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Guruló hagyományőrzés
Fotó: Kiss Czakó Imre

Félegyháza idén augusztus 10. és 12. között negyedik alkalommal
ad otthont a Nemzetközi Oldalkocsis Találkozónak. Közép-Európa
legjelentősebb háromkerekű rendezvénye az évente szép számban megjelenő katonai motoros barátok kérésére ezúttal egyben
az I. Nemzetközi Katonai Motoros Találkozó is lesz – számolt be
Ónodi Árpád, a rendezvény ötletgazdája és főszervezője.
A három napig tartó színes családi programok, érdekes nemzetközi
bemutatók, szakmai előadások, élménytúrák és látványos koncertek
mellett Magyarországon még soha
nem látott méretű katonai motoros
hagyományőrző kiállítás nyitja meg
kapuit ez alkalommal a nagyérdemű előtt. A mintegy száz éves kato-

nai motorgyártás történetét átölelő
anyag látványos betekintést nyújt
a XX. század két- és háromkerekű
honvédőinek életébe a harcmezőkön. A több száz négyzetméteres,
túlnyomórészt ma is üzemképes
járgányokat felvonultató tárlaton
az oldalkocsis motorok és a terepmotorozás története összefonódik.

Megjelennek itt nagyapáink elnyűhetetlen, hadseregből kimustrált fogatai is, amelyek a harcos évek után
még évtizedeken át hűen szolgálták
a családot, úttalan utakon.
A katonai motorok szerelmesei
mellett ismét a családnak és a turisztikának jut főszerep a városi
parkerdőt benépesítő programon.
Nem marad el most sem a már
hagyománnyá vált rendezvénynyitó
Alma koncert, lesz gyermekmotoroztatás, és még sok-sok kicsiknek
szóló program, amelyek ismét a
rétre csábítják a családokat. Esténként jobbnál jobb koncertek

szórakoztatják majd a mintegy 20
országból Félegyházára érkező motorosokat. Lesz Kiss Forever Band
és Hungarian Blues Brothers Show,
hogy csak a világhírű dallamokat
említsük, de a helyi rockzenekarok
is megmutathatják magukat a külföldi meghívások reményében.
A címlapfotón látható, négy jókedélyű, történész egyetemi hallgatóból álló litván különítmény
Kaunas városából érkezett a 2016os Oldalkocsis Találkozóra két kiszuperált katonai Urallal, amelyek
szemmel láthatólag körbejárták
már Európát.

Lapunk legközelebb augusztus 25-én jelenik meg!
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Idősügyi
kérdőívezés
Félegyházán
Kiskunfélegyházán is működik az országos idősügyi infokommunikációs program,
amelyet az idősek egészségromlásának megakadályozására, az otthoni biztonság
megerősítésére és a magány enyhítésére indítottak.
Az önkormányzat ajánlólevelével megkeresik a 65 feletti
lakosokat egy kérdőív kitöltése
érdekében, amely feltétele a projektben való részvételnek. A kérdőíves felmérés július 31-éig tart,
amely munkába – más településeket mintának véve -, bevonták
a diákmunkásokat is a rövid határidő miatt. A kérdőív kitöltése önkéntes alapon történik, amelyhez
kérik az adatfelmérésben résztvevők munkájának támogatását.
A program munkatársai a
kiskunfélegyházi polgármesteri
hivatal által kiadott igazolással
rendelkeznek.
A kérdőívek kitöltését követően
kiválasztják a programban aktívan résztvevő időseket. A digitális írástudás átadásáról, valamint
a folyamatos kapcsolattartásról
a helyi szinten újonnan létrehozott diszpécserközpont gondoskodik időslátogató valamint informatikus közfoglalkoztatottak
bevonásával.
Az állapotmérő-, vészjelző
karperec alkalmazása a szociális törvény jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásra
vonatkozó
rendelkezéseinek
megfelelően
a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság koordinálásával
valósul meg.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a
polgármesteri hivatalban igazgatási
szünet lesz július 24-én hétfőtől, augusztus 4-én, péntekig. Az igazgatási
szünet alatt az ügyfélfogadás szünetel, az Anyakönyvi Hivatal továbbra is
a megszokott rend szerint fogadja az
ügyfeleket. Földkifüggesztési ügyek
intézésére július 27-én, csütörtökön
8 és 10 óra között lesz lehetőség a II.
emelet 102. irodában.
Dr. Faragó Zsolt jegyző

Továbbra is Csernus Krisztina
az óvodavezető
Kiskunfélegyháza képviselő-testülete Csernus Krisztinát bízta
meg a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátásával, öt

nevelési évre, 2017. augusztus
1-jétől 2022. július 31-éig. Egyebek mellett erről is döntött a nyári közigazgatási szünetet megelőző utolsó, júniusi rendes ülésén

a félegyházi képviselő-testület. A
városatyák legközelebb augusztus 31-én ülnek össze, hogy határozzanak a várost érintő fontos
ügyekről.

Kosárlabdapálya épül
a Honvéd pályán

Bár nagyon népszerű volt, évekkel ezelőtt meg kellett szüntetni a kosárlabda pályát a Honvéd
pályán, mert balesetveszélyes volt. A sport szerelmesei azóta hiányolják a lehetőséget, de
pénz hiányában mindeddig nem volt mód a felújításra. Most a társasági adóból és önkormányzati forrásból megvalósulhat a mintegy 30 millió forintos beruházás, aminek köszönhetően
hamarosan a kor követelményeinek megfelelő pályán pattoghat a labda – tudtuk meg Balla
László alpolgármestertől, aki hangsúlyozta, hogy a lehetőség bárki előtt nyitott lesz.
– A térségi sportiskola kosárlabda szakosztálya – amely az elmúlt
két évben felújította a Batthyány
iskola és a Móra gimnázium tornatermét – ezúttal a Honvéd sporttelep kosárlabda pályájának felújítására adott be pályázatot, amit a
kosárlabda szövetség támogatott.
Így vált lehetővé, hogy a társasági
adó egy jelentős összege ennek a
létesítménynek a megvalósítását
szolgálja. A mintegy 30 millió fo-

rintos beruházás 70 százalékát
tehát a helyi vállalkozásoktól beszedett pénzből finanszírozzuk, a
fennmaradó 30 százalékot pedig
az önkormányzat teszi hozzá –
mondta el az alpolgármester.
A korszerű, minden igényt kielégítő pályát az ELŐ-SZER Kft. építi.
A munkálatokat a kivitelező már
megkezdte, jelenleg a zúzott kő tömörítése folyik. A pálya kifejezetten a tömegsportot szolgálja majd,

Két második hely
Nemzetközi fúvószenekari versenyt hirdetett három kategóriában Sárvár Város a Sárvári Fúvószenekari Egyesület
szervezésében, július 8-án. A
Nádasdy-vár ötszögű, kitűnő
akusztikájú udvarában 2008 óta
megrendezett verseny az ország egyik legrangosabb fúvós
megmérettetésévé vált. A hazai
és külföldi együttesek számára
ez egy kiváló lehetőség, hogy
neves szakemberekből álló zsűri előtt mutassák meg koncert-

vagyis nem a profi kosarasoknak
készül, hanem azoknak, akik szívesen pattogtatnak a szabadidejükben saját örömükre. Balla László
azt is elárulta, hogy a városvezetés
feltett szándéka a sporttelep további szépítése, fejlesztése. Ebbe
bele tartozhat a következő években
a futópálya, a labdarúgó pályák
szépítése, ökölvívó terem, esetleg
a birkózó csarnok építése is.

Fotó: vaskarika.hu

Tájékoztató
a nyári igazgatási
szünetről
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fúvós kategóriában tudásukat.
A találkozóról a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar és a

Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar két második helyezéssel tért haza.

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2017. július 14.

