
ten megrendezett regionális verse-
nyeken korábban már vizsgatapasz-
talatot szerezhettek. 

Felkészítő tanárok: Patyiné 
Gyóni Márta, Zsikla Adrienn, 
Kiss-Feketéné Bodor Barbara, 
Vidéki Andrea, Kissné Kovács 

Edit, Szatmári István szakoktató, 
Dénes Zoltán üzemvezető.

Nagykőrösön, a Pék Országos 
Szakma Kiváló Tanulója Verse-
nyen a kiskunfélegyházi Mezőgaz-
dasági és Élelmiszeripari Szak-
képző Iskolát képviselő Kovács 
Brigitta az első, Patai Mónika 
pedig a harmadik helyet szerezte 
meg. Mindketten jeles minősítést 
kaptak, és mentesültek az iskolai 
vizsgák alól is.

A versenyen számot adtak elmé-
leti, szakmai- és nyelvtudásukról is, 
többek között laboratóriumi vizs-
gálatok, csomagolási és sütőipari 
feladatok vártak rájuk. 

A sikeres diákokat Nagy Melin-
da, Horváth Krisztián és dr. Fa-
ragóné Tóth Melinda segítette.

Félegyházi lány  
a megye legjobbja
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Bemutatkozik  
a Constantinum 
Több programmal is várja leendő 
elsőosztályosait a Constantinum 
Intézmény Móra Ferenc Általános 
Iskola. Legutóbb a sportcsarnokban 
játékos vetélkedőn fogadták a tanító 
nénik és a testnevelők az apróságo-
kat és szüleiket. Az ügyességi fel-
adatok, labdajátékok után táncra is 
perdülhettek a ma még óvodás gye-
rekek. A jó hangulatú foglalkozás 
után egy április eleji találkozásra 
is meghívást kaptak a résztvevők, 
amikor az iskolával, a tantermekkel 
is megismerkedhetnek és beszél-
gethetnek leendő tanítóikkal.

Kutyával egy mosolyért
A napokban Bobi és Bömbi tett látogatást a félegyházi Dózsa 
György Általános Iskolában, rövid ott tartózkodásuk alatt megerő-
sítve az örökérvényű igazságot, miszerint a gyerekek és a kutyák 
között elég egy szempillantás a kölcsönös és odaadó barátsághoz. 

Ezúttal az első osztályosok ismer-
kedhettek meg a kecskeméti Ku-
tyával egy mosolyért Alapítványt 
képviselő mókás, játékos, ámde 
roppant módon fegyelmezett ebek-
kel. Az alapítványt létrehozó, és 
a kutyás terápiát Kecskeméten 
meghonosító dr. Juharos Ágota 
a kiképzett segítő kutyák közremű-
ködésével nem csak élményekben 
gazdag foglalkozással örvendez-
tette meg a résztvevő gyerekeket, 
de közben észrevétlenül a felelős 
kutyatartás szabályaival is megis-
mertette őket.

Bobi és Bömbi néhány cirkuszi 
porondra illő trükköt is bemutatott 
a gyerekeknek, miközben megta-
nulták például, hogy miért és ho-
gyan kell az utcán összeszedni a 
kutyagumit, mit kell tenni idegen 

állat közeledésekor, miként értet-
hetjük meg magunkat testbeszéd-
del, vagy, hogy milyen parancssza-
vakkal irányítható egy kiképzett, 
engedelmes terápiás kutya.

Dr. Juharos Ágota civil életében 
radiológus főorvos, szabadidejé-
ben pedig a kutyás terápia lelkes 
híve és népszerűsítője, amit 2011-
ben honosított meg Kecskeméten. 
A Kutyával egy mosolyért Alapít-
ványnak jelenleg 21 vizsgázott ku-
tyája van szerte az országban, akik 
óvodában, iskolában, kórházban, 
rendezvényeken csempésznek 
gyógyító örömöt egészségesek és 
betegek, gyerekek és felnőttek éle-
tébe. A Petőfi Népe olvasói 2016-
ban dr. Juharos Ágotának ítélték 
oda az Év Embere díjat. A Dózsa 
suli elsősei már tudják miért.

