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A város 90 helyszínén bővítik a közvilágítást
Fotó: Kürti László

Ezekben a napokban 90 helyszínen szerelnek fel új lámpatestet
Félegyházán. 2009 óta nem volt ilyen arányú közvilágítás-fejlesztés a városban. Mint azt Csányi József polgármester elmondta, a
döntést lakossági igények motiválták, ugyanis a városlakók részéről a leggyakrabban jelentkező igény a járdaépítés mellett a
közvilágítás fejlesztése.
– Holott a közvilágítás hiányosságainak pótlását régóta, folyamatosan kérik a félegyháziak, az elmúlt
nyolc évben nem igazán költött erre
a város. 2016-ban döntött úgy a
városvezetés, hogy minden évben
jelentős forrást különítünk el a köz-

világítás-fejlesztésre. Tavaly mintegy 12.5 millió forint jutott erre a
célra, a szükséges engedélyeztetési
eljárások után a napokban végzik el
a lámpák felszerelését. A lakossági
igényeket az önkormányzati képviselők gyűjtötték össze és egyeztet-

ték le a polgármesteri hivatal illetékes munkatársaival – tájékoztatta
lapunkat a polgármester.
A fejlesztés a jelenlegi megvilágítás javítását szolgáló műszaki
beavatkozásokat is tartalmaz. A ledes technológiára való átállást követően ugyanis – a technológiából
adódó, a korábbitól eltérő jellegű
fényáramlás miatt – lakossági panasz merült fel például a Nefelejcs
utcát, a Platán iskola előtti szakaszt
és a Kiskun utca végét érintően. A
szélesebb útszakaszoknál ugyan-

is, ha a lámpa alacsony oszlopon
van, a túloldalra már nem jut elegendő fény. Most ezt is orvosolják
az említett helyszíneken – mondta
el Csányi József, aki hozzátette: a
fejlesztések a ledes technológiára
való áttérésből keletkezett megtakarítás terhére készülnek el, az
első ütem április 30-áig lezárul.
A munka ezzel nem ér véget, az
idei költségvetésben elkülönített
10 millió forint felhasználásával év
végéig további mintegy 50 helyszínen szerelnek fel új lámpát.

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Kezük nyomán szépül a város
Városszerte elismert tény, hogy az
utóbbi bő két esztendőben jelentős
változás történt Félegyháza küllemében, megjelenésében. A közterületek a korábbiaknál lényegesen
tisztábbak, az utak és csapadékgyűjtő árkok rendezettek, a köztereket virágok színesítik… Csányi
József polgármesteri programjának sarkalatos eleme volt a közterületi állapotok javítása, aminek
előkészítését első intézkedései között kezdte meg a 2014-ben felállt
városvezetés. Ebben fontos szerep
jutott a városi tulajdonú Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény (KVI) és a közfoglalkoztatás
újjászervezésének.
Ahhoz, hogy ezeket a hajtóerőket
vitorlájába fogva új perspektívák
nyíljanak meg a város fejlődése
előtt, tárgyi, személyi és szervezeti
keretekre volt szükség. Ezek egyrészt a KVI teljes átvizsgálásával
és átszervezésével, a feladathoz
szükséges gépek, eszközök beszerzésével, másrészt pedig az
addig nem túl hatékony közfoglalkoztatás újragondolásával teremtődtek meg. Ez utóbbi szervezeti
keretét adta meg a polgármesteri
hivatalon belül létrehozott új osztály, amelynek konkrét feladata a
közfoglalkoztatottak megfelelő irányítása lett – emlékeztet dr. Faragó Zsolt jegyző.
Az első kedvező tapasztaltok
birtokában további programok indítását határozta el az önkormányzat, és nyolc újabb pályázattal több
mint 222 millió forintot nyert közfoglalkoztatási programok szervezésére. Ennek köszönhetően
például márciustól egy évig külön

brigád dolgozik a városban működő illegális hulladéklerakó helyek
felszámolásán, továbbá folytatódik
és kiteljesedik a külterületi körzet
karbantartása is.
Múltból örökölt adottság a város
rendkívül elavult közúthálózata.
A helyzet javításáért komoly erőfeszítéseket tesz a városvezetés
egyrészt konkrét útépítéssel –
idén tovább folytatódik a Kiskun
utca felújítása, és megtörténik a
Dessewffy utca aszfaltozása is –
továbbá a meglévőek állagmegóvásával. Azt ugyanis be kell látni,
hogy a több évtizedes elmaradást
nem lehet néhány év alatt felszámolni, azonban belterületi utak
és a kerékpárutak karbantartásával sokat lehet tenni azért, hogy
a helyzet ott se romoljon tovább,

ahol a végleges megoldásra még
várni kell.
Ódor László, a szociális és közfoglalkoztatási osztály vezetője
elmondta, hogy az ehhez kötődő
program keretében közmunkások
dolgoznak folyamatosan a kerékpárutak megerősítésén, elvégzik
a szükséges padkázást, kisebb javítási, karbantartási feladatokat.
Új elemként hamarosan elindul
a város teljes területén a közúti
jelzőtáblák lemosása, tisztítása,
pótlása, javítása. Három brigád
folyamatosan dolgozik a parkerdő karbantartásán, amely korábbi
elhanyagoltságából felébredve az
elmúlt években kedvelt célpontja lett a kirándulóknak és szívesen látogatott helyszíne a városi
rendezvényeknek.

Az egészségügy volt a fő téma
Nagy volt az érdeklődés Balla László alpolgármester, az
5. számú választókörzet önkormányzati képviselőjének
lakossági fórumán március
28-án. Nem véletlenül telt
zsúfolásig a volt Bajcsy iskola
aulája, hiszen ezúttal a város
egészségügyi helyzete volt a
téma.
A fórumon dr. Körtvélyessy
András igazgató adott részletes
tájékoztatást a kórházi fejlesztésekről, az ellátások bővüléséről
és a további tervekről. Csányi

Sokaknak jelentett nagy segítséget a mögöttünk hagyott rendkívül hideg hónapokban, hogy a
város soha nem látott mértékben
tudta támogatni a rászorulókat
tűzifával: több mint 250 család kapott ilyen segítséget a tél
folyamán. Már most, a tavaszi
munkák során is gyűjtik a leszáradt gallyakat és a kitermelt fát,
amelynek tüzénél idén is sokan
melegedhetnek.
Kedvezően fogadták a városban
az eligazító táblák tavaly elkezdett kihelyezését, ami ebben az
évben további több száz eligazító
tábla telepítésével folytatódik. Két
brigád foglalkozik továbbá a belés külterületi csapadékvíz-elvezető árkok tisztításával, karbantartásával. (Az ezzel kapcsolatban
felmerülő lakossági igényeket az
illetékes önkormányzati képviselőkön keresztül lehet eljuttatni
az illetékes osztályra.) Jelentős
számú közfoglalkoztatottal lehet
továbbá a közterületeken is találkozni, ahol a szemétszedésben,
gépi kátyúzásban, a vízelvezetők
tisztításában, valamint a külterületi utak környékének rendbetételében vesznek részt. Emellett
bekapcsolódott az önkormányzat
a hajléktalan mintaprogramba is,
aminek köszönhetően az elmúlt
évekhez hasonlóan többek között
a köztéri padok, homokozók karbantartása, intézményi kerítések
lefestése történik meg, új bizonyítékot adva arra, hogy ezek a nehézsorsú emberek igenis képesek
értéket teremtő alkotó munkát végezni a köz javára.
A polgármester szerint bár vannak még hiányosságok, javításra
váró dolgok a közterületeken, a befektetett szervezés, munka és odafigyelés már látható eredményeket
hoz, mindannyiunk örömére.
József polgármester arról szólt
az összejövetelen, hogy a város
a továbbiakban is mindenben
támogatja az egészségügyi ellátás fejlesztését. Beszélt arról is,
hogy szeretnék elérni a volt SZTK
épületének felújítását, ami újra
az egészségügyet szolgálhatná.
A tájékoztatót követően a kórház
igazgatója és a polgármester is
részletes választ adott minden lakossági kérdésre, felvetésre.
A fórumot és megbeszélést
követően vérnyomás- és vércukorszint mérést, szemészeti szűrővizsgálatot vehettek igénybe a
résztvevők. Tanácsadással szolgáltak a védőnői szolgálat munkatársai, valamint lehetőség volt
egészséges ételek kóstolására is.
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300 millió forint menekült meg
Számolatlanul érkeztek a kérdések az elmúlt napokban a
Félegyházi Közlönyhöz és a
polgármesteri hivatalhoz is
azt firtatva: miért emlegetik
Félegyháza nevét az országos
média által felkapott kisteleki logisztikai központtal ös�szefüggésben. A furcsa ügy
szálait Csányi József polgármester segítségével igyekeztünk kibogozni.
– Még az előző városvezetés idején, 2013. augusztus 29-én, zárt
ülés keretében határozott arról
a félegyházi képviselő-testület,
hogy a volt honvédségi lőtér területeit (mintegy 14 hektárnyi
ingatlant) bérbe adja a Hunvestor Kft.-nek, logisztikai központ
létesítése céljából. Az erről szóló
szerződést dr. Endre Szabolcs
akkori jegyző és Kapus Krisztián akkori polgármester látta el
kézjegyével. S bár a részleteket
teljes mértékben ismerem, mivel a döntés zárt ülés keretében
történt, körülményeiről és az előterjesztés tartalmáról a hatályos
jogszabályok értelmében sajnos
nem beszélhetek – mondta el
Csányi József, aki arról is beszá-

molt, hogy a választásokat követően a szerződések áttekintésekor már több okból is furcsának
tartották ezt az ügyet.
– Egyrészt rendkívül előnytelen
szerződésnek tűnt abból a szempontból, hogy a város egyetlen
eladható 14,5 hektáros, legalább
300 millió forintot érő iparterületét adták bérbe fillérekért,
majd ugyanezt kellett volna egy
későbbi szerződés alapján ingyen tulajdonba adni egy cégnek.

Civilek takarítottak

A haleszi civil szervezetek már
több mint húsz esztendeje minden tavaszelőn megszervezik
térségükben a szemétgyűjtési

akciót. A Haleszi- és a Nagyszőlő
úti Gazdakör, valamint a Róna Vadásztársaság 70 önkéntese idén
március 25-én gyűjtötte össze a

Több mint furcsa volt ugyanakkor az az ellentmondás is, hogy
miközben a választási kampány
hevében megtartott alapkőletétel
alkalmával 1,4 milliárd forintos
beruházásról és mintegy száz
munkahelyről esett szó, a dokumentumokból finoman fogalmazva is ennek a foglalkoztatásnak
a töredéke rajzolódott ki. Ehhez
hozzáadódott még az a tény,
hogy a bérlő a szerződés szerinti,
rendkívül alacsony áron meghaszemetet az út menti árkokból, az
erdősávokból.
Ván Jenő, az akció főszervezője elmondta, hogy tapasztalatuk szerint még mindig nagyon
sokan dobálják szét a szemetet,
a fölöslegessé vált holmikat az
utak mentén és az erdőkben.
Igaz, hogy a mostani akció során
már kevesebb hulladék gyűlt ös�sze. Ez köszönhető annak is, hogy
a közmunkaprogram keretében
év közben is történt szemétgyűjtés, és az illegális lerakókat
megszüntették.
A körzet önkormányzati képviselője sajnálatosnak tartja azt,
hogy akciójuk – a szolgáltató elzárkózása miatt – nem kötődött
egy általános lomtalanítási akcióhoz. Ez a rendszer ugyanis megváltozik a jövőben. Arról, hogy
miként, a körzet minden lakója
részletes tájékoztatást kap még
áprilisban.