3

Félegyháza újjáépül – a köztereken is
Október végéig 14 helyszínen újulnak meg utak, épülnek parkolók Félegyházán. E célokra idén több mint 250 millió forintot
fordít az önkormányzat a Félegyháza megújul program keretében
– mondta el Csányi József polgármester.
A közterületi fejlesztések közül elsőként a Csólyosi út újabb egy kilométeres szakaszának aszfaltozását
kezdték meg július 3-án. A külterületen élők „köldökzsinórja” így már
majdnem az elkerülő útig tart. Ami
nagyon fontos az itt élők számára,
hogy a 3 és fél méter szélességű

Útlezárás
a sör
fesztivál
ideje alatt
A III. Félegyházi Jótékonysági
Kézműves Sörfesztivál szervezői ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a vasútállomást
július 19 és 25 között a városi
sportcsarnok felöl lehet megközelíteni úgy gyalogosan, mint
gépjárművel.

utat olyan műszaki tartalommal építik meg, hogy az hosszútávon bírja
a mezőgazdasági erőgépek terhelését. A 3 ezer négyzetméternyi aszfaltozás 3 méter szélességben, 1000
méter hosszú szakaszt érint.
Folyamatban van a Dessewffy
utca megújítása is. A beruházás

nyomán a Bercsényi utcától a Kaffka Margit utcáig kerül új burkolat
az útra. A komplett újraaszfaltozás
mellett elkészül az útszegély és
megújul a csapadékvíz elvezetése
is. A polgármester hozzátette, hogy
ezt megelőzően az ivóvíz bekötővezetékek cseréje is megtörténik
vasról műanyagra ott, ahol eddig ez
elmaradt.
Hasonlóképpen megteszik ezt a
Bankfaluban, a Kiskun utca felújítással érintett szakaszán.
Itt jelenleg az út 4-ről 6 méterre
szélesítése van folyamatban. Az idei
beruházás része annak az átfogó
fejlesztésnek, amelynek eredményeként néhány év alatt teljes hosszá-

ban megújulhat az út. A munka a városvezetés szándéka szerint jövőre
újabb szakaszon folytatódik. Az idei
projekt a Sólyom és a Sas utcák közötti, 225 méter hosszú távon, ös�szesen 1550 négyzetméter alapterületű út aszfaltozását tartalmazza.
A Kökény utcán lapzártánk idején az útalapot készítették a szakemberek. A Bikahegy városrészben
a Csanyi út és a Galagonya utca
között 97 méter hosszúságban, 4
méter szélességben, összesen 450
négyzetméter alapterületű szakasz
újul meg.
A teljes felújítási program befejezését október 31-ei határidővel vállalta a kivitelező.

Járhatóvá teszik a külterületi utakat
Júliusban megkezdték a dűlőutak
járhatóvá tételét. Ván Jenő önkormányzati képviselő elmondta,
hogy valamennyi utat végigjárva lenyesik a fák, cserjék belógó
ágait, amelyek egy-egy szakaszon
már lehetetlenné tették a közlekedést a terméküket szállító ponyvás autóknak, de a személyautókat is sértették. Emellett az
útszéli gyomokat is rendszeresen
zúzzák a nemrégiben beszerzett
munkagéppel. A levágott gallyakat azonnal elszállítják, majd ős�szel aprítékot készítenek belőle,
és hasznosítják.
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Meleg víz nélkül – nincs több haladék
Félegyházán mintegy 250-300 lakás „bukott meg” a legutóbbi füstpróbán, aminek következtében az
ellenőrző hatóság megtiltotta a
gázüzemű vízmelegítőik további
használatát. Az érintettek beszámolója szerint a végrehajtásra
semmilyen haladékot nem kaptak, a katasztrófavédelem munkatársaival gyakorlatilag azonos
időben érkeztek a gázszolgáltató
szakemberei, akik azonnali hatállyal leszerelték a meleg vizet
ellátó gázüzemű berendezéseket,
mi több, ezért még mintegy 6 ezer
forintot a lakónak kellett fizetnie.
Az elmúlt hetekben több olvasói kérés
érkezett szerkesztőségünkhöz arra
kérve bennünket, hogy foglalkozzunk
a témával. „Az utóbbi időben a kémények ellenőrzését végző Katasztrófavédelmi Igazgatóság a régebbi társasházakban tömegesen és azonnali
hatállyal záratja le a közös kéményekbe bekötött vízmelegítőket. Szívesen
olvasnék lapjukban ezzel kapcsolatos
írást, amely az illetékes szervek szakmai magyarázatát, további terveit
tartalmazza, különösen arra tekintettel, hogy ezek a kémények eddig is, az
elmúlt 10-20 évben ugyanilyen veszélyesek voltak. Az új melegvíz-ellátás
kiépítése pedig számottevő költség”
– írja egyik olvasónk.
A társasház-tulajdonosok előtt
eddig sem volt titok, hogy a gyűjtőkémény elavult, korszerűtlen, és az
ellenőrzés sem érte őket váratlanul.
Csakhogy azt hitték, hogy most is
ugyanúgy történik majd minden, mint
korábban már annyiszor: jönnek a
szakemberek, megállapítják, hogy a
helyzet veszélyes, nyomatékkal kérik, hogy intézkedjen a lakóközösség,
majd sűrű fejcsóválások közepette
tovább állnak.
Ezúttal azonban minden másként
történt, és az „életveszélyes” szakvélemény kimondását követően a
hatóság a szolgáltató megbízottjának
adta át a kilincset, aki haladéktalanul,
a szolgáltatás felfüggesztésével meg
is szüntette a veszélyes állapotot. A
lakók többsége – felmérve saját és
családjuk jól felfogott érdekét – ennek jogosságát nem is vitatja. A módját, és hogy mindezért rájuk lőcsöli a
szolgáltató a kikapcsolás díját is, már
annál inkább.

Fontos a megelőzés
Érdeklődésünkre Kovács Andrea
tűzoltó főhadnagy, katasztrófavédelmi szóvivő arról tájékoztatta lapunkat, hogy a kéményseprési közfeladat
ellátása során a legfontosabb cél a kéménytüzek és a szén-monoxid-mérgezéses balesetek megelőzése. Ahol a
négyévenkénti műszaki felülvizsgálat
lejárt, a katasztrófavédelem kéményseprői úgynevezett járattömörségvizsgálatot végeznek, és ha szivárgás
tapasztalható, a kéményseprő azonnali hatállyal megtiltja a használatot.

Megelőzésképpen nagyon fontos a lakás megfelelő szellőztetése, a
szén-monoxid-érzékelők helyes használata! Ha pedig émelygést, fejfájást, szapora légzést, kipirult arcot, eszméletvesztést tapasztalnak, gondoljanak arra, hogy szén-monoxid-mérgezés jele is lehet!
Ilyen esetben azonnal hagyják el a helyiséget, szellőztessenek, és
tárcsázzák a 112-es segélyhívót!
Az ellenőrzések tervezett megkezdéséről június 8-án – a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
tárgyalójában – közös tájékoztatót
tartott a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és
a gázszolgáltató képviselője a közös
képviselők részére. A gázszolgáltató
helyszínen lévő szakembere részletes tájékoztatást adott arról is, hogy
amennyiben az ellenőrzés eredményeként a kémények életveszélyesnek minősülnek, a gázszolgáltató a
kéményre kötött gázkészülékek főelzáróit lezárják! Ezzel párhuzamosan
a társasházak lépcsőházaiban értesítést függesztettek ki a munkálatok
pontos időpontjáról. Az ellenőrzés
eredményeként aztán az égéstermék-elvezetők jelentős részét letiltották, és a gázszolgáltató szakemberei
azonnal lezárták a készülékeket.
A szóvivő hangsúlyozta, hogy a
fűtési szezon végével csökken valamelyest, de nem szűnik meg teljesen
a szén-monoxid-mérgezés kialakulásának veszélye, és ezen balesetek
több mint fele a fürdőszobákban történik. Az okok között a levegő-utánpótlás hiánya szerepel az első
helyen. A gázüzemű átfolyós vízmelegítők, vagy a bojlerek és a páraelszívók egyidejű működése esetén
egy teljesen zárt fürdőszobában
percek alatt elhasználódik a rendelkezésre álló levegő. Az így keletkező
vákuum hatására az égéstermékek
visszaáramlanak a kéményből a készülékbe, majd a fürdőszobába.