Mórás tanárok 
Spanyolországban
Spanyolországban találkoztak 
a félegyházi Móra gimnázium 
tanárai az Erasmus+ program 
többi résztvevőjével, vagyis a 
spanyol, a lengyel, a norvég, a 
litván és a török kollégákkal, a 

márciusban megrendezett nem-
zetközi partnertalálkozón. A 
résztvevők megbeszélték eddigi 
tapasztalataikat, összegezték 
terveiket és előkészítették a kö-
vetkező találkozót. 

Rendhagyó ünnepi műsorral készült 
a bugaci Rigó József Általános Isko-
la a március 15-i megemlékezésre. 
A történelmi eseményeket felidéző 
előadást követően az iskola diákjai 
egy bemutató során megismer-
hették a szabadságharc öltözékét 
és fegyverzetét, melyet a huszá-
rok sortüze és ágyúlövés tett még 
emlékezetesebbé.

„Amikor mi szülők feltesszük a 
gyerekeink szíve fölé a kokárdát, 
akkor bízunk abban, hogy ezzel va-
lami folytonosságot adunk át nekik, 
amikor pedig beszélünk erről az ün-
nepről, akkor hiszünk abban, hogy 
a gyerekek egyre jobban átérzik, 
és felnőve ezt tovább tudják adni. 

Hogy végül ezek a gyökerek, melyek 
a nemzetünk, és a magyarság gyö-
kerei is, erősek, szárnyaink pedig 
egyre nagyobbak legyenek” – öntöt-
te szavakba az ünnep üzenetét Ko-
vácsné Kiss Éva igazgatóhelyet-
tes. Az ünnepi műsor után Juhász 
Árpád tanár meglepetéseként a 
Kiskun Huszár és Honvéd Hagyo-
mányőr Egyesület bemutatóját 
láthatták az iskola diákjai. A korhű 
ruhák és fegyverek nagy érdeklő-
dést keltettek, de az igazi izgalmat a 
valódi fegyverropogás, és az ágyú-
lövés okozta, amely után hosszú 
sorokban álltak a diákok, hogy csak 
egy pillanatra is kezükbe vehessék a 
muskétákat.

Ágyúlövés és sortűz a bugaci iskola ünnepségén
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Miklya Zsolt versével ünnepel a protestáns világ
Páratlan siker: magyar versekkel ünnepli a világ a reformációt 
– írja cikkében a hvg.hu, beszámolva a félegyházi Miklya Zsolt 
sikeréről. Az alábbi összeállítás e cikk alapján készült. 

Mai magyar költő, és egy versét 
megzenésítő hazai együttes alko-
tásaival is ünnepli a protestáns 
világ Wittenbergben a reformáció 
500. születésnapját. Az Európai 
Protestáns Egyházak Közössége 
(GEKE) 107 tagegyházat, köztük 
a lutheri evangélikusokat és a kál-
vini reformátusokat fogja össze, 
vagy ötvenmillió hívőt képviselve. 
A szervezet 2014-ben Luther Már-
ton 1517-es fellépésének, vagyis 
a reformáció megszületésének 
félezredik évfordulójára énekszö-
vegírói pályázatot hirdetett, két 
kategóriában. A hét ország kö-
zött megoszló, mintegy százhúsz 
pályázó közül Miklya Zsolt Kis-
kunfélegyházán élő költő mindkét 
kategóriában első díjat kapott. A 
művek, a többi helyezettel együtt 
március 19-én, egy istentisztele-
ten csendültek fel először nyilvá-
nosan ott, ahol a reformáció meg-
született: Wittenbergben. 

A Félegyházán élő házaspár, 
Miklya Zsolt és Luzsányi Mónika 
tíz évig tanítottak, majd közösen 
az irodalom felé fordultak. Öt 
gyermekük született. „Mónika és 
Anna lányunk elismert író, csa-
ládunk egyfajta alkotói műhely, 
amibe a gyerekek is bekapcsolód-

nak” – írja. A házaspár mindkét 
tagja hitoktató is, és tevékenysé-
gük kötődik a kiskunfélegyházi 
protestáns hátterű Parakletos 
Könyvesházhoz, melynek a férj a 
felelős szerkesztője, továbbá az 
Író Cimborák alkotóközösséghez, 
a gyerek- és ifjúsági irodalom or-
szágos jelentőségű műhelyéhez.