Óvodai és bölcsődei beiratkozások
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata értesíti az
érintett szülőket, hogy a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda tagintézményeibe a 2017/2018.
nevelési évre április 24-én, hétfőn és április 25-

én, kedden 8 és 17 óra között lehet beíratni a gyerekeket. A bölcsődei beiratkozás május 8-án 8 és
18 óra között, és május 9-én, 8 és 16 óra között
lehetséges.
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tározott bérleti díjat sem fizette,
emellett a cég tulajdonosi köre
egyértelműen kötődött ahhoz a
Szeviép-csoporthoz, amelyet a
közmédia több tízmilliárdos tartozásokkal hozott összefüggésbe.
Egyre határozottabban úgy
éreztük, hogy ez a szerződés nem
szolgálja Félegyháza érdekeit,
azonban – még ha a korábbi városvezetés kötötte is – kötelezett
bennünket.
Miután felvettük a kapcsolatot
a céggel a körülmények tisztázása miatt, afelől nem hagytak kétséget, hogy ha visszalépünk, egyrészt sok milliós kártérítési pert
indítanak az önkormányzat ellen,
másrészt elviszik a projektet
Kistelekre, ahol – állították – tárt
karokkal várják. Óvatosan kellett
tehát eljárnunk, megtalálva azokat a pontokat, amelyek lehetővé
teszik, hogy az önkormányzat elmarasztaló következmény nélkül
felmondhassa a szerződést. Ez
a hivatalba lépésem után három
hónappal, 2015. február 7-én
meg is történt. A döntés helyessége most teljes mértékben igazolódni látszik. Hiszen a médiahírek szerint pontosan az történt
Kisteleken – ahová Félegyházáról
vitték el a projektet – amitől mi
tartottunk.

Harmadik
félegyházi
egészségnap
és expo
A Kiskunfélegyházi Egészségnap és Expo harmadik
esztendeje segíti bemutatókkal, előadásokkal, szaktanácsadással és szűrővizsgálatokkal a félegyháziak
egészséges
életmódjának
formálását. Idén április 1-jén,
a művelődési központban
rendezték meg az eseményt,
amelyet Garai Erzsébet, Aranyanyu-díjazott nyitott meg.
A rendezvényen jelen voltak
az egészséges élelmiszereket
gyártó cégek képviselői, és a
gyógyászati
segédeszközök
forgalmazói, továbbá ingyenes szűrővizsgálatok mellett
előadások,
szaktanácsadás,
gyermekprogramok várták az
érdeklődőket, a Vöröskereszt
pedig a véradókat fogadta.
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Változik
a hulladékszállítás
időpontja
A Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény (KVI) tájékoztatja a
lakosságot, hogy a húsvéti ünnepek miatt április 14-én, pénteken
esedékes kommunális hulladékszállítást, előző nap csütörtökön,
illetve az április 17-én, hétfőn esedékes kommunális hulladékszállítást április 18-án, kedden végzi
el a szolgáltató. Az április 14-én,
pénteken esedékes szelektív hulladékszállítás rendje nem változik.
Kérik, hogy akiket érint a változás,
a fent említett napon reggel 7 óráig helyezzék ki a hulladékgyűjtő
edényzetüket a megszokott helyre.

Látogatók
Braunfelsből
Háromtagú német delegáció
érkezett Kiskunfélegyházára
március közepén Braunfelsből. Peter Schneider volt
polgármestert, Ingo Habermannt, Bonnbaden városrész
polgármesterét és Romina
Kassener polgármesteri aszszisztenst Balla László alpolgármester fogadta.
A két város együttműködéséről szóló tárgyaláson jelen
volt Dobák Sára, a Tourinform Iroda vezetője és Szűts
Tamás szekcióvezető is. A
megbeszélésen szó esett egyebek mellett a kapcsolatok elmélyítéséről a sport és a művészetek terén, és javaslatok
merültek fel a két város barátságának 25 éves évfordulójának megünneplésével kapcsolatban is. Erre egyébként
májusban kerül sor, a német
testvérvárosban.
Itt tartózkodások során a
vendégek meglátogatták a
helyi Máltai Szeretetszolgálat
csoport közösségi épületét,
valamint látogatást tettek
Kunszálláson, ahol az Órák
Háza gyűjteményét és az új
községházát tekintették meg,
és megismerkedetek egy hamisítatlan alföldi lovastanyával is.
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Felszámolnák a lakótelepek szégyenfoltjait
– A szelektív hulladékgyűjtés –
amit a törvény értelmében kötelező megszervezni a városban –
nagyon jól működik Félegyházán
a családiházas lakóövezetekben a
gyűjtőszigetek felszámolása óta,
a házhoz menő szelektív hulladékszállítással. Évek óta szenvedünk
viszont a lakótelepes övezetekben
– így a Móravárosban, valamint a
Petőfi és a Majsai úti lakótelepen
– ahol megmaradtak a szigetek, és
gyakorlatilag illegális hulladéklerakóként működnek. A sokszor áldatlan állapotok joggal háborítják
fel a környék lakóit – foglalja össze
a helyzetet Horváth Gábor önkormányzati képviselő, aki dr. Ónodi
Izabellával, a problémával leginkább érintett másik körzet képviselőjével közösen régóta keres
megoldást a sokszor balkáni állapotokat idéző helyzetre, de eddig
semmi nem vezetett eredményre.
Az nyilvánvaló, hogy további
hulladékszigetek kialakítása nem
hoz megoldást, a társasházak egy
része pedig elzárkózik attól, hogy
saját hulladékgyűjtő edényt használjanak. Ezért a város most új kísérletbe kezd. A program lényege,
hogy az erre igényt és hajlandóságot mutató lakóközösségek térí-

tésmentesen kaphatnak szelektív
hulladékgyűjtő edényeket, amenynyiben vállalják, hogy kulturált körülmények között elhelyezik azokat
a társasházban, ugyanis közterületen nem tárolhatók.
– 220 darab 240 literes gyűjtőedény áll rendelkezésre, és ezúton
is arra buzdítjuk a lakóközösségeket, hogy a saját környezetük érdekében éljenek a lehetőséggel – kérik a képviselők azt remélve, hogy
így csökken a közterületek terheltsége, és a felhalmozott hulladék
mennyisége. Ez már érzékelhető
eredményt hozhat, különösképpen, ha azt is figyelembe vesszük,
hogy a város kérésére a szolgáltató növeli az ürítések számát.
– Természetesen tudjuk, hogy
nem oldódik meg egyik napról a
Így gyűjtöttek üveget
defibrillátorért a csongrádiak.
Fotó: csongrad.hu

Ments életet
üveggel!
Életmentő üveg címmel üveghulladék gyűjtési akciót hirdet
a félegyházi önkormányzat és

a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. Az akció célja 175 tonna
üveghulladék összegyűjtése a vá-

másikra a probléma, ezért a tavaszi időszakra ideiglenesen megnöveljük a hulladékszigetek kapacitását plusz hulladékgyűjtő edények
kihelyezésével. Hosszú távon azonban ezeknek a gyűjtőszigeteknek
a teljes megszüntetése a cél a lakótelepi övezetekben – teszi hozzá
Horváth Gábor, aki hangsúlyozza:
rendkívül jók a tapasztalatok azoknál a lakóközösségeknél, amelyek
már az új gyakorlat szerint gyűjtik
a szelektív hulladékot.
Ingyenes gyűjtőedény igénylése esetén Lénárt Józsefet, a
félegyházi polgármesteri hivatal
városüzemeltetési
osztályának
környezetvédelmi referensét kell
keresni a 76/562-033-es telefonszámon, vagy a varosuzem@kiskunfelegyhaza.hu e-mail-címen.
rosban magánszemélyek, iskolai
osztályok, munkahelyi és baráti
közösségek bevonásával, járulékosan pedig a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése.
Az április 24-e és május 5-e
között tartó akció során a város
hat pontján kijelölt gyűjtőhelyek
egyikére kell elvinni az üveghulladékot. A gyűjtést nyereményjátékkal kötik össze a szervezők,
de az igazi, kollektív eredmény az
a defibrillátor lesz, amit a szolgáltató ajánlott fel. Az életmentő
készülék a város egy forgalmas
pontján lesz elhelyezve. A pontos
részletekről következő lapszámunkban számolunk be.

Tájékoztató a zöldhulladékról
Megkezdi a biológiailag lebomló hulladék díjmentes begyűjtését Kiskunfélegyházán az
FBH-NP Nonprofit Kft.
A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az
ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában
keletkező minden szerves anyag tartalmú hulladékot elszállítanak. Azt műanyag zsákokban, illetve
maximum 70x50 centiméteres kötegekbe kötve kell
kihelyezni, mennyisége pedig alkalmanként legfeljebb fél köbméter lehet. A hulladékot az ingatlan

előtti közterületre a gyűjtési héten hétfő reggel 7
óráig kérik kihelyezni és az elszállítás időpontjáig
az ingatlan előtt kint hagyni. A más formában kihelyezett, vagy a kommunális hulladékkal keveredő
biológiailag lebomló hulladékot a zöldjárat nem
szállítja el!
2017 májusában a zöldhulladékot 8-a és 12-e között szállítják el Félegyháza területén. A pontos napról, utcanév alapján, a honlapunkon közzétett zöldjárat-naptárból tájékozódhatnak az érdeklődők.
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Utazó vagonkiállítás nyílt április 3-án, a vasútállomáson.
Az „Élet Menete Alapítvány”
felújított tárlata egy korabeli marhavagonban mutatja be
hazánk egyik nagy történelmi
traumájának, az 1944-es holokausztnak a folyamatát, s
annak mai leckéjét. A kiállítás megnyitóján Csányi József
polgármester és Isabella Poupart, Kanada magyarországi nagykövete emlékezett a
vészkorszakról. Forgács János
holokauszt túlélő a zsidóság
sorsáról, az auswitzi, birkenaui
és dachaui koncentrációs táborokban megélt megaláztatásairól számolt be.
Csányi József köszöntőjében arról
beszélt, hogy „Ez a vagon – mint
szimbólum – egy életre megmutatja nekünk azt, hogy mitől kell
óvnunk a világot, minek nem sza-

Egy vagon, ami
megmutatja, mitől
kell óvni a világot

bad újra megtörténnie.” Isabella
Poupart, Kanada magyarországi
nagykövete pedig az intolerancia

Eltüntetik a kátyúkat

Bár a rendkívül kemény tél miatt a tavalyinál lényegesen több
kátyú keletkezett a félegyházi utakon, a kijavításra szánt 12 millió forint várhatóan elegendő lesz a feladatra – véli Sipos Róbert,
a városüzemeltetési osztály munkatársa, akit annak apropóján
kérdeztünk a részletekről, hogy az önkormányzati kezelésű utakon megkezdődött a téli felfagyás okozta hibák, kátyúk kijavítása
tartós, melegaszfaltos technológiával. A szakember hangsúlyozta: a gyors és rugalmas munkakezdés annak köszönhető, hogy az
útjavításokat a kivitelező az önkormányzattal kötött hároméves
szerződés alapján végzi, így elkerülhető a közbeszerzési eljárás
miatt késlekedés.
– A javításokat az előzetesen felmért legnagyobb kátyúk javításával
kezdjük, a balesetveszélyes úthibákat megszüntetve. Ezt követően
városrészenként minden utcán végighaladva történik a javítás. Tekintettel arra, hogy a sorrendet nem az
útsérülés mérete határozza meg,
lakossági bejelentéseket kátyúkról
csak akkor várunk (de akkor nagyon
szívesen vesszük!), ha az érintett
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területet a brigád úgy hagyta el,
hogy az kimaradt a javításból –
monda el Sipos Róbert, hozzátéve:
a belterületi úthálózat kijavítása
után az önkormányzati tulajdonú
külterületi aszfaltozott utak javítását is elvégzik, azonban az állami
tulajdonú, kezelésű utakon semmiféle javítást nem végezhetnek.
A városüzemeltetési osztály
munkatársától azt is megtudtuk,