Az önkormányzat segít
és tájékoztat
Farkas Mihály, az önkormányzat lakásügyintézője kérdésünkre elmondta, hogy nem újkeletű problémáról
van szó Félegyházán, éppen ezért
2015-ben, az akkor meghirdetett
Otthon melege pályázat kapcsán az

önkormányzat 15 százalék támogatást adott az állami támogatás mellé
azoknak a lakóközösségeknek, akik
akkor vállalkoztak a megoldást hozó
beruházásra. 24 lakógyűlésen tájékoztatták annak idején erről a lehetőségről az érintetteket, amiből 6 adta
be a pályázatot. Számukra ez megnyugtató megoldást hozott, és most
nincsenek gondban.
Farkas Mihály szerint a fűtési szezonban történt halálos kimenetelű
szén-monoxid-mérgezéseknek is szerepe lehet abban, hogy a hatóságok
véget vetettek a régóta tartó halogatásnak, és a korábbi gyakorlatnál erélyesebben lépnek fel. Ehhez pedig nem
voltak a lakók hozzászokva. Egyébként
a problémát tetézte, hogy január óta
folyamatosan várták a lakóközösségek, hogy társasházaknak is kiírják az
Otthon melege pályázatot, de ez a mai
napig nem történt meg.
S bár az önkormányzatnak semmilyen szerepe nincs ebben a folyamatban, csupán bizonyos tájékoztató
feladatot vállalt fel önként a lakosság
támogatása érdekében – legutóbb
február 8-án, a hivatal épületében
megtartott előadáson a katasztrófavédelem szakembereinek lezárással
kapcsolatos előadását hallgathatták
meg az érintett lakóközösségek képviselői – természetesen figyelemmel
kísérik az ügy alakulását.

Megoldáskeresés
A meleg víz nélkül maradtak tehát nem tehetnek mást, mint gyors
megoldást keresnek a kialakult helyzetben. De közben azért megfogalmazzák a kérdést is: ki a felelős tehetetlen, kiszolgáltatott helyzetükért?
Ahhoz, hogy ismét meleg víz folyjon
a csapokból, a társasházaknak régóta
halogatott döntést kell meghozniuk (és
ebben a halogatásban bizony a lakóközösségek, közös képviselők felelőssége is felmerül): az előírásoknak megfelelően kibéleltetik a kéményeket, vagy

vízmelegítőiket elektromos készülékre
cserélik. Az első alternatíva milliós
nagyságrendű társasházi beruházást
igényel (kéményenként kb. 1,5 millió
forint, plusz a kondenzációs kazán), a
második megoldható lehet a családok
140-160 ezer forintos ráfordításával.
De ez sem olyan sima ügy, mint aminek első ránézésre látszik.
A zömében több évtizeddel ezelőtt
átadott épületekben cseppet sem magától értetődő, hogy az elektromos
vezeték elbírja ezt a terhelést. Így elhamarkodott intézkedéssel könnyen
előfordulhat, hogy a lakók csöbörből
vödörbe esnek, csak a szénmonoxid
helyett a falban lévő villanyvezetékek túlterhelése lebeg a fejük fölött.
Ráadásul egy felülvizsgálati szakvéleményt, vagy elektromos kivitelezőt
szerezni az építési szezon közepén
több hónapos projekt, ha pedig hálózatkorszerűsítésre is szükség van,
az további, mintegy 1 millió forintos
lakóközösségi beruházást igényel
lépcsőházanként.
Létezik még egy, előremutató
megoldás a hálózati melegvíz-előállítására, mégpedig a levegő-víz
hőszivattyú, ebbe azonban a hosszú
megtérülési idő és a finanszírozási
nehézségek miatt Kiskunfélegyházán
még nem vágtak bele társasházak.
Pedig 20 százalék önerő mellett 20
éves kamatmentes kölcsönnel a beruházás megvalósítható lenne, ráadásul
Csányi József polgármester ígéretet
tett arra, hogy a bajba jutott lakóközösségek – függetlenül a választott
műszaki megoldástól – amennyiben
önkormányzati segítséget kérnek
az önrészhez, kedvező elbírálásra
számíthatnak. Ugyanez érvényes az
Otthon melege program keretében
állami támogatást kérő lakóközösségekre is, már amennyiben kiírják a
régóta várt felhívást.
Itt tart most a gyűjtőkéményekkel
érintett félegyháziak ügye. S mint
ahogy azt az elmúlt napok történései is alátámasztották, a problémát
többféle módon lehet megközelíteni:
indulattal, bűnbakot keresve, felelősen. Ráadásul egyik nem is zárja ki a
másikat.
A képviselő-testület júniusi ülésén
Horváth Tamás szocialista önkormányzati képviselő interpellációja
kapcsán került szóba a téma, szenvedélyes vitát gerjesztve az ülésteremben. Ezt követően, másnap reggel
sajtótájékoztatót tartott az érintett
Marosvásárhely utcai társasházaknál
az MSZP-s képviselő, a nyilvánosság
erejét hívva segítségül a bajbajutottak
informálásában, és a szolgáltató felszólításában a kikapcsolási díjak károsultaknak történő visszafizetésére.
Az ügy kétségtelenül felkavarta a
városban a kedélyeket, az olykor elragadtatott hangnemet pedig feledtesse, hogy a vitázókat is a jobbító
szándék vezérelte. A jelen helyzet
megoldása mellett azonban ne maradjon el a tanulságok levonása sem,
legfőképpen, hogy az épület- és energetikai felújítások nem elodázhatók
Félegyházán!
Tóth Timea
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Köszönet és hála az egészségügyben dolgozóknak

1992 óta Semmelweis Ignác születésnapja egyet jelent az
egészségügyi dolgozók előtti tiszteletadással. Az anyák megmentőjeként aposztrofált magyar sors nem csupán kiemelkedő szakmai tudásával vált méltóvá arra, hogy neve egybeforrjon a hazai egészségügy legnagyobb ünnepével, hanem
elhivatottságával, kitartásával, munkabírásával is. Ugyanezek
az erények jellemzik napjaink egészségügyi dolgozóit – hangzott el június 30-án, pénteken a félegyházi városháza dísztermében, az idei Semmelweis-nap alkalmából megrendezett
bensőséges ünnepen.
A megjelent egészségügyi dolgozókat és vendégeket dr. Körtvélyessy András főigazgató-helyettes köszöntötte. Mint fogalmazott,
idén február 18-a, vagyis az új
szárny átadása óta minden nap
ünnep a félegyházi kórházban.
– Félegyháza egészségügye
magasabb szintre lépett, és ez
ősszel, az egynapos sebészet beindításával tovább folytatódik –
fogalmazott a főigazgató-helyettes, majd köszönetet mondott a
kórház dolgozóinak, amiért helyt
álltak a rendkívül nehéz, sokszor
„katonai tábori, nomád” körülmények között, és a betegeknek
a türelemért és megértésért. Reményét fejezte ki, hogy a rossz
emlékeket mindenkiben feledtetik
az eredmények.
Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere szerint a pozitív
változásokat minden félegyházi a
saját bőrén érzékeli. A város első
embere őszinte háláját fejezte
ki mindazoknak, akik – a hazai
egészségügy általános helyzetével
is dacolva – helyt állnak.