Míg azonban Mónika prózát al-
kot, Zsolt elsősorban lírikus. Hét 
önálló verseskötete jelent meg 
1999 óta, ebből öt gyermekver-
sekkel, továbbá egy mesekönyve. 
Szinte minden jelentős irodalmi 
lapban, antológiában publikál, ver-
seken kívül irodalmi esszéket és 
tanulmányokat is. 2007-ben Quasi-
modo emlékdíjat, 2014-ben pedig 
NKA alkotói ösztöndíjat kapott egy 
szonettregény megírására.

A jézusi „belső szoba” halk sza-
vú, visszahúzódó költője nem az 
évfordulós ünneplés bereflekto-
rozott termeibe vágyik, ám fon-
tosnak tartja az ünnepi alkalmat, 
mely az embereket tükörbe né-
zésre késztetheti. Nem mindegy, 
mondja, hogy az évfordulón „az 
egyház a maga apparátusával 
altató mechanizmusként vagy 
ébresztő mozzanatként hat az 
emberekre”.

Zsoltárhang vízjelekben 
a 66. zsoltár dallamára

Élő színekről álmodoztam,
gyerkőc, a papiros felett.
Táncost láttam a színdobozban
beszáradt vízfesték helyett.
Lapomat fény felé emeltem:
áttetsző minta vízjelén
hajó úszott fényes mederben,
nem tudtam, te vagy az, vagy én.

Azóta hány hajóban ültem,
hány új parton várt tévedés?
Hány hálót merítettem űrben,
hány jó szót rejtett feledés?
Porszemnyi léttel szembesültem,
part menti szél szemembe fújt,
hálóba én magam kerültem,

úgy éreztem, nincs már kiút.

Nem voltál több: az ismeretlen,
kitől reszketni, félni kell.
Nem voltál más: kimondhatatlan,
csendet átütő égi jel.
Régi írások rólad írtak,
rólad regéltek ezt meg azt,
én meg a papírt összegyűrtem,
nem leltem írásban vigaszt.

Ám kinn a parton, elfogottan,
vízjeled rajtam átütött:
papírhajó fölé hajoltam
egyszer, s két élhajtás között
láttam egy másik hajót úszni.
Azóta róla álmodom.
Már bennem úszik, nem hagy futni,
élő mederré változom.

Kincskereső kisdiákok a Kiskun Múzeumban
A helyi értékek megismerésére szervezett kétnapos 
foglalkozást a múzeumban az általános iskolásoknak 
március 16-án és 17-én a Kreatív Mozaik Alapítvány. A 
harmadik és negyedik osztályos diákok játékos, krea-
tív foglalkozásokon mutathatták meg, hogy milyennek 
látják szeretett városukat, és természetesen a foglal-
kozások vezetőinek köszönhetően sok új ismerethez 
is juthattak.

A programot a Hungarikum Bi-
zottság támogatásával a Krea-
tív Mozaik Alapítvány fiatal ön-
kéntesei állították össze, akik a 
teljes program lebonyolítását is 
segítették.

A foglalkozásokon résztvevő 
diákok rajzokon, transzparense-
ken örökítették meg városukat, 
kézműves-és drámafoglalkozáson 
vettek részt, néptáncot tanultak, 
majd kincsek után kutattak a mú-
zeum udvarán.

A rendezvény vendégei voltak 
a vajdasági Torontál Tájegység 

képviselői is, akik a 
délvidéki értékeket mu-
tatták be a gyerekek-
nek, akikkel közösen 
egy-egy májusfát is 
elkészítettek.