és a gyűlölet térnyerésének megakadályozásában a közös felelősségre hívta fel a figyelmet. A meghogy a javítás forró aszfalttal történik. A bedolgozást csak akkor lehet elvégezni, ha megfelelő menynyiségű felület elő van készítve az
aszfalt befogadására. Ennek érdekében külön brigád egy-két nappal
az aszfaltozás előtt kibontja az
úthibák málló, laza részeit, majd
bontókalapáccsal egyenesre vágja
a széleit. Az így előkészített kátyúk
nyitva maradnak az aszfaltozásig.
A forgalomtól az utcákat nem
zárják le, esetleg csak a konkrét
munkavégzés idejére. Ezért a táblákkal jelzett helyeken fokozott óvatosságot kérnek az arra haladóktól.
Az aszfalt bedolgozása, hengerlése
után a széleket oldott bitumennel
lezárják, ezért a friss javításra nem
célszerű ráhajtani, mert bitumen
freccsenhet az autókra.
A közlekedőktől a munkák befejezéséig ezúton is türelmet és fokozott
figyelmet kérnek, hiszen számítani
lehet kibontott, de még ki nem javított úthibákra. Mivel ezek többnyire
néhány centiméter mélységűek, lassan át lehet menni rajtuk. Különös
elővigyázatosságot követel továbbá
az útjavító munkások melletti elhaladás, akik a munka zajától nem
mindig hallják a közeledő autókat.
A munkák szerződés szerinti teljesítési határideje május 31-e, de
jó idő esetén ennél korábban végezhetnek a kátyúk eltüntetésével
Félegyházán. Addig is az önkormányzati fenntartású utakkal kapcsolatos bejelentéseket (a fentebb
részletezett esetben) a 76/562037, 76/562-041 közvetlen telefonszámokon lehet megtenni, míg
az állami tulajdonú, kezelésű utakon tapasztalt hibákat a 76/480630-as telefonszámon jelezhetik.

nyitóbeszédeket követően dr. Verő
Tamás főrabbi héber és magyar
nyelven mondott imát.

Fogadóóra
Kollár László, városi és
megyei önkormányzati képviselő tart fogadóórát április
12-én, szerdán
17 órai kezdettel a Jobbik
irodában. Cím: Kiskunfélegyháza,
Szalay Gy. u. 2. (ÁFÉSZ székház).
Témák: Orvos-utánpótlás, ösztöndíjrendszer, városi ügyek.

Kőrisfákat
telepítettek

Egy magánszemély felajánlásának köszönhetően 50 magyar
kőrist telepített – talajcsere
után – az önkormányzat a Családok Átmeneti Otthona mellett.
A munkálatokat közmunkások
végezték, de közreműködtek a
Szent Benedek Szakiskola diákjai is a közösségi diákmunka
program keretében. Ódor László osztályvezető elmondta, hogy
a fák telepítését jövőre folytatják, és az otthon kertjének parkosításához is hozzáfognak.
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Európa legjobb kőfaragói érkeznek Félegyházára
Kiskunfélegyháza lesz a házigazdája május 19-étől az Európai
Kőfaragó Fesztiválnak. A háromnapos rendezvényre 13 ország
mintegy 100 kőfaragó szakembere jelentkezett. A fesztiválon
minden alkotó a nagyközönség előtt faragja ki alkotását, az elkészült művek pedig Félegyháza tereit, intézményeit díszítik majd.
Az utcai alkotó folyamatba a nézők is bekapcsolódhatnak, hogy
kezükbe véve a vésőt és kalapácsot kipróbálják, hogyan lehet
egy kőtömbből szobrot, műalkotást készíteni. A rendezvény részleteiről április 3-án tartottak sajtótájékoztatót a városházán.
Az Európai Kőfaragó Fesztivál kiskunfélegyházi megrendezésének
ötletét először Bozóki István, helyi aranykoszorús kőfaragó mester
és kőszobrász vetette fel.
A sajtótájékoztatón Csányi
József polgármester elmondta,
hogy Félegyháza örömmel fogadta a kezdeményezést. A fesztivál
kapcsolódik a város legnagyobb
kulturális és hagyományőrző eseményéhez, a városalapítók napjához is, amikor Kiskunfélegyháza
önállóságát ünnepeljük. A polgármester szerint a kőfaragó találkozó értékteremtő erejével a helyi
közösséget gyarapítja, és öregbíti
a város hírnevét.
Kampfl János, a Kőfaragó és
Műkőkészítő Vállalkozók Országos
Ipartestületének elnöke az Európai
Kőfaragó Fesztivál szakmát népszerűsítő hatását emelte ki. Mint
elmondta, minden évben lehetőséget nyújtanak a tanulóknak és
a végzett fiatal kőfaragóknak, kőszobrászoknak a részvételre azért

is, hogy szakmai élményeket és
tapasztalatokat szerezhessenek. A
találkozó versenytémáit évről évre
a szervezők határozzák meg, kellően tág teret hagyva a fiataloknak.
Sokan ugyanis szakképző iskolák
végzőseként vizsgamunkájuknak
választják a fesztiválon elkészített
alkotást.
Az elnök beszélt arról is, hogy
Kiskunfélegyháza középületeinek
szecessziós jegyeire tekintettel ez
a stílus lett az egyik versenytéma,
a puszta, pusztai élet mellett.
A Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestületének alelnöke, Csanádi Gabriella a
fesztivál történetét elevenítette fel
a sajtótájékoztatón. Mint megtudtuk, Magyarország 2004-ben kapta meg először a rendezés jogát.
Festői környezetben, a fertőrákosi
kőfejtőben találkozhattak a résztvevők. A létszám itt haladta meg
először a százat. Norvégia, Anglia, Németország, Franciaország
és Ausztria után kapta meg idén

ti üledéke, ami egy kovás anyaggal
keveredve cementálódott. A romhányi kő szerkezetileg homogén,
egészen apró homokszemekből
álló kő. A keményebb, ugyanakkor
a könnyebben megmunkálható kövek közé tartozik, és nem kopik.
Színe egészen kivételes, egy-egy
darabjában egyszerre fedezhetünk
fel lilás, kékesszürke és fehéres árnyalatú részeket is, amit a kőfaragók alkotásaik elkészítésében akár
ki is használhatnak.

Portrék Holló László emlékére

Félegyházán a
Március 30-án alig fértek be az
érdeklődők a művelődési központ
színháztermébe, ahol Jakab Sándor és Kenyeres Oszkár, a Duna
TV Magyar Örökség-díjas Hazajáró
honismereti magazinműsorának
alkotói tartottak élménybeszámolót. Előadásuk során beavatták a
közönséget a műsorfolyam előkészítésének folyamatába. Elmondták milyen technikai felszereléssel
indulnak útnak a szerkesztők és
operatőrök egy-egy forgatásra,
hogy miként fogadják őket, és
időnként milyen akadályokat kell
leküzdeniük.
A vendégeket, Kenyeres Oszkárt,
a magazinműsor főszerkesztőjét
és túratársát, Jakab Sándort, Bense Zoltán hegymászó, földrajztanár mutatta be a közönségtalálkozón. Mint kiderült, a Hazajáró
megálmodóit
hazaszeretetük

ismét Magyarország a találkozó
megszervezésének
lehetőségét.
A résztvevők nagy része Angliából, Ausztriából, Németországból
utazik Félegyházára, de érkeznek
Erdélyből, Hollandiából, Lengyelországból, Svájcból, Ciprusról, Kanadából, Jordániából és Kínából is.
A félegyházi Európai Kőfaragó
Fesztiválon a jelentkezők munkáikat romhányi kőből faraghatják ki.
Ez a kvarchomokkő sekély tengerek, folyók révén összehordott par-

indította útnak. Első álmuk az
volt, hogy végigjárják a Kárpátok
fő gerincét, vagyis megismerjék
egykori hazánk határait. De ezek
a tervek hamarosan kibővültek a
Kárpátokban rejlő turisztikai lehetőségek, a hegyek lábánál élő
magyarság életének, kultúrájának
bemutatásával.
A vendégek büszkeséggel számoltak be arról, hogy valamennyi
egykori vármegyét végigjártak, és
alig vannak fehér foltok a határon túli térképeiken. Bemutatták
a forgatásokkor használt kép- és
hangrögzítő eszközeiket, köztük
az ütés- és vízálló akciókamerát, amelyet ha kell, sisakra vagy
kerékpárra is lehet rögzíteni. Elmondták, hogy van már drónjuk is,
amely lehetőséget nyújt a tájegységek eddiginél is látványosabb,
teljesebb bemutatására.

Ingyenes, kreatív portrérajzoló
foglakozást tartottak március
25-én a Kiskun Múzeumban. A
rendezvénnyel a 130 éve született Holló László portréfestészetére kívánták felhívni a figyelmet.
A rendhagyó alkalmon egy férfi
és egy női portrét készítettek a

művészek. A közös alkotást Molnár István, Holló László-díjas
félegyházi festőművész vezette,
és útmutató tanácsaival szívesen
segítette a jelenlévőket. A következő alkalom április 29-én lesz,
amikor a portréfestéssel ismerkednek a résztvevők.
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Mivel mérhető az emberség?
– Nem tudom, hogy van ez, de
az én környezetemben rengeteg jó ember van! – mondja
őszinte elragadtatással Szabó Zsuzsanna, akihez Daróczi
Magdolna ajánlására jutottunk
el Staféta rovatunk következő
állomásaként.
Pedig a folyton mosolygós, optimista, a mindennapok szépségeire fogékony asszony sem
burokban született. Ahogy ő fogalmaz: jó helyre érkezett, és egy
ideig minden szép is volt. De aztán
elromlott…
– 9 évesen állami nevelőintézetbe kerültem.
Később anyukám
kihozott egy időre, de miután
nagyon
fiatalon
meghalt, én végleg visszakerültem. Kecskeméten, az Országos
Nevelő
Intézetben végeztem el
az egészségügyi
szakközépiskolát, amit először
nem nagyon szerettem, viszont
a gyakorlat megtetszett. Csecsemőotthonban kezdtem a pályát, és
miután 31 évvel ezelőtt Félegyházára költöztünk a fiammal, a Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézményhez kerültem. Itt
kezdtem el fogyatékos emberekkel foglalkozni – foglalja össze egy
gazdag életút kezdeti állomásait
Zsuzsanna.
A következő évek élményeit albumnyi fotóval fűszerezzük. Míg
a közös kirándulások, nyaralások
emlékeit nézzük, a ma már nyugdíjas asszony arról beszél, miért szereti annyira a fogyatékkal
élőket.
– Sokan azt gondolják, szomorú dolog közöttük tölteni a napot,
pedig ez koránt sincs így – mondja
Zsuzsa. – Nagyon sokat lehet tőlük tanulni, és rengeteg szeretetet
adnak. Ők minden körülmények
között őszinték, közöttük nem
kell eltitkolt érzéseket, gondolatokat keresni. Életem kiemelkedően
szép évei voltak, amit velük töltöttem, rengeteg élménnyel fűszerezve. Az intézményvezető jóvoltából
eljutottam például Hollandiába tanulmányútra, és megismerkedtem
egy számomra addig ismeretlen
szemlélettel a fogyatékos ellátás-

ban. Jártam például olyan gyárban, ahol kizárólag mozgássérültek és értelmileg sérültek végezték
a termelőmunkát, aminek eredményeként fantasztikus minőségű
tolókocsik készültek. Ugyancsak az
intézmény képviseletében jártam
Félegyháza testvérvárosában, Braunfelsben is. Elvégeztem közben a
pszichiátriai szakápoló szakgondozói képzést és a gyógyfoglalkoztatói iskolát, és Kecskeméten,
a pszichiátriai osztályon lettem
gyógyfoglalkoztató.