Mint minden évben, úgy idén
is felelevenítették az ünnepségen
Semmelweis Ignác munkásságának főbb állomásait. Dr. Balog
Andrea gyógyszerész összefoglalása a géniusz életének rejtett
momentumait is érintette.
Ezt követően dr. Horváth Zsolt
orvos igazgató és dr. Körtvélyessy
András főigazgató-helyettes adták
át az elismeréseket és a jubileumi
jutalmakat.
Főigazgató dicséretben részesült Demeter Ildikó, a rehabilitációs osztály gazdasági nővére.
Kórházért elismerő oklevelet vehetett át Kovács Betti
gyógytornász.
Kiváló kórházi dolgozó elismerésben részesült Hürkecz Attiláné fizikoterápiás asszisztens.
Kiváló ápoló elismerést vehetett át Szabó Gáborné ápoló.
Kiváló asszisztens elismerésben részesült Barna Papp Gabriella asszisztens.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara idei díjazottjainak Magyariné Tóth Erika, a

MESZK városi elnöke adta át az
elismeréseket: Bagyinszki Margit ápoló, Barna Zsolt gyógymasszőr és Futó Zoltánné szülésznő és asszisztens részére.
2017-ben jubileumi jutalomban részesültek 25 éves munkaviszonyuk elismeréseként:
Ézsi Anikó röntgen asszisztens, Nyíri Aranka asszisztens,
Juhász Lászlóné, Süvegesné
Csabai Andrea, Szabóné Vakulya Klára, Takácsné Horváth
Andrea és Dunás Varga Jolán
ápolók.
30 éves munkaviszony elismeréseként: dr. Fekete Róbert,

a rehabilitációs osztály főorvosa, dr. Reznák Béla Józsefné
csoportvezető labor asszisztens,
Csányiné Bokor Erika pulmonológiai asszisztens és Csuka
Piroska.
40
éves
munkaviszony
elismeréseként
Dr. Patyi Katalin főorvos, Pszichiátria Szakrendelés, és Gondozás valamint Turcsányi Lajos
műszaki csoportvezető.
Az ünnepi alkalmat a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek műsora tette
még emelkedettebbé.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!

Miniszteri elismerés
az ápolási igazgatónak
Miniszteri elismerésben részesült Semmelweis-nap alkalmából Csősziné Juhász Ildikó,
a Bács-Kiskun Megyei Kórház
Kiskunfélegyházi Telephelyének
ápolási igazgatója. A díjat Balogh Zoltán miniszter és Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi
államtitkár adták át a budapesti
Vigadóban megrendezett központi ünnepségen. A fotón Csősziné
Juhász Ildikó Pap-Szekeres Anita, a Bács-Kiskun Megyei Kórház
ápolási igazgatója társaságában
látható.
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Ne várjon
a last minute-re
Nem érdemes várni a nyaralással az utolsó pillanatig, mert a
kedvelt szálláshelyek nagy része hamar elkel. Ha nincs még tervünk a nyári szabadság eltöltésére, akkor igyekezzünk, mert a
régi értelemben vett last minute utak sem az olcsón kapható
luxus nyaralásokat jelentik már.
A legtöbben az év első hónapjaiban lefoglalják nyári útjukat, így
ekkorra a kedvelt szállások nagy
része elkel. Sokan még mindig a
viszonylag alacsonyabb árfekvésű görög utakat választják, amely
stabil időjárása és a magyar családoknak megfizethető ára miatt
kedvelt úti cél – mondta el lapunknak Szetlikné Farkas Szilvia, a
Kiskun Nova Utazásközvetítő Iroda
munkatársa, aki azt is hozzátette,
hogy idén már nem érzékelhető
a migrációs válság miatt tavaly a
drágább, egzotikus repülőutak körében tapasztalt megtorpanás.
– Idén nem érzünk bizalmatlanságot a klasszikus tengerparti
utak esetében, a közkedvelt helyekre pedig plusz charter járatokat is be kell állítani a megnövekedett kereslet miatt – mondta el a
szakember.
Görögország után Bulgária továbbra is kedvelt tengerparti hely,
s bár 2015-höz képest az alapárak
valamelyest megemelkedtek, még
így sem drága egy középkategóriás szálloda. A tapasztalatok szerint Horvátországot elsősorban a

visszajáró ügyfelek választják, s
azok, akik nem szeretnének sok
időt tölteni utazással. Alapárban
és a szolgáltatások árában is drágának számít, a kavicsos partszakaszai miatt nem mindenki tartja
ideálisnak.
Olaszországot hosszú, sekély
homokos tengerpartja miatt drágább ára ellenére is sokan kedvelik, de újabban Spanyolország déli
része, Andalúzia is szívesen látogatott terület. És bár nem az átlag
magyar pénztárcához igazodnak
az árak, Mallorca és a Kanári-szigetek újra hódít az ötvenes korosztály körében, ahol a kényelmes
szállodák, és fűtött medencék mellett kirándulásra is van lehetőség.
A szakembertől azt is megtudtuk, hogy a klasszikus értelemben vett last minute utakra nem
érdemes várni, mert konkrét időpontra sok helyen már most sem
lehet szállást kapni. A megmaradt
helyek pedig nem olcsóbbak, és a
családok kis eséllyel találnak maguknak megfelelő szállást.
Továbbra is szívesen választják az egy, vagy több napos ma-

gyarországi, vagy a szomszédos
országokba szóló körutazásokat,
amely elsősorban az idősebb
korosztály számára nyújt idegenvezetéssel kiegészülve kellemes
kikapcsolódást.
Az interneten található szállás
ajánlatok esetében óvatosságra
int a szakember, mivel ellenőrizhetetlenségük miatt csalódást
okozhatnak azzal, hogy nem az
ígért szolgáltatást nyújtják, vagy a
feltüntetett árak nem a teljes ös�szeget tartalmazzák. Így ezek már
nem is feltétlenül olcsóbbak, mint
az utazási irodákon keresztül fog-

lalt szállások, amelyek a garanciavállalás mellett folyamatos elérhetőséget, és segítséget biztosítanak
ügyfeleiknek.
Még időben érdemes tájékozódni arról is, hogy az utazás során
érintett idegen országok határátlépéséhez milyen okmányok szükségesek. Az előrelátható szigorodó
beutazási feltételek miatt javasolt
az útlevél, vagy az ujjlenyomatot
és biometrikus adatokat tartalmazó személyi igazolvány megléte
abban az esetben is, ha korábban
a belépés személyi igazolvánnyal
engedélyezett volt.

KÖRKÉRDÉS: Hová tervezett nyaralást?
Az év legmelegebb hónapjaiban sokan vágynak a vízpartra,
mások inkább a hűs hegyekben túráznának. Van, aki hosszabb
üdülésre készül, másoknak csak egy rövidebb pihenésre van
lehetősége. Egyesek szeretik előre megtervezni a nyaralást, és
vannak hívei a spontán kirándulásnak is. Körkérdésünkben nyaralási terveikről kérdeztük a félegyháziakat.

Balla Zoltán (32): – Tapasztalatom szerint a Balatonra egyre
többen járnak, de a horvát tengerpart is népszerű úti célnak számít. Főleg a fiatalok választják, a
könnyű megközelíthetősége miatt.