Fotó: M
iklya Attila
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Március 25. (szombat)
Mobilmánia koncert 
Rocktár, 20:00 óra

Március 28. (kedd)
Szirák Ferenc Petőfi kutatóra
Alsótemető, 16:00 óra

Március 30. (csütörtök)
HAZAJÁRÓ közönségtalálkozó
Részvételi jegyek előzetesen a váro-
si könyvtárban válthatók.
Művelődési Központ, 17:00 óra

Március 31. (péntek)
Hiperkarma koncert
Rocktár, 20:00 óra

Április 1. (szombat) 
III. Kiskunfélegyházi EGÉSZSÉG-
NAP ÉS EXPO. Művelődési Központ, 
10:00-17:00 óráig

Piramis koncert 
Rocktár, 20:00 óra

Április 4. (kedd) 
Kibővített betűbölcsi. Minikonfe-
rencia a Nagycsaládos Egyesület 
szervezésében.

Városi Könyvtár, 9:00-15:00 óráig

Kocsmakvíz
Játékos műveltségi vetélkedő 
Korona Kávézó, 18:00 óra

Április 6. (csütörtök)
A városi könyvtár költészet napi 
műsora.
Városi Könyvtár, 17:00 óra

Színház- és plakátművészeti 
megnyitó
A kiállítás megtekinthető: május 
1-jéig
Művelődési Központ, 17:00 óra

Április 7. (péntek) 
A Móra Ferenc Közművelődési Egye-
sület évi rendes közgyűlése.
Városi Könyvtár, 15:00 óra

Dumaszínház 
BORSODI HOMÁLYOS címmel
Aranyosi Péter önálló estje 
Művelődési Központ, 18:00 óra

Április 8. (szombat)
Húsvéti családi szombat délelőtt.
Városi Könyvtár, 8:00-12:00 óráig

A Kiskunhalasi Pásztortűz Kultu-
rális és Hagyományőrző Egyesület 
bemutatkozása
Kiskun Múzeum, 14:00 óra

Kárpátia koncert,  
Rocktár, 20:00 óra

„Színház az 
egész világ…”
1961-ben a Nemzetközi Színhá-
zi Intézet (ITI) bécsi közgyűlése 
határozatot fogadott el, amely-
ben március 27-ét színházi vi-
lágnappá nyilvánította. Azért 
erre a napra esett a választás, 
mert 1957-ben ekkor nyílt meg 
Párizsban a Nemzetek Színhá-
za, amely hosszú időn át a világ 
minden tájáról fogadta a kiemel-
kedő színházi produkciókat.

A színházi világnap célja, hogy 
felhívja a figyelmet a színház-
művészet – tágabb értelemben 
a kultúra – fontosságára, tisz-

te leg jen 
a szí-
nészek és a színházi dolgozók 
előtt, kérje a közönség szerete-
tét, támogatását.

A tavaly 90 éve elhunyt tragi-
ka, Jászai Mari szívesen írt. A 
legkülönfélébb folyóiratokban 
publikált, naplóit azonban nem 
szánta kiadásra. Halála előtt 
néhány hónappal meggondolta 
magát, feljegyzései közül kivá-
logatta azokat, amelyek nyomta-
tásban megjelenhetnek. A most 
napvilágot látott kötet az Emlé-
kirat és napló címet kapta.

Törőcsik Mari, aki 2000 óta 
a nemzet színésze, lánya kéré-
sére egyezett abba bele, hogy 
Bérczes László beszélgető-
könyvet készítsen. A több mint 
400 oldalas, 80 fotóból álló mű a 
színésznő pályájának állomásait 
és civil életét mutatja be, em-
lékeit, gondolatait adja vissza, 
ahogyan a világra néz.

E művészeti ág 1968 óta ha-
vonta megjelenő és a közelmúlt-
ban megújuló szakfolyóirata a 
Színház. A lapot kézbe véve ol-
vashatunk interjúkat társulatala-
pítókkal, kritikákat a közelmúlt 
színi előadásairól, recenziót 
színháztudományi könyvekről és 
bepillantást nyerhetünk a hatá-
ron túli teátrumok életébe is.

KÖNYVTÁRSAROK
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Legyen félegyházi az Év Védőnője!
Idén is meghirdették az Év 
Védőnője jelölést. A kiskun-
félegyházi védőnők áldozatos 
munkája is tiszteletre méltó, 
legyen akár közülük valaki az 
elismerés részese. Kiskunfé-
legyházán tizenhat védőnői 
körzet (tíz területi- és hat isko-
lai körzet) látja el a jogszabá-
lyokban meghatározott védő-
női feladatokat. 