Zsuzsanna lelkesen mesél az ott
töltött évekről is, amikor lehetősége volt testközelből látni a biblioterápia, a zenés festés és más módszerek gyakorlati alkalmazását és
hatását. Ahogy mondja, csodálatos
dolgokat volt lehetősége megtapasztalni itt is. Például amikor a
rajz, a zene hatására a beteg mélyen elrejtett gondolatai felszínre
kerültek, elindítva ezzel a gyógyulás folyamatát.
Kecskeméten néhány év osztályos munka után a nappali kórház
vezetője lett Zsuzsa. Itt egyrészt
kis- és nagycsoportos foglalkozásokat tartottak az önkéntesen bejáró
gyógyult betegeknek és az osztályról lejáróknak, másrészt értelmes
elfoglaltság és társaság mellett
több mint 30 megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatni is
tudtak. Így naponta akár 50-60-an
is megfordultak a faházként emlegetett nappali kórházban.
Hat évig tartott életének ez a
szakasza, majd ismét Félegyházán
keresett munkát Zsuzsanna, és
egy kisebb kitérő után a fogyatékosok nappali otthonában állapodott
meg, amelynek mindennapjaiban
nyugdíjba vonulásáig, és azon túl
is nagy örömmel vesz részt. Bár

tavaly májusban nyugdíjba ment,
nem tud elszakadni a közösségtől. Ezért rendszeresen visszajár
segíteni.
Zsuzsanna, édesanyja halála
után, 12 évesen félárva maradt.
Mégsem állt be soha, egyetlen
percre sem azok közé, akik életük
tragédiáiból felmentést és magyarázatot kovácsolnak sikertelenségükre, boldogtalanságukra, beleragadva az áldozati szerepbe. – A
humoromat megőriztem, és nem
gondolkodtam sokat a múlton.
Mindig előre tekintettem. Mint
mindenkivel, velem is történtek
jó és rossz dolgok. A múltam
része az életemnek, átélése
formálta a személyiségemet,
általa lettem az,
aki vagyok. Én
viszont mindig
a jóra koncentráltam, amiből
örömforrást kovácsolhattam,
legyen az bármilyen apróság.
A sokszor fájdalmas tapasztalatokból Szabó Zsuzsanna a
legjobbat hozta ki: olyan személyiséget, amely mások önzetlen
segítésében, a kiszolgáltatottak
felkarolásában találja meg létezése értelmét.
– Az intézetben – ahol magam
is kiszolgáltatott voltam – tanultam meg, hogy micsoda felelősség
ezzel jól élni, és soha, semmilyen
körülmények között nem visszaélni. Az én szememben az emberség
fő mércéje, hogy hogyan bánsz a
kiszolgáltatottakkal. Legyen szó
gyermekről, idős emberről, fogyatékkal élőről, vagy akár egy
állatról. Én a fogyatékkal élőktől
tanultam meg sok mindent többek
között kitartásról, őszinteségről,
emberségről,
segítőkészségről.
Úgy érzem, hogy mindazért, amit
kaptam azzal kifejezhetem ki a hálámat, ha támogatom őket emberi
méltóságuk megőrzésében. Jó volna, ha minél többen megértenék,
hogy nem sajnálni kell ezeket az
embereket, hanem szeretni.
Szabó Zsuzsa rendhagyó módon
egy családnak adja át a stafétát.
Kisné Patyi Juliannának és férjének, Kis Zoltánnak, akik példaértékűen nevelik fogyatékos fiukat.
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Kürti Lászlóné
munkái a
Szakmaköziben
Kürti Lászlónénak, a Holló László Képzőművész Kör
egyik alapító tagjának nyílt
tárlata március 31-én, a
Szakmaközi
Művelődési
Házban. Az alkotó munkáit
Zsirmik István és Fődi Ágnes
ajánlották a képzőművészet kedvelőinek figyelmébe. A kiállítás április 10-éig
látogatható.

Kürti Lászlóné a Móczár Károly-vezette képzőművész közösségben ismerkedett meg a
festészettel. Kiállítása alkalmából így fogalmazott a kezdetekről: – Akkor belekóstoltam
ebbe a műfajba, és úgy érzem,
ezt nem lehet abbahagyni. Számomra nagyon fontos a természet és az ember kapcsolata. El
kell árulnom azt is, hogy néha a
természetet jobban szeretem,
mint az embert.
Hirdetés
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Utat a tehetségnek! Támogassuk együtt Ricsi álmát!
Csak úgy vibrál a levegő Horváth Richárd körül, miközben a terveiről mesél. Magával ragadó lelkesedéssel, fiatalos lendülettel és
lankadatlan kitartással dolgozik az általa megálmodott terv sikeréért. Senki nem várja el ezt tőle, a 22 éves fiút belső vágy hajtja.
De olyan elementáris erővel, amitől köddé válik minden unásig
hallott, közhelyszerű kifogás a lehetőségek, az elismerések, az
anyagi feltételek hiányáról. Ennek a fiúnak minden bizonnyal senki
nem mondta, hogy ezek a visszahúzó erők márpedig vannak. Vagy
ha mégis, ő a gátakban nem az elrettentő, hanem az átugrásra
váró akadályt látja.
Most is – miközben olyan rutinosan ad interjút, mintha mindig ezt
csinálta volna – folyton az óráját
figyeli, mert időre oda kell érnie
(persze gyalog) a város másik végére, ahonnan majd szívességből
elviszik Kecskemétre. Ott ugyanis
egy potenciális szponzorral lesz
megbeszélése.
Szóval – tudom meg – Horváth
Ricsi divatbemutatót szervez Félegyházán. Ez önmagában persze
kevés lenne ahhoz az érdeklődéssel
vegyült kíváncsi várakozáshoz, amit
sikerült belőlem kiváltania. Ez a figyelem nem csupán a minden részletében jól kitalált rendezvénynek
szól, hanem legalább annyira ennek
a bizonyítási vággyal, olthatatlan
ember- és világszeretettel teli fiatalembernek itt, a kanapén.
Horváth Richárd az Arany János
program keretében került a Kossuth Lajos Szakképző Iskolába. Ez
egyben azt is elárulja, hogy meglehetősen szerény körülmények közül
jön. Ricsit pék-cukrásznak szánták,

tanárai viszont szerencsére észrevették, hogy ennek a „gyereknek”
valami más irányt kell mutatni.
Olyat, ahol szabadon szárnyalhat a
kreativitás, és teret kap a kommunikáció, az emberekkel való kapcsolat
is. Ezt látszott alátámasztani az is,
hogy Ricsi a kiskunmajsai Fészek
színjátszókör tagjaként ekkoriban
már a színpadon is kipróbálta magát. Hosszú út vezetett az első szerepig, miután évekig beérte a függönyhúzogatással. Talán sohasem
tudatosult a fiúban, hogy mindeközben ösztönösen maga gyógyította önbizalomhiányát.
Egy szó, mint száz, Ricsi tavaly
női szabóként végzett, most szakma utáni érettségire készül. Nagyon
hálás osztályfőnökének, Szurmik
Emma néninek, Palotás Katalin
és Decsné-Bió Klára szakoktatóknak, és tanárainak, akiknek –
mondja – nagyon sokat köszönhet.
Leginkább azt, hogy ma kimondhatja: olyan szakmát sajátított el, amiben kiteljesedhet.

A rendezvény terve egy iskolai
divatbemutató után fogant meg,
és lelkesedésével a fiatal női szabó-amatőr színész fiúnak sikerült
egyre több embert megfertőznie.
A félegyházi és a kiskunmajsai
művelődési házak igazgatói egyaránt felkarolták az ügyet (Horváth
Richárd kiskunmajsai, de Félegyházán tanul), rajtuk kívül szponzorok, önkéntesek vállaltak szerepet
álmának megvalósításában.
A rendhagyónak ígérkező divatbemutatót Félegyházán június
2-án, Kiskunmajsán június 10-én
rendezik meg. Ez alkalommal 50
modell – 16 és 44 éves kor között,
valamennyien az utca emberei –
vonultatja fel a színpadon az általa
kiszabott és megvarrt ruhákat. Közöttük lesz Ricsi édesanyja, Simo-

nyi Katalin is. A kollekciót minden
értelemben a sokszínűség jellemzi,
hiszen a 36-ostól az 54-es méretig,
a legkülönbözőbb stílusirányzatok
képviseletében, a hétköznapok viseletétől az abroncsos báli ruháig
minden megjelenik majd.
Ricsi miközben rengeteget dolgozik a sikerért – szab, varr, reklámról
és támogatásról tárgyal, miközben
80-100 ember munkáját koordinálva alakul-formálódik a díszlet, a koreográfia, a színpadkép, a hang- és
fénytechnika, 50 modell sminkje és
frizurája – azon töri a fejét, hogy hogyan segíthetne más tehetséges fiatalokon. Így eldöntötte azt is, hogy a
rendezvényen teret ad a környezetében élő táncosoknak, énekeseknek. Azt mondja: ez természetes,
hiszen ő sem boldogulna mások
segítsége nélkül, amit például a
könyveléshez, a szövegezéshez, az
anyagi feltételek előteremtéséhez
kap. Mindezért rendkívül hálás, és
nagy tisztelettel kéri ezúton is azok
támogatását, akik szívesen járulnának hozzá egy fiatal tehetség másokat is lelkesítő sikeréhez.
A Félegyházi Közlöny mindenesetre így tesz. A saját eszközeinkkel, a nyilvánosság erejével karoljuk
fel Horváth Richárdot, figyelemmel
kísérve tervének szárba szökkenését és megvalósulását.
(Horváth Richárd elérhetőségei: Telefon: 30/7329-679 Email:
hr.divat@gmail.com)

Józsefes kémikusok
A Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola székhelyintézményéből a Curie Országos Kémia Versenyen Radics Dániel (8. b) a VII.,
Kerekes Dezső (7. a) a XII., Radnóti Kamilla (7. b) a XIII. helyet
szerezte meg. Felkészítő tanáruk Csollár Géza volt.