Közös nyaralást tervezünk a gyerekekkel, de csak néhány naposat. Szerbiában meglátogatjuk a
rokonokat, valamint a Tőserdőbe
is kijárunk a strandra. Aktív pihenéssel töltjük ezt az időszakot,
barátokkal sütögetést, bográcsozást szervezünk.
Isán Imre (63), Isánné Irma
(69): – Legtöbbet belföldön nyaralunk, a tervek szerint meglátogatjuk Budapesten a lányunkat.
A kulturális kirándulásokat szeretjük, aktívan és passzívan is
pihenünk. A Tőserdőbe, a vízpart
mellé ellátogatunk, ilyenkor sát-

rat verünk, főzőcskézünk, fürdőzünk. Külföldre manapság már
nem megyünk, de hosszabb távú
terveink között szerepel egy erdélyi túra, amelynek keretében
végigjárnánk szülőföldünket, Sepsiszentgyörgy környékét. Kikapcsolódásra szakítunk időt, de nagyobb túrákat betegség miatt már
nem vállalunk.
Tóth Imréné (85): – A hőséget nem nagyon bírja a szervezetem, emiatt nagyobb nyaralást,

kirándulást nem tervezek, inkább
helyben töltődők fel. A nyugdíjas közösségekkel meglátogatjuk
egymást, más városok tagjaival
összejárunk. A strandra pár éve
még kijártam, de manapság már
nem teszem. A fiatalok többsége,
a lányom és az unokám minden
évben külföldön nyaral. Népszerű
úti cél a tengerpart, a jó időt mindenki kihasználja, szép helyekre
el lehet jutni belföldön és külföldön egyaránt.
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RABIGÁBA HAJTVA

– A sötét múlt feltárt titkai
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95 évesen is nótázik

Hosszú kutatómunka előzte meg annak a könyvnek a napvilágra jövetelét,
amely a második világháború során kényszermunkára, hadifogságba került
Kiskunfélegyházán és környékén élő és fellelhető személyek egyéni sorsait
mutatja be. Többen közülük ilyen részletességgel eddig még nem beszéltek hányatott múltjukról, és tekintettel korukra, az általuk elmondottak talán utolsó
emlékei a sötét múltnak.
Olyan, eddig kevés figyelmet kapott témát karolt
fel a Huszka József Hagyományőrző Egyesület,
amely a Kiskunfélegyházi
járás és Kiskunfélegyháza szovjet megszállását
mutatja be egy hiánypótló
könyv megjelentetésével.
A Rabigába hajtva című
könyvet június 27-én, a
kutatómunkában szakmai
vezetőként résztvevő Hajagos Csaba történész, a Katona József Múzeum munkatársa mutatta be a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban.
A megelőző tényfeltáró kutatás a Gulág
Emlékbizottság politikai foglyok, és kényszermunkára hurcoltak sorsának bemutatására kiírt pályázat megjelenését követően indult el, de mint ahogy azt Kollár
László, a Huszka József Hagyományőrző
Egyesület titkára a könyvbemutatón is elmondta, benyújtott pályázatuk kiegészítésre szorult, így annak elbírálása sokáig
bizonytalan volt. Azonban – hála a téma
iránti elköteleződésüknek –, már 2016
nyarán megkezdték az interjúk elkészítését, aminek köszönhetően a szeptemberben elhunyt Barna Sándor emlékezései
még filmre kerülhettek.

Miután a pályázat elfogadásáról hírt kaptak,
munkájukat tovább folytatták. Levéltári kutatásokat
végeztek, melynek során
Molnár László kollégájuk
érintetlen dokumentumokat is talált, valamint tartalomjegyzékek és iratborítók alapján olyan hiányzó
– a szovjet és kommunista
múlt bűneit megörökítő –
iratok nyomaira is bukkant, amelyeket korábban gondosan eltüntettek.
Ezekkel a dokumentumokkal, és az időközben tovább lefolytatott interjúkkal még
átfogóbb anyagot sikerült elkészíteni, aminek gyümölcse a most megjelent Rabigába
hajtva című könyv lett.
A bemutatóra eljöttek azok az adatközlők is, akiknek megrendítő sorsa számunkra elképzelhetetlen. Az alkotók, ahogyan
ezt a könyv bevezetőjében is leírták, az
otthonuktól elszakadt, évekig tartó nélkülözésben élő személyek átélt szörnyűségeiről és nélkülözéseiről nyújtanak át
olyan, eddig elhallgatott tényeket, amelyek
tanulságként szolgálhatnak az eljövendő
nemzedéknek.
A könyv ingyenesen kapható a Huszka
József Hagyományőrző Egyesületnél.

Gyermekei, unokái, dédunokái és barátai énekszóval köszöntötték 95. születésnapján a még
mindig nótás kedvű Csányi Józsefet, július 7-én.
A családtagok még levéltári kutatásokba is
kezdtek, hogy átadhassák ajándékként „Az Est”
című lap 1922-es számát, amely beszámolt születéséről. Egyéb meglepetésekben sem volt hiány, sőt családja egy horvátországi kirándulásra
is meghívta Józsi bácsit, a vendégsereg pedig a
nyaraláshoz szükséges valutával is megajándékozta. Örömmel fogadta a köszöntéseket, és az
is biztosnak látszott, hogy fiatalosan fogja élvezni a tengerparti örömöket. A szépkorút a város
nevében Balla László alpolgármester köszöntötte oklevéllel és virágcsokorral.
Józsi bácsi 1922. július 9-én, Kiskunfélegyházán született. 1949-ben alapított családot, feleségével, Fekete
Ilonával négy gyermeket neveltek föl. A tíz unoka és
9 dédunoka ma már csak Józsi bácsi örömét szolgálja, mert Ilonka néni 2013-ban elhunyt. A most is aktív ünnepelt szívesen énekel, városi rendezvényeken is
gyönyörködhet a közönség előadásában, amikor Kiss
Ákos Jenő dalénekes barátjával lép fel, Jóska fia pedig
tangóharmonikán kíséri. De akkor a legboldogabb, ha
Lacika a szaxofonjával is bekapcsolódik a produkcióba.
Közösségi munkájáért, hagyományőrző tevékenységéért 2013-ban „Elismerő Oklevelet”, idén május 21én, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kitüntető díjat” adományozott.
Hirdetés

Ingatlanpiaci hírek
Pörög az ingatlanpiac, profi
ingatlanossal és amatőr közvetítővel egyaránt találkozhatunk. Dr. Sasi Ádám ügyvéd,
ingatlanforgalmi szakjogász
ezúttal abban segít, milyen
ismérvek alapján válasszuk ki
azt, akivel ingatlanmegbízási
szerződést kötünk.
– Elvárható, hogy az ingatlanközvetítő felkészült legyen, jól
ismerje a helyi ingatlanpiacot és
a környék sajátosságait, legyen
naprakész a keresleti és kínálati viszonyokban, reálisan árazza
be az ingatlant és legyen képes
meghatározni a várható eladási
időpontot. Komoly irodák és ingatlanosok nem kötnek szerződést az ingatlan tulajdoni lapja
nélkül. Ez nem csak a tulajdoni

viszonyokról, de az ingatlan terheiről, esetleges haszonélvezőiről
is pontos képet ad. Nem mindenki által ismert, fontos információ,
hogy a vevők adott körülmények
között megversenyeztethetők. Ezt
azonban csak nagy ingatlanos cégek tudják – országos hálózaton,
széles adatbázison és több irodán
keresztül – hatékonyan és jogilag
is biztonságosan lebonyolítani.
Az iroda kiválasztásnál érdemes a kis helyi irodákkal szemben
olyan megbízható, nagy tapasztalattal, komoly anyagi háttérrel és
széles ingatlankínálattal rendelkező irodát előnyben részesíteni,
mint a Duna House és a SMART.
Ami pedig az értékesítőt illeti, a
Duna House elsőként indította el
az ingatlanértékesítőket értékelő

3+1 fős 24 órás csapatverseny
(szabadon választott horgásznem)
Időpont: augusztus 5-6. (Gyülekező: 6 óra, verseny: 8 órától)
A dobogósok és a legnagyobb hal
kifogója díjazásban részesül!
nyilvános rendszerét, ami az eladók és a vevők számára is támpontot ad a választásra.
Egy ingatlan komoly értéket
képvisel, értékesítésekor a jó és
a rossz döntéseken is sok pénz
múlhat. Ne a jutalék mértéke
döntsön, amikor ingatlanirodát
választ, hanem az érvek!