Szolgálatuk két, feladataiban 
eltérő részre tagolódik, a terü-
leti ellátásra, valamint az isko-
lai-egészségügyi ellátásra. Az ut-
canévjegyzék alapján kialakított 
körzetekben területi védőnők dol-
goznak. A területi védőnő gondo-
zási tevékenységét főként család-
látogatás és tanácsadás keretében 
azon családok körében végzi, ahol 
várandós és gyermekágyas anya, 
illetve ahol 7 év alatti gyermek él. 
Az iskolavédőnő szűrővizsgálato-

kat, megelőző jellegű és gondozási 
tevékenységet végez az oktatási 
intézményekben.

A Magyar Örökség Díjas Magyar 
Védőnők Egyesülete megalakulá-
sának 20. évfordulója alkalmából, 
2011-ben alapította meg az Év 

Védőnője díjat. A beérkezett törté-
netek, jelölések alapján szeretnék 
bemutatni azt az áldozatos mun-
kát, amelyet a védőnők – sokszor 
nehéz körülmények között – vé-
geznek a lakosság egészségének 
megőrzése érdekében.

A díjat összesen öt kategóriá-
ban hirdetik meg: egy kicsi és egy 
közepes méretű települést és egy 
nagyvárost ellátó védőnőt kíván-
nak jutalmazni, valamint szavazni 
lehet védőnői tanácsadói közös-
ségre, illetve a védőnők szakfel-
ügyeletét ellátó vezető védőnőkre 
is.

Szavazni április 30-áig lehet, a 
beérkezett voksokat május 25-én, 
csütörtökön bírálják el. 

A védőnők 102 éve nyújtanak 
segítséget a legfontosabb életsza-
kaszokban: a gyermekvárás alatt, 
az újszülött fogadásakor, a csalá-
di élet kialakításánál, támogatják 
a családokat a gyerekek óvodába, 
iskolába menetelénél. A szakmai 
bírálók mellett neves közéleti sze-
replőkből álló zsűri és a kisma-
mák szavazatai alapján választják 
ki azt a három védőnőt, akiknek 
odaítélik az Év Védőnője díjat.

Március 17-én, pénteken ötödik alkalommal rendezték meg 
Kecskeméten, a Hírös Város Turisztikai Központban a Nőnek 
lenni jó! konferenciát, ezúttal a női önbizalom jegyében. A ren-
dezvényen a félegyházi lányok és asszonyok is képviseltették 
magukat úgy az előadók között, mint a közönség soraiban.

Évekkel ezelőtt Csatos Erika 
álma nyomán, a Bács-kiskun Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara 
és számos szponzor segítségével 
indult útjára a rendezvény, amely 
első ízben 60 főt vonzott, mostan-
ra pedig 190-re nőtt a résztvevők 
száma. A bevételéből a Kecske-
méti Családokért Alapítványt (KE-
CSAP) támogatják.

Az előadók között ott volt töb-
bek között Kozma-Vízkeleti Dá-
niel pár- és családterapeuta, aki a 
sikert az önbizalom melléktermé-
kének nevezte. Őt több nagyszerű, 
bátor asszony követte a színpa-
don, akik megosztva sorsuk egy-
egy epizódját a hallgatósággal, új 
gondolatokat, és ezzel talán sors-
döntő változásokat indítottak el a 
hallgatóság soraiban ülő nőtársa-
ik életében. 

Mint például Vizaknai Erzsé-
bet, aki édesapja mellett „fertő-
ződött meg” a repüléssel, majd 
volt bátorsága az álmait követve 
kockáztatni és vállalva a sors kí-
nálta kihívásokat, és mára nem 
csak a Magyar Repülő Szövetség 
főtitkára, de vitorlázórepülő- 
pilóta is lett.

Homola Anett csatornaszolgá-
lati főtechnológusként egy férfias 
világban találta meg hivatását, és 
három örökbefogadott gyermek 
mellett – akiket férjével közösen 
nagy szeretetben nevelnek – élete 
értelmét. Megindító őszinteséggel 
beszélt döntésük hátteréről és a 
család mindennapjairól.