Eredeti
másolat
A helyi, majd országos elismertséget szerzett félegyházi vegyeskar
munkásságának elismeréseként
állították fel évekkel ezelőtt Pálfi
Gusztáv, kiskunfélegyházi születésű szobrászművész „Kórus”
című alkotását a PG aulájában. A
szobrot azonban 2012-ben – máig
ismeretlen tettesek – ellopták. A
művész felajánlotta, hogy önkölt-

ségi áron újra elkészíti és átadja
egykori alma máterének, ami meg
is történt. Az ünnepélyes avatást
március 29-én, az alkotó jelenlétében tartották meg, ahol Kapus
Béla karnagy, Kiskunfélegyháza
díszpolgára emlékezett meg a
szobrot ihlető vegyeskar megalakulásáról. Az alkotást Titusz atya
áldotta meg.
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Egyedülálló kezdeményezés

A városban egyedülálló kezdeményezésként a Kiskunfélegyházi
József Attila Általános Iskola két
természettudományos tárgyakat ok-

tató pedagógusa, Dinnyés-Kis Zsuzsanna és Csollár Géza hívta életre
a POLIP Természettudományos Országos Versenyt. A 2016/17-es tan-

A szakmaválasztást
segítették
A térség 8 általános iskolájának
266 tanulóját látta vendégül
március 29-én a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola. A fiatalok a Foglalkozások Hete elnevezésű program
keretében – amelyet az Agrár
gazdasági Kamara és a Pedagógiai Szakszolgálat kezdemé-

évben első alkalommal, hagyományteremtő céllal, a felsős diákok között
meghirdetett vetélkedőn 14 város
17 iskolájából jelentkeztek diákok.
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Testvériskolai
látogatások
Testvériskolája nevelőtestületének meghívására Segesváron
járt a Darvas iskola küldöttsége
március idusán. A 2015-ben
szentesített testvériskolai kapcsolat óta többször megfordultak már magyar diákok és tanárok az erdélyi városban, de a
segesvári tanulók és pedagógusok is számos alkalommal jártak Félegyházán. Március 15-én
együtt emlékezett a forradalom
hőseire az Aurel Mosora Állami
Általános Iskola és a félegyházi közösség. A Segesváron
töltött napok tovább erősítették a két iskola közötti testvéri
kapcsolatot.
A kiskunfélegyházi Szent Benedek Iskola közössége 44 fős
delegációval látogatta meg erdélyi testvériskoláját a nemzeti ünnep alkalmából, hogy együtt tisztelegjenek a hősök emléke előtt.

Határtalanul
Erdélyben

nyezett – megismerkedhettek a
félegyházi intézményben folyó
képzéssel, ellátogattak a tanműhelyekbe, a mintagazdaságba, és kipróbálhatták például
a lovaglást, kocsikázást, ostorcsattogtatást, de akár kenyeret
is süthettek vagy traktorgumit
görgethettek.

Amint arról korábban már beszámoltunk, márciusban a „Határtalanul” pályázat keretében
Erdélyben jártak a Dózsa iskola
7. osztályos diákjai. Ellátogattak
Félegyháza testvértelepüléseire,
nemzeti ünnepünkre korondi társaikkal közösen emlékeztek, végigjárták a Petőfi-emlékhelyeket,
és még túrázásra is jutott idejük.
Látogatásukról március 28-án képekkel, videofelvételekkel gazda-

gított élménybeszámolót tartottak
iskolatársaiknak.
A „nagy utazásról” Kurucsai
Réka és Farkas Péter diákok
számoltak be társaiknak. Az élménybeszámolón a gyerekek
kiemelték, hogy a tordai sóbánya látványa mellett az erdélyi vendégszeretet tette rájuk a
legnagyobb benyomást. Többek
között ezért is vágynak vissza
mindannyian.
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Búcsú Valachné
Kiss Katalin
tanárnőtől
Gyászol a Móra Ferenc Gimnázium… Életének 76. évében
elhunyt Valachné Kiss Katalin kémia-fizika szakos tanárnő, a Dolgozók Önálló Gimnáziumának igazgatója, később
a Móra Ferenc Gimnázium
igazgatóhelyettese.
A tanárnőt
nagyrabecsülés és szeretet övezte
kollégái
és
tanítványai
részéről egyaránt. Szakmai tudása,
türelme, segítő szándéka méltóvá tette a
megbecsülésre. Valachné Kiss
Katalin példamutató tanárnő
volt.
Emlékét kollégái, tanítványai
megőrzik.
Móra Ferenc Gimnázium
Igazgatósága és tantestülete

2017. április 7.

Világ a fotólencsén keresztül
A digitális képrögzítésnek köszönhetően már mi magunk is készíthetünk több ezer fotót, ezek azonban nem tudják helyettesíteni
azokat a fényképeket, ami egy jól megválasztott háttér, szép kiegészítők, és megfelelő megvilágítás mellett készülnek.
Frisenhan
Zsanett
ezen
gondolatokkal
nyitotta meg műtermét több mint egy éve
Kiskunfélegyházán. A
Zsanett Fotó az üzlet
nyitásával egy akkoriban kialakult hiányt is
pótolt a városban, s így
lehetővé tette a tevékenység elérhetőségét
az itt élők számára.
A fotós a műteremben a trendnek megfelelő, jelenleg a közkedvelt vintage stílusú
kiegészítőkkel, és háttérrel dolgozik, mely
mellett egy új irányzatot, az úgynevezett napfény műteremfotózást
is végzi, ahol a mesterséges megvilágítás
helyett a természetes
napfényt
használja
fényforrásnak.

Készülnek itt kismama és babafotók, testvérekről, családokról
készült portrék, de a különböző
igazolványokhoz szükséges bélyegképeket is elkészítik, és digitális,
valamint hagyományos filmkidolgozást is vállalnak. A széleskörű
tevékenységbe beletartoznak a
külső helyszínen végzett fotózások, melyek általában családi események, esküvők, keresztelők, és
újszülöttfotózás.
A sokak számára kedvelt szabadtéri helyszín rengeteg lehetőséget
kínál a romantikus hangulatú képek
készítéséhez jegyespárok, családok,
barátok számára. Ezeket folyóparton, hídon, erdőben, vagy akár mezőn lovakkal is el lehet készíteni.
A romantika szövi át a közelgő anyák napját is, amire virágos
háttérrel készülnek képek az édesanyákról gyermekeikkel együtt, és
amelyre külön akciós csomagot
is tartogat a Zsanett Fotó. Az itt
készült képek a minőségi látvány
mellett élettel teltek, mert a profi
beállítások mellett tökéletes pillanatképek készülnek.
K.G.
További képek: Facebook:
Zsanett Frisenhan Foto

Szőnyegtisztítás felsőfokon!

Egy 2×3 méter-es szőnyegből akár 6 kilónyi port, homokot, szöszt, hajszálat, állatszőrt is
eltávolítanak a professzionális tisztítógépek–vallja a Nagykőrösön szőnyegtisztító üzemet
üzemeltető Pallagi Róbert. Cége- Pallagi team- 18 éve foglalkozik szőnyegtisztítással,
2000 óta jelenlegi 160 négyzetméteres üzemében. A szőnyegtisztítás fortélyairól a tulajdonost kérdeztük.

alapos tisztítás, mivel ezeken a helyeken a szőnyegeken nagy a gyalogos forgalom, és a
koszolódás.

– Milyen időszakonként érdemes szőnyeget tisztíttatni?
– Tejesen egyéni, hogy kinél mikor válik szükségessé. Egy panellakásban élő, a tisztaságra különös gonddal vigyázó idős pár esetén 2-3 évente, de egy kisgyerekes családnál
sokkal több szennyeződéssel kell számolni. Ott akár félévente – évente is szükség lehet
az alapos tisztításra. Külön kategóriát képviselnek a háziállatot tartók szőnyegei, ők akár
havonta – kéthavonta is elvégeztetik a szőnyegtisztítást.

– Felújítás, festés idejére tudják e tárolni a szőnyegeket?
– A tisztított szőnyegek raktárunk polcain várják, hogy a felújítást követően a már tiszta
lakásba kerüljenek vissza.
Látogasson el honlapunkra és, vagy kövessen minket facebookon ahol további képeket
talál.

– Mesélne arról, hogy milyen technológiával dolgoznak?
– A szőnyeg is egy textil, amit hatékonyan mosással lehet tisztítani.
Egy 4,5 méter széles ipari szőnyegporoló géppel kezdődik a tisztítás.
A különböző vastagságú, anyagú szőnyegekhez beállíthatók a porolófejek, így lehetővé
válik a hatékony, de mégis kíméletes porolás. A homok, por eltávolítása után a mosótérbe
kerülnek a szőnyegek, ahol kefélő gépekkel samponos vízzel habosra keféljük, ezzel
feloldódnak még a masszív szennyeződések is. Az öblítés magas nyomású vízsugárral
történik, a szőnyeg minkét oldalán, amely a feloldott szennyeződést a vízsugár erejével
eltávolítja.
A kimosott szőnyeg a centrifugába kerül, menynek használata jelentősen lerövidíti a száradási időt, így az ügyfeleknek rövidebb ideig kell nélkülözniük azokat.
A rongyszőnyegek külön kategóriát képviselnek, ezek tisztítását egy 22 kg-os mosó és
szárítógéppel végezzük. A szárítás felpuhítja, „ujjá varázsolja” a rongyszőnyegeket.
– És mi a helyzet a padlózatra leragasztott szőnyegekkel?
– Ezeket a helyszínen tisztítjuk a fentiekkel hasonló mosási eljárással, ehhez kifejlesztett
ipari gépekkel.
– Kinek ajánlja még a szőnyegek mosásos tisztítását?
– A lakossági szőnyegek mellett, az irodák, óvodák szőnyegeire is ráférne a rendszeres,

– Tudnak e segíteni a nagyobb, nehezebb szőnyegek szállításában?
– Igen, háztól – házig szállítjuk a szőnyegeket, ha kérik, de sokan személyesen hozzák el
az üzemünkbe, így láthatják a szőnyegtisztítás folyamatát.

Tel: 53/352-143
20/5903629

www.pallagiteam.hu
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Ingatlanpiaci hírek
Dr. Sasi Ádám 2009 óta
ügyvéd Kiskunfélegyházán, 2010-ben szerezte
meg az ingatlanforgalmi szakjogász képzettséget és napi szinten
foglalkozik ingatlanokkal. Ezúttal a családok
otthonteremtési
kedvezményével (CSOK-kal)
kapcsolatos változásokról adott tájékoztatást.
Az idei adatok alapján
tovább erősödnek a kedvező tendenciák a
lakáspiacon: idén február végéig a családi
otthonteremtési kedvezmény (CSOK) 2015ös bevezetése óta összesen 40 ezer család
kérelmét fogadták be, amelyek összértéke
meghaladta a 102 milliárd forintot. 2017-ben
a CSOK akár 30%-al bővülhet a tavalyihoz képest, ebben az évben 211 milliárd forint van
elkülönítve erre a célra a költségvetésben. A
támogatás a használt ingatlant vásárlókra,
házat építőkre, illetve az új ingatlant vásárlókra terjed ki. A támogatás összege függ a
családok eltartott gyermekei számától, valamint attól, hogy új ingatlan építésére, vagy
vásárlására, illetve használt ingatlan vásárlásra szeretnék-e felhasználni. Fontos feltétel,
hogy amennyiben az igénylő nevén az elmúlt

A dal himnusza

öt évben ingatlant eladtak,
annak teljes vételárát bele
kell forgatni a most megvásárolandó ingatlanba, ha
azon jelzáloghitel volt, akkor
a vételárból kivonandó ezen
összeg. Mindenképpen megjegyzendő, hogy az új jogszabályok már nem engedik
a támogatás igénybevételét,
ha az igénylőnek az igénylés
beadásakor ingatlan van a
nevén.
Amennyiben ingatlanvásárlásban gondolkozik és a vételárhoz szükséges lenne a CSOK
vagy jelzáloghitel felvétele, akkor – az ügyintézés könnyebbé és gyorsabbá tétele érdekében
– mindenképpen érdemes pénzügyi szakember segítségét igénybe venni a legjobb konstrukció kialakításához. Nagyon fontos, hogy a
jelzáloghitel-közvetítői tevékenységet végző
közvetítők március 21-e után kizárólag abban
az esetben folyathatják a tevékenységüket, ha
arra a Magyar Nemzeti Banktól (MNB) határozatban engedélyt kaptak – ezért is ajánlom,
hogy ilyen ügyekkel Tamási Kittit, (+36/30321-7585) a Duna House és a SMART Ingatlan
pénzügyi tanácsadóját keressék bizalommal.
Új helyre költözik a Duna House! (Deák
F. u. 2.) Bejárat a Kossuth utca felől. (x)