A nevezési határidő augusztus 1-je.
Információ: 06/30-517-90-53
Cím: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő
szakasz mellett!
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Világot láthatnak
a félegyházi fiatalok

A nyár sem lesz eseménytelen a
félegyházi Natura Hungarica Alapítványnál, ugyanis számos táborozási lehetőséggel gazdagítják
a félegyházi fiatalok vakációját –
számolt be Kárpáti Rita alapítványi elnök.
Saját értékeiket, lehetőségeiket
tárhatja fel az önismeret útján az
a fizenegy félegyházi fiatal, akik
Izlandból, Macedóniából, Romániából és Erdélyből érkező társaik mellett részt vesznek a Natura
Hungarica Alapítvány pályázati forrásból megszervezett nemzetközi
táborában. A projekt keretében
hat napon keresztül angol nyelven,
angol tréner segítségével zajlik az
önfeltáró, csapatépítő munka. Ennek során mindenki megtalálhatja
a választ arra a kérdésre, hogy miben jó, és hogy ezek a készségek,
képességek milyen lehetőségeket
kínálnak számára.
– Rendszeresen szembesülünk
azzal, hogy a fiatalok nem tudják,

mit kezdhetnének tehetségükkel,
adottságaikkal. Mi több: gyakran
nincsenek is tisztában saját erősségeikkel, kompetenciáikkal. Ezek
feltárásában leszünk a segítségükre, és megtanítjuk őket arra is,
hogy ezeket az előnyöket képesek
legyenek saját javukra fordítani.
Olyan lehetőségekkel ismertetjük
meg őket, mint például az ösztöndíjak, a világszerte elérhető önkéntes munka, vagy a nemzetközi
gyakorlati lehetőségek, pályázatok
– számolt be Kárpáti Rita, aki azt
is elmondta, hogy az alapítvány
jóvoltából hatnapos pozsonyi művészeti táborban ismerkedhet néhány félegyházi fiatal a tánc, az
ének, és a fotó nevelő erejével, egy
másik csoport pedig Lettországban vesz részt egy 10 napos nomád táborban. Ezek a lehetőségek
teljesen ingyenesek a résztvevők
számára, köszönhetően az Európai Unió Erasmus+ programon
keresztül nyújtott támogatásának.

2017. július 14.

Összefogás Lilláért
Koncerttel kezdődött, és igazi piknik hangulatba torkollott az
a jótékonysági koncert, amelyet két félegyházi székhelyű alapítvány összefogásával rendeztek meg Kollár Lilla, az oxigénhiánnyal született, mostanra három esztendősre cseperedett
kicsi félegyházi leány javára.

A Sorsocskák Alapítvány és A
Béke Egy Mosollyal Kezdődik
Alapítvány Tompeti és Barátai
közreműködésével, a Kiskun Múzeum udvarára invitálta azokat a
szülőket és gyerekeket, akik szívesen kötötték össze a családi
programot a segítő szándékkal.
A jótékonysági gyermekkoncertre érkezőket először megtréfálta ugyan az időjárás, de a rövid
nyári zápor senkit sem rettentett
el. A koncert mellett lufihajtogatás, arcfestés, büfé, vattacukor és
pattogatott kukorica is hozzájárult a jó hangulathoz.

A rendezvény két háziasszonya, dr. Ónodi Izabella, a Sorsocskák Alapítvány elnöke, és a
programmal debütáló A Béke Egy
Mosollyal Kezdődik Alapítvány elnöke, Halasiné Papp Anett legmerészebb álmát is felülmúlta a
kezdeményezés eredménye: csaknem 650 ezer forintot utalhatnak
közvetlenül a Lilla gyógykezelését
végző Step by Step Gyógyterápiás Centrumnak. Köszönet érte
mindenkinek, aki jegyvásárlásával, vagy adományával hozzájárult a sikerhez, és egy gyönyörű
kislány egészségéhez.

Noéról tanultak

Pattanj
Palkó!
A Pattanj Palkó népművészeti
tábort az elmúlt évben dr. Ónodi Izabella kezdeményezésére
szervezték meg először. A népzenét, néptáncot és a népi kultúra
valamennyi ágát népszerűsítő és
tanító tábort megkedvelték a gyerekek. Éppen ezért a szervezők
a folytatás mellett döntöttek, és
idén a táborozók a Rocktár élőzenei bázisán július 24-étől 28-áig
ismerkedhetnek a népi hangsze-

Napközis jellegű hittantábort indítottak a Kiskunfélegyházi Egyesült Protestáns Egyházközség szervezésében a József Attila Általános Iskolában diákok részére.

rekkel, a néptánccal, valamint a
népi kultúra egyéb elemeivel.

A hét központi témája Noé története volt, amit énekes programokkal,
kézműves foglalkozásokkal hoztak
elérhető közelségbe a gyermekekhez önkéntes hitoktatók, pedagógusok, óvónők.
– Különösen fontosnak tartjuk,

hogy a gyerekek a lelküket erősítő
üzeneteken keresztül megtapasztalják Isten szeretetét, közösségben
megéljék, hogy fontosak vagyunk az
Úr és egymás számára – mondta
Hatvani Zsófia református lelkésznő, a tábor szervezője.
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A természettudomány
titkaival ismerkedtek
Az erózióról vittek
képeket Lodzba

Második alkalommal szervezett
komplex
természettudományos
tábort a Móra Ferenc Gimnázium
Öveges Laboratóriuma. A nyári
szünet elején, július 3-ától 5 napon
át a megfigyelések, kísérletezések
töltötték ki 16 általános iskoláskorú kisdiák napjait. Jórészt a tavalyi
táborozók jelentkeztek, de többen
érkeztek Kiskunmajsáról, Csongrádról és Abdáról is.
A táborban ezúttal is egy-egy
természeti jelenség és az erre
épülő találmányok több irányú
megfigyelésével
foglalkoztak
– tudtuk meg Molnár Katalin
laboratóriumvezető pedagógustól.
Így került sor például a mozgások
vizsgálatára, amelynek során készítettek pörgettyűt, kipróbálták
a szédülést, megismerték annak
élettani magyarázatát is. A fiúk

örömmel építettek és programoztak Lego-robotot, de sor került
vízvizsgálatra, boncoltak halat, és
jártak a szegedi Interaktív Természetismereti Tudástárban is, valamint a vadasparkban is. A táborlakók sok élménnyel gazdagodtak,
logikus gondolkodást, problémamegoldást, természettudományos
érdeklődést tanultak játékosan.
Ezért a szervezők abban bíznak,
hogy az itt megszerzett tudásuk
sokáig megmarad.
Az egyhetes programot Molnár
Katalin és Rácz Nóra – a laboratórium munkatársai – állították öszsze, de a gimnázium pedagógusai
is részt vettek a tábor munkájában. A jelentkezők magas számára
tekintettel augusztusban az alsó
tagozatosoknak is szerveznek egy
kezdő tábort.

Balatonparti élmények

A Batthyány Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola mintegy száz fővel táborozott Zánkán,
a magyar tenger partján. Az előző
évekhez hasonlóan a kísérő pedagógusok gondoskodtak arról, hogy

az idén se unatkozzanak a gyerekek.
Jártak a sümegi várban, Tihanyban,
Badacsonyon, a Cuha-patak árnyas
fái között, majd sok élménnyel és új
barátságokkal gazdagodva tértek
haza a táborozók.