A délután során több sors titkai 
tárultak fel, korántsem tanulságok 
nélkül. Dr. Jakkel Anna tolmácso-
lásában az afrikai 
nők életébe is bete-
kintést nyertünk. A 
doktornő az elmúlt 
években öt alka-
lommal járt Afrika 
öt országában és 
gyógyította a hely-
bélieket. Hamaro-
san újra útra indul. 
Repü lő jegyének 
költségei pedig – a 
rendezvény szerve-
zője és egy vendége 
jóvoltából – nem 
őt terhelik. A kecs-
keméti háziorvos 
önkéntes orvosként 
régóta visz magá-

val szemüvegeket afrikai missziói-
ra, ami a kontinens elmaradottabb 
területein igazi kincs, hiszen renge-
teg gyermek és felnőtt mindennap-
jait keseríti meg, hogy nem látnak 
jól. A Nőnek lenni jó! konferencia 
utóéleteként egy szívet melengető 
összefogás szerveződik, dr. Jakkel 
Anna és a dr. Ács Optika és Sze-
mészeti Rendelő közreműködésé-
vel, amihez bárki csatlakozhat. 

A fiók mélyén lapuló, megunt 
kereteket, szemüvegeket Kecske-
méten, a dr. Ács Optika és Sze-
mészeti Rendelőbe várják folya-
matosan. Nincs határidő, mivel 
az együttműködés tartós, időről 
időre el fogják juttatni a szemüve-

geket a magyar missziók révén 
Afrikába. Természetesen előtte 
megtisztítják, bemérik, szükség 
esetén javítják a leadott szemüve-
geket. Az üzlet továbbá azt is fel-
ajánlotta, hogy az üres keretekbe 
(vagy a túlságosan specifikus len-
csék helyett) standard lencséket 
csiszol. Ezután felcímkézve elcso-
magolják őket, hogy Afrikában az 
önkéntes szemészorvosok a meg-
felelő személynek adhassák.

Öt alkalom után egyértelműen 
látszik, hogy a Nőnek lenni jó! 
konferencia nem szenved téma 
szűkében, így feltehetően a jö-
vőben is nagyszerű lányokkal és 
asszonyokkal ismerkedhetünk 
itt meg, inspirációt és reményt 
gyűjtve akár saját álmaink valóra 
váltásához.

Mert nőnek lenni tényleg jó!

Fotó: archív
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Lenyűgöző eredményeket értek el 
Csontos Piroskával az élen a ma-
gyarok az INAS fedettpályás Euró-
pa-bajnokságon, Prágában. A 4x400-
as váltót világcsúccsal nyerték meg 
az atléta lányok (Csontos Piroska 
– Jogging Plus Szuperinfó Futóklub, 
Kiskunfélegyháza), Biacsi Berna-
dett, Biacsi Ilona, és Keresztesi 
Erika. Piró az aranyérem mellett 200 
méteren ezüstérmes lett, 60 méteren 
az előkelő 5. helyen zárt. Felkészítő 
edző: Kornokovics Györgyi.

Új boksz klub alakult

Az ökölvívó szövetség a közel-
múltban hivatalosan is elfogadta 
a kiskunfélegyházi Hideg László 
Boksz Klub megalakulását. A klub 
fiataljai és felnőtt tagjai évek óta 
rendszeresen járnak edzésekre. A 
közösségben akadnak tehetséges 
gyerekek, többen éremeséllyel in-

dulhatnak a következő diákolimpi-
án. Hideg László hozzátette, több 
mint ötvenéves munka gyümölcse 
érett be azzal, hogy saját egyesü-
letük van. Az új sportklub a Darvas 
Általános Iskolában tartja edzése-
it hétfőn, szerdán és pénteken 17 
órától.