Nagy Ferenc olvasónk versét a költészet
napja alkalmából közöljük. A szerző egykori
énekkari társa, a nemrégiben elhunyt Lukács Ferenc emlékére ajánlja.
Trillázó pacsirta éke türkiz égnek
Dallamára csendül ajkakon az ének
Énekel a pásztor, ki nyáját hajtogatja
Nótázik a kapás, míg a sorokat vagdalja
Kitárul a szívünk, rügy fakad az ágon
Drága kis pacsirta, veled hadd nótázzunk
Ahol ének vagyon, van ott égi áldás
Szerető szívünk lészen érte hálás
Mély mámorában a tengernyi örömnek
Éltünk bánatai a mélységbe merülnek
Pompázatos világ, szépségnek asztala
Tündér hang az ének, ha azzal van megrakva
Tündéreké, melyek szívünkben laknak
Énekelnek, s hozzánk hűek maradnak
Hűek addig, míg nincs bennünk gonoszság
Életünk az ének s a szívbéli boldogság
Kis pacsirta lelkét az égbe szólítják
Anyaföld takarja lelkének kis tokját
Fönn a trónus körül lágy harmóniában
Kedves dala szól a Mennynek országában
Hirdetés

Barátságban Szabó Magdával
– A múzeum a gyűjteményekről
szól. Arról a sok-sok emlékről,
kincsről, amelyeket őrzünk. Ezt
a kincsestárat gyarapította az elmúlt évben Mészáros Jenőné,
amikor felajánlotta számunkra a
Szabó Magda írónővel folytatott
levelezését. Ennek feldolgozására dr. Szabó Imrét kértük fel. A
Kiskunfélegyházi Író-olvasó Klub
vezetője szívesen vállalta, hogy
Erzsike néni levelezését, valamint
a 100 éve született, és 10 éve
elhunyt Szabó Magda írói munkásságát bemutatja Félegyháza
közönségének – mondta el bevezetőjében Mészáros Márta március 22-én a múzeumban megtartott emlékesten.

Mészáros Jenőné Erzsike néni
tavaly 95. születésnapján mesélt
az újságíróknak az írónővel kialakult kapcsolatáról: – Nagyon
szerettünk olvasni, cserélgettük a
könyveinket. Egyszer Szabó Magda könyvét adtam oda a szomszédomnak, Etelkának, aki arra
biztatott, hogy írjak levelet Szabó
Magdának. Meg is tettem. Megírtam neki, hogy mi Móricgáton
nagyon szeretjük a műveit. Postafordultával jött is a válasz. Az első
levelet második, harmadik és még
nagyon sok követte. A levelezést
felváltották a személyes találkozások, így évtizedes barátság szövődött közöttünk. Leveleiben ő édes
Bözsémnek szólított.

Megemlékezés
Dr. Szirák Ferenc születésének 120. és halálának 75. évfordulójára
emlékeztek a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tagjai március
28-án az Alsótemetőben.
A Petőfi kutató életét és munkásságát Kapus Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke méltatta. A város ezüstszájú
szónokának sírján az emlékezés koszorúját helyezték el a jelenlévők
az utókor nevében.
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Digitális TV csatornák.
Szupergyors internet elérés.

Köss most új szerződést,
vagy módosítsd meglévő előﬁzetésed
2017. április 10. és 23. között és akár
veheted igénybe a választott csomagajánlatunkat!
A három havi díjmentesség a következő csomagajánlatokra vonatkozik: Little, Middle, Grand.
A kéthavi díjmentesség a Jumbo csomagajánlatra vonatkozik.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű! További részletekről, feltételekről és a 4. hónaptól (Jumbo csomag esetében 3. hónaptól) érvényes akciós
árakról érdeklődjön a 1231-es zöldszámon vagy személyesen ügyfélszolgálatunkon.

Értékesítési pont: Kiskunfélegyháza, Szent János tér 5.
Nyitva: Hétfő: 8.00 - 12.00 Kedd, szerda: 12.00 - 17.00
Csütörtök: 12.00 - 18.00 Péntek: 8.00 - 12.00

Kérd kényelmes, díjmentes és kötelezettségmentes
visszahívásunkat a www.pr.hu/visszahivas oldalon!
Infovonal: 1231

e-mail: ugyfelszolgalat@prtelecom.hu

www.pr.hu
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Házhoz megy a segítség az idősekhez
Félegyházán és környékén jelenleg 105 fő részesül házi segítségnyújtásban személyi és szociális segítés formájában. Ezt a
szolgáltatást igénybe veheti, aki egészsége, kora, vagy fizikai
állapota miatt rászorul. S mivel a helyi önkormányzati rendelet
nemrégiben csökkentette a térítési díjat, az újonnan felvett ellátottak a korábbi 650 helyett 350 forint óradíjat fizetnek személyi
gondozás esetén, míg a szociális segítés óránként 200 forintot
térítenek. Ugyanazért az összegért tehát még több ellátást vehetnek igénybe a rászorulók. Ezzel az újságcikkel is az a célunk,
hogy minden érintetthez eljusson a hír: egy maroknyi csapat
azért dolgozik ebben a városban nap mint nap, hogy megkönnyítse és megszépítse az idős emberek hétköznapjait.
– Az igénybevevők 65 százaléka
személyi gondozásban részesül.
Minden igénylő, egyénre szabott
ellátást kap, beleértve például fürdetést, gyógyszeradagolást, vérnyomás és vércukor mérést, étkeztetést, folyadékpótlást. Szociális
segítésben 35 százalék részesül.
Ők többnyire takarítást, bevásárlást, ágyhúzást, étkeztetést igényelnek – tudom meg Pintér Lászlóné Ibolya vezető gondozónőtől.
A szakember hangsúlyozza: a fizikai tevékenységeken túl a mentális
gondozásnak is fontos szerep jut a
házi segítségnyújtásban. Számos
magányos idős embernek jelenti a
nap fénypontját, sokszor az egyetlen napi rendszerességű emberi
kapcsolatot a gondozó ott tartózkodása, a vele való beszélgetés.
Van, akinek be kell vásárolni, és
maga készíti el az ebédjét. Másoknak házhoz viszik a meleg ételt, és
akad olyan is, akit meg kell etetni.
A házi segítségnyújtási rendszer,
az odafigyelő gondozás egyik fontos eredménye, hogy az ellátottak
közül évek óta senki nem került
alultápláltság, vagy kiszáradás miatt kórházba. Ez is rámutat ennek

az ellátási formának a jelentőségére, nevezetesen, hogy az idős
emberek minél tovább élhessenek
önállóan az otthonukban.
Pintérné Ibolyával felkeresünk
néhány ellátottat, hogy a gyakorlatban is lássuk, mit jelent a házi
segítségnyújtás az érintetteknek.
A 95 esztendős Faragó Pali
bácsi fess öltözékben, frissen borotválva, csinosra vágott bajusszal
fogad bennünket. Az idős ember
egyedül él, korához képest rendkívül aktív életet. Ottjártunkkor
Rácz Lászlóné Mónika helyettes
gondozó összeírta a napi beszerzési listát, majd délután visszatér
a csomaggal. Alig múlt fél 10, de
Pali bácsi már megkapálta az aprócska kertet. Megmutatja munkája eredményét, és néhány szál
illatozó tavaszi virágot is kapunk
tőle. Míg megkeresi a legszebb
szálakat, arról beszél, hogy őt a
munka, a tevékenység élteti. 17
éve él egyedül, amióta megözvegyült. Marika, a gondozója 10 éve
jár hozzá. Naponta kétszer is benéz, bevásárol, ha kell ki is takarít.
Az ebéd is naponta érkezik, így Pali
bácsinak minden oka megvan az

elégedettségre. Bár – mint mondja – neki ehhez nem is kell túlontúl
sok. „Nem fázom, nem éhezem,
és még a nap is süt. Kell ennél
több?” – nevet kedélyesen 95 évnyi
élettapasztalatával.
A 96 esztendős Rigó Jánosné
Kati néni lányával, Katikával él.
Az ágyhoz kötött asszony hét éve
részesül aktív gondozásban a házi
segítségnyújtás keretében. Ápolója, Erika minden reggel nála kezdi
a napot, és délután is visszatér.
Segít a pelenkacserében, fürdetésben, hajmosásban, forgatásban…
– Nagyra értékelem a segítséget, amit kapunk – mondja a lánya, aki bár rendkívül odaadóan
ápolja édesanyját, egyedül nem
tudná ellátni a magatehetetlen
asszony körüli napi teendőket. –
Édesanyám az utóbbi 15 hónapban már csak fekszik, így forgatni,
fürdetni kell, és bizony jól esik
az is, hogy van kivel néhány szót
váltani. Erika olyan már nekem,
mintha a testvérem lenne. Reggel együtt közösen elrendezzük
a dolgokat, közben mindenféléről
beszélgetünk. Délután újra jön.
Míg én a konyhában teszek-veszek, sokszor hallom, hogy Erika
meg anyukám együtt énekelnek.
Elmondhatatlan, hogy mit érzek
ilyenkor, hogy mennyivel könnyebbé teszi édesanyám állapotának
az elfogadását az, hogy segítséget
kapok, és hogy tudom: mindig van
akire számíthatok, nem vagyunk
egyedül! – mondja őszinte megilletődöttséggel Katika, miközben
édesanyja kezét masszírozza.
Márton László és felesége,
Franciska néni életébe nem csak
állandóságot, de vidámságot is
visz gondozójuk, Erzsike. Franciska néni tanítónő volt, több mint 10
éve, egy súlyos agyi infarktus óta
szorul gondoskodásra. A házaspárt szerető család: gyerekek, négy