Lengyelországban, Lodz városában mutatkoztak be az Erózió címet viselő kiállításukkal a félegyházi Wesel Hugó Fotókör alkotói
június végén. Fotósaink 2012 óta
ápolnak baráti kapcsolatot a Lodzi
Fotóművészek Társaságával, azóta rendszeresen kiállítási lehetőségeket nyújtanak egymásnak. A
félegyháziak tárlatát idén is nagy
figyelemmel és szeretettel fogadták a lengyel művészetpártolók. A
tárlat anyagát Kiskunfélegyházán
augusztus 18-ától a művelődési
központban tekinthetik meg az
érdeklődők.
Az erózió szerteágazó folyamatát próbálták meg képekké formálni a kiskunfélegyházi Wesel
Hirdetés

Hugó Fotókör tagjai kiállításuk
anyagával. Minden alkotónak mást
és mást jelentett a téma. A képek
sokfélesége az erózió, mint alkotó
folyamat változatos eszköztárához
igazodik. Ahány megmunkálandó
felület, annyiféle munka, alapanyag
az erózió számára. Az erózió jelen
esetben tehát nem más, mint változás. A kiállított képek pedig egyegy munkafolyamatot ábrázoló pillanatfelvételek – mondta el Kiss
Czakó Imre, a fotókör vezetője.
A nagysikerű lodzi tárlaton Görög Ildikó, Hatvani-Vincze Ágnes, Horváth Tamás, Kis László,
Kiss Czakó Imre, Mezősi Ágnes,
Nemes Dorottya, Pallagi Nóra
és Szabó László fotói szerepeltek.
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Kiskunfélegyházáról érkezett a
legnépesebb küldöttség a július 8-án, Karcagon megrendezett XIII. Hármas-kerületi Kézi
Aratóversenyre. Városunkat 6
csapat képviselte, és nem is
tértek haza eredmény nélkül.
A díjkiosztó ünnepségen a Haleszi Gazdakör 2-es csapata aratásával, a Selymesért Egyesület szépen terített, hagyományos, finom
étkekkel megrakott aratóreggelijével érdemelte ki a harmadik helyezettnek járó kupát és ajándékokat.
De az aratópálinkák versenyében
sem kellett szégyenkeznünk, hiszen Bartáné birspálinkáját is a
legjobb három közé sorolta a zsűri.
A szigorú bíráló bizottság valamennyi csapatunk teljesítményét
kiválóra értékelte, így az Árpád
népe, a Félegyházi legények, a
Haleszi Gazdakör és a Haleszi kislányok sem tértek haza elismerő
oklevél, ajándék nélkül.
Az aratóversenyen a kedves fogadtatás után zeneszóval, énekkel
vonult a búzatáblákhoz a 23 csapat.
A versenyzőket az aratás megkezdése előtt Dobos László, Karcag
polgármestere és Borbás Ferenc,
jászkun főkapitány köszöntötte. A
kaszásoknak, marokszedőknek és
segítőiknek nagyon sok feltételnek

2017. július 14.
ményt ad arra, hogy nem szakad
félbe az aratási hagyományok ápolása. Egy-egy ilyen összejövetel a
verseny mellett alkalom az ismerkedésre, barátkozásra is. A félegyháziak például Karcagon meghívást kaptak az erdélyi Madarasról
érkezett aratóktól, hogy jövőre vegyenek részt az ő versenyükön. Ma
még nem tudjuk, hogy eleget tudunk-e tenni a meghívásnak, de
az biztos, hogy a Hármas-kerület
aratóversenyén ott leszünk – tette
hozzá Ván Jenő.

Karcagon arattak

Hirdetés

kellett megfelelni ahhoz, hogy eredményesen szerepeljenek a versenyen. Fontos volt a hagyományos
viselet, a kasza állapota, a kézi
aratáshoz szükséges eszközök minősége. Értékelték a kötélkészítést,
valamint a megrakott keresztek
formáját, minőségét éppúgy, mint a
tarló magasságát, tisztaságát.
Kiskunfélegyháza eddig minden
hármas-kerületi aratóversenyen

jelen volt, sőt több alkalommal házigazdaként fogadta a jászok, kunok és nagykunok hagyományőrző
fesztiválját. A félegyházi csapatok
főszervezője minden alkalommal
Ván Jenő, emeritus kiskun kapitány volt, aki a karcagi versenyt
értékelve elmondta, hogy könynyű mozgósítani a közösségeket,
és a csapatokban, illetve kísérőik
között egyre több a fiatal. – Ez re-

A Lakiteleki Népfőiskola hírei

Részletes tájékoztatás a Lakiteleki Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

Akadálymentes nap

Együtt egymásért címmel idén is megrendezték az egészségkárosultak napját a Lakiteleki Népfőiskolán. Az egész napos találkozón a Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesületének 15 csoportjából mintegy 500 fő vett részt.
– Az élet él és élni akar, minden
helyzetben. Nekünk pedig kötelezettségünk, hogy ehhez megfelelő
környezetet biztosítsunk. A népfőiskola már a kezdetektől különféle programokkal próbál olyan
helyzetet teremteni, amellyel se-

gítheti az egészségkárosultakat.
Az akadálymentesítés nem csak
azt jelenti, hogy kerekesszékben
el tudnak jutni valahová, a lelkek
között is akadálymentesítésre van
szükség – fogalmazott Lezsák
Sándor, az Országgyűlés alelnöke,

A Lakiteleki Népfőiskola Gyarmati Dezső Tanuszoda
és Termálfürdő nyitvatartása:
Hétfő: Zárva
Kedd-Vasárnap: 10-22 óra

a népfőiskola kuratóriumának elnöke. Hozzátette, hogy a népfőiskola fejlesztésével tovább bővülnek
azok a lehetőségek, amelyekkel a
mozgáskorlátozott embereket tudják segíteni.
A Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete idén
is társszervezőként vett részt a
rendezvényen. Hanó Mihály, az
egyesület elnöke, aki maga is 32
éve él kerekesszékben, elmondta:
örülne, ha minél több sorstársuk

csatlakozna hozzájuk, kimozdulva
a négy fal közül, megtapasztalhatnák, hogy közösségben minden
könnyebb.
A kulturális programok mellett
a rendezvényen lehetőség volt személyes beszélgetésekre, jogi-, rehabilitációs-, valamint gyógyászati
szaktanácsadásra is.
Az akadálymentes nap rávilágított arra, hogy minden emberi élet
különösen fontos és értékes az
egész társadalom számára.
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Innovációt és lehetőségeket biztosít a Torus Kft.
Hat hektár területen, összesen
tizennégyezer négyzetméternyi
csarnokban, évi 12 ezer tonna
lemez felhasználásával, 60 ezer
féle termékével van jelen a kiskunfélegyházi telephelyű Torus
Acéltermékgyártó Kft. a tartályfenék gyártásban. A nemrégiben bővült gyár a folyamatos
gépbeszerzések és létszámfejlesztés mellett jutott el az ágazat mai szintjére. Az anyacég
alapításának 40. évfordulója
alkalmából gyártástechnológiájuk fejlődési sikereit egy üzemlátogatás keretében megrendelőiknek is bemutatták, ahová
így tizenhét országból érkeztek
a cég külföldi partnerei. Az elért
eredmények pozitív jövőképet
kínálnak a munkaerőpiac területén is.
Nagyméretű beruházást valósított
meg az elmúlt időszakban a Torus
Acéltermékgyártó Kft., amelynek
eredményeképpen a már több évtizede sikeresen működő cég a piaci
igények gyorsabb, gazdaságosabb
kielégítése érdekében a kapacitásbővítés mellett termékpalettáját
is szélesítette. Az 1989-ben mindössze huszonöt dolgozóval létesült
sajtolóüzem a németországi BAZ,
a Nikex, és az Április 4. Gépipari
Művek részvételével alakult meg, s
az azóta eltelt 28 év alatt nagyléptékű fejlődésen ment keresztül.
Mondhatni a nulláról indulva hódította meg a piacot, s míg régen
főként kézi munkaerővel történt a
termelés, ma gépesített, modern
gyártástechnológiával készülnek
a tartályfenekek. 1992 után teljes
mértékben a németországi BAZ
kezébe került az üzem, amely után
a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően kapacitáskészségük