Csökken-
tették  
hátrányukat
Zsinórban negyedik alkalom-
mal nyert a P&P Kiskunfé-
legyházi HTK az NB II-es férfi 
kézilabda bajnokság dél-keleti 
csoportjában. A 16. fordulóban 
a Békéscsabai BDSK otthoná-
ban szoros mérkőzésen 27–20-
as győzelem született. A P&P 
KHTK fontos sikert aratott, a 
bajnoki éllovas Kunszentmár-
ton ugyanis 32–27-re kikapott 
Mezőtúron. A félegyháziak hát-
ránya 5 pontra olvadt a listave-
zetővel szemben. E két csapat 
március 25-én, szombaton 18 
órától egymás ellen lép pá-
lyára Kunszentmártonban. A 
pillanatnyi forma alapján bi-
zakodhatnak a félegyháziak és 
fűtheti őket a visszavágás vá-
gya, legutóbb 24–20-ra a kun-
szentmártoniak nyertek a Kész 
Arénában.

NB II férfi felnőtt Dél-kelet 
16. ford. 03. 18.
Békéscsabai BDSK – P&P 
Kiskunfélegyházi HTK 20-27

SAKKVERSENNYEL  
emlékeztek László Jenőre

A XII. László Jenő Sakk Emlék-
versenyt rendezték meg március 
18-án a kiskunfélegyházi Kossuth 
Lajos Szakképző Intézményben. 
A versenyen két csoportban 14 
felnőtt és 7 ifjúsági korú játékos 
ült asztalhoz. László Jenő (1933-
2005) egykori pedagógusként, a 

Fáklya Sakk Egyesület korábbi 
vezetőjeként a félegyházi sakkélet 
legjelentősebb szervezője, oktatója 
volt. A versenyen Kovács Zoltán 
győzött, 2009 után második alka-
lommal. Az ifjúsági csoportban a 
Kecskemétről érkező Árvai Tamás 
veretlenül nyert. 

Itthon botlott a KHTK
Első hazai tavaszi találkozóján 
némi meglepetésre 2–1-es ve-
reséget szenvedett a Kiskunfé-
legyházi HTK labdarúgócsapata 
a megyei I. osztályú bajnokság 
19. fordulójában. A KHTK a kö-
zépmezőnyhöz tartozó Akasztó 
FC-t látta vendégül. Gólnélkü-

li első félidő után a vezetést is 
megszerezték a félegyháziak, 
de a vendégek nem adták fel, 
előbb kiegyenlítettek, majd egy 
szabadrúgásgóllal megnyerték a 
mérkőzést. Veresége ellenére a 
KHTK megőrizte harmadik helyét 
a bajnokságban.

Birkózósikerek
Nagyszerűen szerepeltek a leány 
diákolimpia országos döntőjé-
ben a Kiskunfélegyházi Birkózó 
Sportegyesület versenyzői már-
cius 18-án, Pestszentimrén. A 
mintegy 300 fős mezőnyben a 
kunszállási Tóth Pál Általános 
Iskola tanulója, Szabó Szonja ve-
retlenül lett diákolimpiai bajnok 
37 kilogrammos súlycsoportban. 
Mellette Kiss Viktória 65 kilog-
rammban ezüstérmet szerzett, 
míg Tapodi Rebeka 40 kilog-
rammban és Termol Tamara 52 
kilogrammban a dobogó harma-
dik helyére állhatott fel.

Csontos Piroska megállíthatatlan 
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GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyiben 
a gazda nem jelentkezik az álla-
tért, az 14 nap elteltével szaba-
don egy új gazdához juttatható.

1. Pajti: 7 hónap körüli kan
2. Polly: kb. 7 hónapos szuka
3. Lolka: 1 év körüli szuka
4. Sába: kb. 1 éves szuka

A menhely honlapján (http://men-
helykkfhaza.hu) további képek, és 
örökbe fogadható kutyák tekint-
hetők meg. A bemutatott kutyák 
után érdeklődni a Fido Bácsi Köz-
hasznú Alapítványnál, a 70/331-
1634 és a 70/43-43-002 telefon-
számokon, vagy a Csólyosi úti 

telephelyen lehet. Örökbefogadási 
idő: Minden nap (hétfő–vasárnap) 
13:00-15:00-ig

1

3

2

4

Hirdetés

Felújított PRÉMIUM számítógép-ajánlatunk: 
Lenovo Edge71 gép: Intel G630 2.7 GHz, 4 GB mem., 250 GB 
HDD, DVD, 1év gar. br. ár: 36.990 Ft

Új notebook-ajánlatunk:
Dell Vostro 3568: Core-i3 6100U 2,3 GHz, 4 GB mem., 500 
GB HDD, DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.
 br. ár: 132.990 Ft

TAVASZKÖSZÖNTŐ AJÁNLATUNK!