fiú unoka és egy dédunoka veszi
körül, de napi segítséget a házi segítségnyújtás tud nyújtani számukra. Laci bácsi megteremti ugyan a
mindennapok kereteit, de jól jön
neki is a segítség beteg felesége
mosdatásában, fürdetésében, a
gyógyszerek kiváltásában, a bevásárlásban. Erzsike hét éve része az
életüknek, ez idő alatt sokkal többé vált számukra, mint egyszerű
gondozó. – Nem is tudom mi volna velünk nélküle! – sóhajt fel Laci
bácsi, aki szerint jókedvük, derűjük
megőrzésében is óriási szerep jut
annak, hogy napjaik gördülékenyen
teljenek.
A horgolást teszi félre Solymosi
Istvánné, míg nála vendégeskedünk. Ági néni két éve él egyedül,
azóta veszi igénybe a házi segítségnyújtást. Erzsike minden hétköznap meglátogatja, amellett a
jelzőkészülék is őrködik az idős
asszony biztonsága felett.
– Erzsike elmosogat, bevásárol,
elkísér, ha hivatalos helyre kell
mennem. Még fonalat is vesz, hogy
horgolni tudjak. Mindenben segít,
ráadásul minden nap beszélgetünk
egy kicsit, ami nagyon jól esik.
Csak köszönni tartozom neki, és
mindazoknak, akik ezt lehetővé
teszik – mondja őszinte hálával
Ági néni, aki a jelzőgombot – mint
mindig – most is a nyakában tartja. Több alkalommal szükség is
volt rá, mert elesett, és nem tudott
önállóan felkelni.
– Ha jelzek, 30 percen belül ideér
a segítség. Ez nagy biztonságérzetet ad nekem. Csak arra kell figyelnem, hogy mindig kéznél legyen a
jelzőgomb – magyarázza. Ezt jól
megtanulta, amikor úgy esett el,
hogy nem érte el a jelzőkészüléket.
A házi segítségnyújtás iránt érdeklődők a Tóth Kálmán utca 10/a
alatt kérhetnek adatlapot, és teljeskörű információt a szolgáltatásról.
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KÖNYVTÁRSAROK
Holokauszt – ami nem
ismétlődhet meg
soha többé!
Április 11., kedd
Az Út menti keresztek Kiskunfélegyházán c. könyv bemutatója
Városi Könyvtár, 16:00 óra
A Móra Ferenc Gimnázium
bemutatja:
Pilinszky János költői estjét
Művelődési Központ, 17:00 óra
A Félegyházi Irodalmi Alapítvány
díjkiosztó ünnepsége
Városi Könyvtár, 18:00 óra
Április 13., csütörtök
Film Klub programsorozat
Kellemes Húsvéti Ünnepeket! című
francia vígjáték vetítése
Művelődési Központ, 19:00 óra
Április 13-14., csütörtök,
péntek
Tavaszi Kézműves Napok
Kézműves foglalkozások a tavasz
jegyében. Belépő: délelőtt 500
Ft/fő, egész napra 800 Ft/fő.
Jelentkezés, információ: 76/466843, Művelődési Központ, 8:00-tól
12:00 óráig és 13:00-tól 16:00
óráig
Április 14., péntek
Szabó Balázs Bandája koncert

Rocktár, 20:00 óra
Április 15., szombat
Tojások Napja
Húsvéti Kézműves Játszóház
Tojásfestés, húsvéti és tavaszi
dekorációk készítése. Belépő: 400
Ft/fő
Kérik, aki tud, vigyen tojást!
Művelődési Központ,
9:30-tól 12:00 óráig
Április 18., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár
baba-mama klubja
Városi Könyvtár, 10:00 óra
Könyvek klubja olvasókör. Téma:
Jack London Az élet szerelme c.
elbeszélése
Városi Könyvtár, 16:45 óra
Április 20., csütörtök
A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében
Végvári Tamás: Kajakkal Európa
körül című előadása
Városi Könyvtár, 17:00 óra
Április 21., péntek
JÁTSZÓHÁZ a FÖLD NAPJA alkalmából óvodás csoportok részére,
szervezett formában.

Április 3-a és és 8-a között látogatható a félegyházi vasútállomáson az a marhavagon, amelyet
2007 óta utaztat az Élet Menete
Alapítvány a Kárpát-medence
városaiban, a holokauszt eseményeit bemutató kiállításával.
Az elsősorban középiskolásokat
megszólító vándorkiállítás célja
az, hogy ez a korosztály hiteles képet kapjon a vészkorszak pusztításairól és a tényeket megismerve
kirekessze szívéből az antiszemita és rasszista érzelmeket.
Ha a tárlat megtekintése után
lehetőség nyílik a beszélgetésre
osztályfőnöki vagy történelem
órán, akkor a gyakorló pedagógusok számára készült, szöveg�gyűjteményből,
szépirodalmi
bibliográfiából, filmajánlóból és
óravázlatokból álló Kézikönyv a
holokausztról című módszertani
Bejelentkezés szükséges a 76/466
– 843 -as telefonszámon. Művelődési Központ, 9:00-től 12:00 óráig
Rátkai Zsuzsa képzőművész
kiállítása
Városi Könyvtár 17:00 óra
Április 22., szombat

kiadvány
a d h at
ötleteket.
A középfokú oktatás kötelező
olvasmánya a tavaly elhunyt Nobel-díjas írónk, Kertész Imre:
Sortalanság című műve. Mellette
ajánlható még a 2000 óta ifjúsági
könyveket publikáló francia Jean
Molla: Sobibor című regénye is,
amelyben a szerző mesterien
kapcsolja össze a jelent a múlttal,
a személyes sorsot a történelemmel, valamint drámaian ábrázolja a bűn és bűnhődés generációkon átívelő problémáját.
Szunyogh Szabolcs: Jákób
csillaga című könyve abban segít,
hogy megismerjük a zsidó vallást, az ünnepeket, a szokásokat,
a zsidóság külföldi és hazai történelmét, fontosabb magyarországi
műemlékeit, ismertebb személyiségeit, valamint a zsidó humort,
amely még a legnehezebb helyzetekben is meg tudja nevettetni az
embereket.
A Tavaszi Virágünnep programjában a „Legyen virágosabb
városunk” versenyfelhívás
meghirdetése
Petőfi tér, Hattyúház előtti sétány
8:00-tól 15:00 óráig
Pokolgép koncert
Rocktár, 20:00 óra

KÖRKÉRDÉS: Ápolja-e a húsvéti hagyományokat?
A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb ünnepe, és
egyben a természet újjászületését hozó tavasz köszöntése is.
Egyházi és világi ünnepként egyaránt számos népszokás és hagyomány kötődik ehhez az alkalomhoz. Körkérdésünkben arra
kerestük a választ, hogy őrzik-e még a múltban gyökerező hagyományokat, követik-e a klasszikus népszokásokat a félegyháziak.

Fekete Barnabás (41): – Nem
gyakorlom a húsvéti böjtöt, a
hagyományok közül egyedül a
locsolkodást tartottam meg, de

csak a közeli rokonokat, ismerősöket keresem fel húsvét hétfőn.
Manapság kevesebben őrzik a
hagyományokat, a fiatalok inkább
otthon maradnak, a családok egy
része kirándul, vagy egyéb programot szervez húsvétra. A sonka
és a főtt tojás ennek ellenére továbbra is elmaradhatatlan kelléke
az ünnepnek.
Peregi György (75): – Régebben
sem tartottam böjtöt és mostanság sem gyakorlom ezt a hagyományt. Az idősebbek közül sokan
nem élnek már, akik ezt rendszeresen betartották. Fiatalabb

koromban húsvét hétfőnként ös�szejártunk, olyan ismerősömet,
rokonomat is felkerestem, akikkel
évközben nem találkoztam. Jókat
beszélgettünk tojás, sonka, kolbász és néhány pohár bor mellett.
A mai világban kevésbé népszerű a
húsvét, nem ápoljuk ezt a szokást.
Tarjányi Adrienn (22): – Azon
kevés kortársam közé tartozom,
aki próbálja betartani a húsvéti

böjtöt. Nem eszek húst ilyenkor,
egyházi iskolába jártam, fontosnak tartom, hogy a gyerekek is
megismerkedjenek e hagyomán�nyal. A locsolkodás hagyományát
is őrzöm. Barátok, rokonok keresnek fel és váratlan meglepetésként szódásszifonból is megöntöztek korábban. A húsvéti
ételeket, a sonkát, vagy éppen a
kocsonyát is kedvelem, idén is várom a locsolkodókat.
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KÉPVISELŐK MUNKÁBAN
– Félegyháza fejlődése jó úton
halad, és nem csak a belterület kap figyelmet. Szerencsére
a városvezetés belátja, hogy
színvonalas város csak rendezett, fejlődőképes külterülettel
képzelhető el – mondja Ván
Jenő, a 10-es számú választókörzet képviselője, miközben
az alföldi tanyavilág úttalan útjain autózva csodáljuk a tavaszi létbetörés első jeleit.
– A külterületi földutak javítását néhány hete megkezdtük, de
abba kellett hagyni, mert nagyon
megszáradtak az utak. Ebben az
esetben ugyanis a gréder nem tud
tartós, szép munkát végezni, így a
munka folytatásához meg kell várni
a következő esőt. Ahhoz, hogy minden utat kijavítsunk a kunszállási
határtól az ötös főútig, legalább
két hónapra van szükség. Egyetlen
erőgép és egyetlen vontatott gréder van, és kezelőszemélyzetben
sem bővelkedünk. Éppen ezért
nyújtott be pályázatot az önkormányzat erőgép és homlokrakodó
vásárlására, ami kedvező elbírálás
esetén folyamatosan a külterületen fog dolgozni. Óriási előrelépés
lesz ez a földutak karbantartásában – magyarázza a képviselő.
Ván Jenő tudja, mire van szükség ahhoz, hogy a külterületen
élők komfortosan és biztonságban
érezzék magukat. Ezért a körzetet
érintő tervei között kiemelt szerep jut az utak állapotának és a
közvilágításnak.
– Két új buszvárót helyezünk ki
idén önerőből, amelyekhez – a tanyapályázatból elnyert összeg jóvoltából – napelemes megvilágítás is
kerül. Az egyik az Izsáki úton, a Vett
út végén, a másik a Majsai úton, a
körforgalom után kap helyet. Azokba az útkereszteződésekbe, ahol az
elektromos vezeték odavitele nem
megoldható, napelemes megvilágítást helyezünk ki. Áprilisban összesen 10 helyszínen valósul ez meg.
Ezzel párhuzamosan már folyamatban van a közvilágítás-fejlesztés. A
haleszi útkereszteződéshez oszlopsorral vezetjük el a megvilágításhoz
szükséges áramot, és a jövőben
térfigyelő kamera is szolgálja a
környék közbiztonságát. A körzetben április végéig öt kamera lesz
felszerelve: a galambosi büfénél,
a Nagyszőlő úti és a haleszi útkereszteződésekben, és Selymesben
két helyre. A közvilágítás-fejlesztés
Selymest, Haleszt és a galambosi
részeket érinti. Ezzel nem oldjuk
még meg egészében a problémát,
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Színvonalas város, rendezett külterület

de nagyot lépünk előre.
Remélem,
hogy
idén
újra tudunk
pályázni, és
jövőre folytathatjuk az
ilyen jellegű
beruházásokat.
A Csólyosi
út állapota
– mint a térség összekötő útja, vagy
ahogy
Ván
Jenő nevezi:
köldökzsinórja – kiemelt
jelentőséggel
bír a térségben élők
számára. Az
50 éve húzódó probléma
megoldását
t av a l ye l ő t t
kezdte meg
az
önkormányzat egy
kilométeres
szakasz felú j í t á s á v a l,
amit tavaly
újabb egy kilométer követett, immár megemelt műszaki tartalommal. Most, hogy ezen autózunk,
eléggé nyilvánvaló a különbség.
Ezért szeretné Ván Jenő 2019-ben
– miután a felújítás kiér egészen a
délnyugati elkerülő útig – az első kilométert is a folytatás színvonalára
emelni.
Örömmel hallgatom, ahogy a „civilben” tejszövetkezeti elnök, egyébként emeritus kapitány és birkózóedző a vidékről beszél, megidézve
letűnt idők emlékeit, hagyományait,
hangulatát. Minden dűlőúthoz, tanyához van egy története, s minden megnyilvánulásából mélységes
tisztelet árad. Nyulakkal és őzekkel
találkozunk, míg a hármashatárhoz
tartunk. Itt találkozik Félegyháza,
Bugac-Alsómonostor és Jászszentlászló közigazgatási területe, és
itt áll a Tapodi Orbán-féle kereszt
is, amely bár eredeti szépségében
megkopott, az 1800-as évek óta rendíthetetlenül jelzi a vándornak, hogy
Félegyháza területére ért.
– Bár az egykori tanyák elnéptelenedtek, mára a nyomuk is az
enyészeté lett, évente néhány alkalommal megjelennek még itt a
Pálosszentkútra tartó zarándokok.

Jó lenne tudatni
velük egy táblával,
hogy
Kiskunfélegyháza földjére
értek, és persze
szeretném, ha sikerülne felújíttatni
a keresztet, rendbe
rakni a környékét is
– mutatja Ván Jenő,
akinek
nevéhez
számos külterületi útmenti kereszt megújulásának
kezdeményezése és összefogása
fűződik már eddig is. Tavaly például a Szabó Rozália-féle kereszt
nyerte vissza példaértékű összefogással eredeti pompáját a haleszi
tüzépnél. A képviselő szeretné, ha
minden évben sikerülne legalább
egy ilyen, a múlt üzenetét hordozó
emléket megmenteni.
Az elmúlt időszak fontos eredményei közül szó esik a Nagyszőlő-Úti Óvoda épületének tavaly
megvalósult tetőcseréjéről, aminek eredményeként megszűntek
az épületben a folyamatos beázások. A külterületen élők számára
jó hír az is, hogy április 1-jétől további két tanyagondnok kezdhette
meg tevékenységét. Ván Jenő is
évek óta szorgalmazta a bővítést,
hiszen óriási igény mutatkozik erre
a szolgáltatásra. Az állami normatívához azonban meg kellett szerezni az emberi erőforrás miniszter engedélyét, ami nemrégiben
sikerült. S bár ez nagyon sok külterületen élő magányos idős ember,
gyermekes család mindennapjait
könnyíti meg, még így is marad ellátatlan körzet.
Ismét a város felé autózva rövid

időre beszorulunk a sertésfeldolgozó üzemhez várakozó, élőállatot
szállító kamionok mögé, „ízelítőt”
kapva abból az orrfacsaró bűzből,
amit a környék lakói minden létező
fórumon szóvá tesznek.
– Ez a helyzet csak átmenetileg
tűrhető, olyan megoldást kell találni, ami megnyugtató a lakosság
számára, és teljesíthető a cégnek
is. A részletek kidolgozása persze
még sok egyeztetést igényel – foglalja össze a feladatot, miközben
már a közmunkás brigádhoz tartunk. Ellenőrzi mire jutottak a nap
során, határozott kézfogás kíséretében néhány elismerő szót vált az
emberekkel, akiknek láthatóan jól
esik a dicséret. Majd egy sürgető
telefonhívásra – immár tejszövetkezeti elnöki minőségében – más
irányú elfoglaltságai után siet,
maga után hagyva az érzést, hogy
ebben a körzetben talán a fű sem
nő a tudta nélkül… Tóth Timea
Hirdetés

Az év első egyéni versenye!
Időpont: Április 22., szombat
Gyülekező 6:30,
verseny: 8-14 óra között
Egy bot, egy horog,
szabadon választható horgásznem.
A dobogósokat díjazzák!
Információ: 06/30-517-90-53
Cím: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő
szakasz mellett!
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Döntetlen a rangadón

Pontot veszített hazai pályán a
P&P Kiskunfélegyháza férfi kézilabdacsapata a jó erőkből álló
Orosházi FKSE-Linamar U23 ellen az NB II délkeleti csoportjában. Rangadóhoz méltóan végig
szorosan alakult az állás, az első
félidőben főként a KHTK, a másodikban az Orosháza vezetett. Az
utolsó percekben mindkét csapat
megnyerhette volna a mérkőzést,
a KHTK játékosai a kapufát talál-

ták telibe, míg a vendégek ziccert
hibáztak. A pontosztozkodásnak
köszönhetően a KHTK visszacsúszott a bajnokság harmadik helyére, az orosháziak egy pozíciót előrelépve a negyedik helyen
állnak.
NB II férfi felnőtt Dél-kelet
18. ford., 04. 02.
P&P Kiskunfélegyházi HTK
– Orosházi FKSE-Linamar U23
31-31 (15-15)
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Nyert a KHTK

Visszavágott a Bajának az őszi 3-1es vereségért a Kiskunfélegyházi
HTK labdarúgócsapata a megyei I.
osztályú bajnokságban. A dobogóért harcban lévő félegyháziaknak
égető szükségük volt a három pontra, gyors támadásokat vezettek,
amihez eredményesség párosult.

Bács-Kiskun Megyei I. 21.
ford., 04. 01.
Kiskunfélegyházi HTK – Bajai
LSE 3-0 (2-0)
Gólszerzők: 8. p. Szabó Attila
(11-esből), 42. p. Medgyesi László, Polgár Szabolcs 66. p.

Sikeres Tollaslabda
Diákolimpia
Országos Tollaslabda Diákolimpiát rendeztek március 24-e és
26-a között a Kész Aréna Városi
Sportcsarnokban. Az ünnepélyes
megnyitón Csányi József pol-

gármester és Csorba József, a
Magyar Tollaslabda Szövetség elnöke köszöntötte a sportolókat. A
háromnapos versenyen mintegy
500 diák ragadott ütőt.

A kecskeméti szabadidő központban tartották meg a Mezei Futás
Diákolimpia megyei döntőjét,
március 21-én. A Megyei Diáksport Szövetség szervezésében a
térség legjobb futói öt korcsoportban álltak rajthoz. Az első négy
helyezett bejutott az országos
döntőbe, amit Gödöllőn rendeznek meg április 11-én. A Jogging
Plus Szuperinfó Futóklub sporto-

lói az iskoláik színeit képviselve
értek el kimagasló eredményeket. Papp Laura Inez és Fricska
Anna (Batthyány Lajos Ált. Isk.),
valamint Trungel-Nagy Kolos
(Platán) megnyerte korcsoportját.
Trungel-Nagy Zalán és Csontos Dóra (Platán) második lett,
Vincze Nádja (Kunszállás) és
Fricska Fanni (Móra gimnázium)
bronzérmet szerzett.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Heroikus küzdelemben
Mezei futóversenyen
győztek
szerepeltek

Izgalmas mérkőzésen 8-7-re győzött hazai pályán az Astra-Artifex
Kiskunfélegyháza FC a Brandmission Tolna-Mözs ellen, a női futsal
NB I. felsőházi rájátszásának 4. fordulójában. Az Astra már 6-0-ra
vezetett, innen előbb 6-4-re, majd 7-6-ra kapaszkodott fel a Tolna.
Az utolsó percekben 8-7-es állásnál mindkét csapat szerezhetett
volna újabb gólt, a véghajrá végül Astra-sikert eredményezett.
Női Futsal NB I Felső-ház 4.
ford., 04. 01.
Astra-Artifex Kiskunfélegyháza FC – Brandmission Tolna-Mözs 8-7 (2-0)
Gólszerzők: Nádudvari Anna 15.

p., Nagy Anett 17. p., 22. p., 22. p.,
23. p., 32. p., 36. p., Godvár Katalin 21. p., ill. Polishchuk Maria 23.
p., 27. p., 28. p., 29. p., Godvár Katalin 36. p. (öngól), Hodován Edit
36. p., Folk Zsuzsanna 39. p.

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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A Spillervilláról
A Kossuth Lajos és a Fadrusz János utcák
sarkán álló impozáns, tornyocskás épület
tervrajzát sokáig hiába kerestük a félegyházi levéltárban. A köznyelv és a helytörténeti irodalom egykori tulajdonosa után
„Strasser-házként” emlegette, Strasser
névre azonban a ház feltételezett építési
idejében nem adtak ki Félegyházán építési engedélyt.
Egy véletlenül felfedezett, megsárgult újságcikkben odavetett fél mondat adta meg a
rejtély kulcsát, eszerint ugyanis korábban az
épületet „Spiller-villaként” ismerték. Erre a
névre keresve már felleltük a kérdéses ingatlan építési engedélyét és tervdokumentációjának fennmaradt részét. Az iratokból kiderül,
hogy dr. Spiller Dezső 1928-ban kért építési
engedélyt egy, a „Kertvárosi malomtelken” építendő lakóházra. Egy kecskeméti építész által
készített földszinti alaprajz szerint az alápincézett épület az alábbi helyiségekből állt: iroda,
szalon, ebédlő (a sarki kiugró tornyocskával),
hall, gyermekszoba (a Fadrusz János utcára

néző ablakokkal), hálószoba, tálaló, konyha,
éléskamra, fürdőszoba, az udvar felé pedig
egy L-alakú terasz nyílt. Az épület Kossuth utcai frontja előtt már a tervrajz is egy kerítéssel
zárt előkertet jelez. A homlokzati terv a főhomlokzatnál két kivitelezési alternatívát is kínált.
Nincsenek adatok arra, hogy a köznyelv mikor
és miért kezdte a házat „Strasser-villaként”
emlegetni, illetve valóban lakott-e ott ilyen nevű
család. A levéltári iratok alapján kiderül, hogy

mind a Spiller, mind a Strasser családok izraeliták voltak, neveik szerepelnek az 1944-ben
deportáltak listáin. Visszaemlékezések szerint az épület a második világháborúban, s az
azt követő időszakban katonai parancsnokok
szálláshelyeként funkcionált. A béke éveiben
a szomszédos Petőfi Sándor Általános Iskola
napközije működött itt, jelenleg a Waldorf Óvoda használja.
Ónodi Márta

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. Rocco: 4-5 hónapos kan kölyök
2. Selyem: kb. fél éves szuka
3. Gyopár: 7 hónap körüli ivartalanított kan
4. Hanga: 7 hónap körüli 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

1

3

2

4

Születésnapi
villámcsődület
Nem mindennapi meglepetéssel készült egy találékony félegyházi anyuka
lánya 17. születésnapjára: villámcsődületet szervezett, amelyet az ünnepelt hip-hopos táncostársai adtak elő a város főterén. A Móra gimis
Czibolya Viki egy iskolai kirándulásból hazaérve futott bele a hangulatos
táncos produkcióba, amely valóban váratlanul érte.

Hirdetés

HÚSVÉTI AJÁNLATUNK!
Felújított PRÉMIUM számítógép-ajánlatunk:
Lenovo fekvő gép: Intel Core 2 Duo 3,0 GHz, 4 GB mem.,
160 GB HDD, 1év gar.
br. ár: 27.990 Ft
Lenovo Edge 71 gép: Intel G630 2.7 GHz, 4 GB mem.,
250 GB HDD, DVD, 1év gar.
br. ár: 36.990 Ft
Fujitsu-Siemens 22”-os monitor
(1680x1050) 1 év gar.
br. ár: 17.990 Ft
Tiger Tech 3 W-os Bluetooth-os hangszóró (Rádió, MP3,
Telefon kihangosító)
Br. 3.990 Ft helyett CSAK 2.990 Ft

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Sikár Anna (anyja neve: Vas Zsuzsa Klaudia), Gulyás Viktória (Táborosi Renáta),
Szládik Szandra (Koczka Zsanett),
Tarjányi Benedek (Illés Andrea),
Balla Zoltán (Csonka Zsuzsanna),
Polgár Anna Nóra (Soós Nikoletta),

Seres Bercel (Csányi Beatrix), Kis Bence (Kis Ágnes), Polgár Szófia Dorotea
(Juhász Henrietta), Bontovics Zoé
(Bontovics Tünde)
MEGHALTAK: Kis Tibor, Fehér Sámuelné Piroska Piroska, Andrási Ferencné
Seres Ilona – Kiskunfélegyháza, Szomolai Lászlóné Csősz Irén, Ferenczi
József Péterné – Kecskemét, Gulyás
Péter Pál – Petőfiszállás

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