A 19. század végi félegyházi új-
ságokban megjelent reklámok 
közül most a fogápolással kap-
csolatos hirdetéseket vesszük 
sorra.

A szájhigiénés eszközök viszony-
lag széles körét népszerűsítették a 
korabeli helyi sajtótermékek. A pia-
cot kezdetben a dr. Popp-féle „fog- 
és szájkonzerváló szerek” uralták. 
Az általa gyártott Anatherin szájvíz 
mindennapos használata a reklám 
szerint elmúlasztotta a fogfájást; a 
„könnyen vérző, beteg és gyulladt 
foghúst” gyógyította és erősítette; 
a fogkövet eltávolította és képződé-
sét meggátolta; a „szájbűzt azonnal 
megszüntette”.

Az utóbb „aromatikus” változat-
ban is kapható dr. Popp-féle fog-
paszta (vagy „fogpép”) „a fogakat 
folyton tisztán, egészséges és szép 
állapotban” tartotta, a fogínyt meg-
erősítette, az általa forgalmazott 
fogpor pedig ragyogó fehérségű 
fogakat kölcsönzött, anélkül, hogy 

a fogak zománcát megsértette vol-
na. Szintén vakítóan fehér fogsort, 
illetve a fogak „további odvasodá-
sának megakadályozását” ígérte a 
különböző fogcseppek használata. 
Később helybeli orvosok is fejlesz-
tettek ki saját fogápoló termékeket, 
így találkozhatunk a dr. Czobos-féle 

fogporral, a dr. Propper-féle szájvíz-
zel, illetve az Irén-szájvízzel, amely 
antiszeptikus szerként „üdítőleg 
hatott a foghúsra, s megedzette a 
fogakat a meghűlésekből eredő s 
más fájdalmak ellen”.

Az akkori közegészségügyi álla-
potokra és a fogorvoshiányra kö-

vetkezhetünk abból a hirdetésből, 
amely ma már elképzelhetetlen 
gyakorlatra mutat példát: a lyukas 
fogak önólmozására szolgáló ter-
méket úgy reklámozták, hogy „aki 
odvas fogait önmaga akarja kitöm-
ni, az kérjen dr. Popp-féle fogtömőt 
(Plombe)”. Ónodi Márta
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L Régi idők reklámjai 3. – Fogápolás

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: Hatvani Barnabás 
(anyja: Vincze Ágnes), Forgó Panni 
(Szász Anikó), Jókai Léna (Szrakity 
Rita), Tarjányi Gergő Bálint (Dobos Ka-
talin Éva), Dongó Milán (Fődi Mónika), 
Mizsei Milán (Lévai Dóra)
MEGHALTAK: Bertus Istvánné Retkes 
Mária, Ignácz József, Tímár Ferencné 
Kállai Ilona, Tóth Benjaminné Csenki 

Irén Lenke, Tarjányi József Lajos, Ma-
gony Lászlóné Mihály Ilona, Megyeri 
Gézáné Pető Klára, Lászki Istvánné 
Dobák Veronika – Kiskunfélegyháza, Ko-
vács Károly Alajos – Gátér, Matúz Berta-
lan Istvánné Regdon Julianna, Zámbori 
János Róbert, Andó Mária – Tiszakécske, 
Katona János – Lakitelek, Szarka Ko-
vács Ferenc, Szekér Józsefné Balla 
Etelka Lidia, Kállai Józsefné Pulai Mária 
– Kecskemét, Pelikán Ferencné Cseszkó 
Veronika – Kiskunmajsa

Anyakönyvi hírek

A 20. század meghatározó zeneszerzőjére, Kodály Zoltánra emlékeztek 
a városi könyvtárban, halálának 50. évfordulóján. A zeneszerző munkás-
ságát Kis-Fekete Vilmos, a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatója mutatta be a jelenlévőknek, miközben – a Kiskunfélegyházi 
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai közreműködésével – fel-
csendültek Kodály legismertebb művei is.

Kodályra emlékeztek