megsokszorozódott. Az indulás
éveiben a mindössze évi 500 tonna nyersanyag felhasználásuk idén
eléri a 12 ezer tonnát, amelyből a
legutóbbi beruházásnak köszönhetően már 60 ezer féle termék
készül.
A komoly fejlesztés az elmúlt
évek folyamatos bővítéseinek
eredménye, amely során egy 3000
négyzetméteres lemeztároló csarnok, egy 800 négyzetméteres minőségellenőrző- és készáru-átvételi csarnok, valamint egy kétezer
négyzetméteres daraboló csarnok
épült – számolt be eredményeikről a cég alapítója és tulajdonosa
Günter Born, és az ügyvezető
igazgató, Molnár László. – A beruházás szempontjából lényeges
volt a 3000 tonnás új sajtológép
vásárlása, mely hideg-meleg alakí-

tással tudja a terméket elkészíteni
a korábbi 1600 milliméter átmérő
mellett akár 3000 milliméter átmérőben is. Ez az átmérőtartomány fejlesztés tette lehetővé a
termékkínálat lényeges bővítését,
mely magával hozta az üzemen
belüli szállítás fejlesztését is új
targoncák beszerzésével, és új
munkahelyek létesítésével – tették
hozzá.
A készáru 90%-a exportra készül, amelynek fele Németországba, a többi része más európai országba kerül. A termékértékesítés
legnagyobb részben a BAZ siegeni
központjából történik, mivel az ottani raktárról rövidebb szállítási
idővel biztosítható a gyártmány kijuttatása a megrendelők felé.
A potenciális vevőkör megtartását, a hosszútávú, gyümölcsöző kapcsolat fenntartását célozta
a június 16-i rendezvényük is,
amelyet az anyavállalat, a németországi BAZ megalakulásának 40
éves évfordulója alkalmából a kft.
Csanyi úti telephelyén tartottak. A
tizenhét országból érkező mintegy
kétszáz hazai és külföldi partner
üzemlátogatás során ismerte meg
a legújabb fejlesztéseket, amelynek köszönhetően a cég még szélesebb körben tudja a jövőben kiszolgálni a nemzetközi piacot.
A vállalat legalább ekkora hangsúlyt fektet a termelésben dolgozó alkalmazottak érdekében a
munkahelymegtartásra, és további munkahelyek biztosítására is.
A szélesebb profil és a termelési
igény kielégítésére a létszámbő-

vítési igény folyamatossá vált,
mindamellett a modernizálódó
gyártás szakemberek alkalmazását követeli meg. Az öt új CNC
plazmavágó- és megmunkáló berendezés, amellett hogy nagyban
megkönnyíti a munkát, szakértelmet igényel. Míg régebben többnyire fizikai erőre volt szükség
a gyártásban, most a szaktudás
elengedhetetlenül fontos a gépek
kezeléséhez.
Mindennek érdekében a 167 alkalmazottat foglalkoztató Torus
Kft. folyamatosan lehetőséget biztosít a dolgozóknak és a pályakezdőknek az ipari kamara által kínált
kurzusok, továbbképzések elvégzésére, továbbfejlődésükhöz pedig
a munkahelyen a térítésmentes
német nyelvtanulásra. A színvonalas munkakörülmények biztosítása
mellett a több évtizedes tapasztalattal rendelkező cégvezetés
a teljesítményarányos bérezést
alkalmazva lehetővé teszi, hogy
a dolgozók befolyásolni tudják keresetüket, és érdekeltté váljanak a
termelés hatékonyságában.
A fejlődés ezután is folyamatos
lesz, hiszen a növekvő piaci igények kielégítése fontos szempont
a tulajdonos részéről. Mivel a termék felhasználása nem ágazatfüggő, gyártmányaikkal sok területen
találkozhatunk a hétköznapi életben is, hiszen az itt készült tartályfenék található meg a háztartásokban ismert vízmelegítő bojler, a
tartálykocsik és az élelmiszeriparban használt folyadéktároló tartályok végein is.
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Zsűrimustra
Félegyházán járt a Virágos Magyarországért
környezetszépítő
verseny zsűrije. Nagy Ágnes főkertésztől megtudtuk, hogy bár
évek óta nevez a város az európai
versengésbe betagozódó országos
versenyre, az idei mégis különleges
volt a tekintetben, hogy minden
részletet büszkén, jó érzéssel tudtak megmutatni a zsűri tagjainak.
Az ítészek ugyanis a zöldfelületek
és virágok mellett a köztisztaságot, a temetők, intézmények zöldfelületeit és környezetét, és általában a városgazdálkodást a maga
komplexitásában vizsgálják.
A vendégek megtekintették
egyebek mellett a Százszorszép
óvodát, az új ravatalozó építését,
városszerte a virágültetéseket,
és a saját szemükkel győződhettek meg arról, hogy Félegyházán
komplexitásban gondolkodnak, a
fejlesztések egymásra épülnek, és
összefüggnek.

Önkéntes
kerestetik
Két határon túli magyar fiatal önkénteskedhet 11 hónapon át teljes ellátás
mellett a félegyházi Natura Hungarica
Alapítványnál, az Erasmus+ program keretében. Erről Kárpáti Rita, az alapítvány
elnöke tájékoztatta lapunkat, aki azt is
elmondta, hogy szeretnék a legrátermettebb jelölteket megtalálni, ezért minden
félegyházit arra buzdítanak, hogy hívják
fel a lehetőségre Romániában, vagy
Szlovákiában élő ismerőseik figyelmét.
A két önkéntes lakhatását és étkezését teljes körűen támogatja az Európai
Bizottság, a fogadó alapítvány pedig – a
zsebpénz, kerékpár és szakmai támogatás mellett – minden segítséget megad
számukra ahhoz, hogy integrálódni tudjanak a helyi közösségbe. Ők pedig önálló,
kreatív munkával tartalmas környezetvédelmi és ifjúsági programokkal járulhatnak hozzá a program sikeréhez, ezáltal
munkagyakorlatot szereznek, és korábban soha nem gondolt, váratlan szituációkban ismerhetik meg önmagukat.
Az ideális jelölt 17 és 30 év körüli.
A részvételi szándékot a rita.karpati@
natura-hungarica.hu elektronikus levélcímen, és a Rita Kárpáti vagy Natura
Hungarica Alapítvány facebook profilokra
küldött privát üzenetben lehet jelezni. A
jelentkezők közül választják ki azt a két
szerencsést, aki 11 hónapot Félegyházán tölthet. Az önkéntességet augusztus 1. és szeptember 30. között kell
megkezdeni.

Hirdetés
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KÖNYVTÁRSAROK
A sör széppé teszi
a szomjat
Július 19., szerda
Móra Ferenc-emléknap
Móra-szobor koszorúzás
Móra tér, 9:30 óra
Móra Ferenc Emlékház
Móra Ferenc u. 19., 10:00 óra
Július 21-23.
III. Félegyházi Jótékonysági
Kézműves Sörfesztivál
Rocktár előtt

Július 31., hétfő
Petőfi Sándor halálának 168.
évfordulója
Koszorúzás
Petőfi tér, 17:30 óra
Augusztus 10-12.
Nemzetközi Oldalkocsis- és
Katonai Motors Találkozó
Parkerdő
Augusztus 18-20.
Félegyházi Napok

Július 21-e és 23-a között rendezik meg a III. Félegyházi Jótékonysági Kézműves Sörfesztivált
a Rocktár előtt, amelyre első
alkalommal a szombati napon a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár is
kitelepül. Rejtvénnyel, poháralátéttel, könyvjelzővel és a témához
kapcsolódó könyvekkel várják a
Kocsmakönyvtárba látogatókat.
„A sör talán a legkülönlegesebb
ital a földön – hideg, mégis felmelegíti a szívünket, keserű, mégis
megédesíti az életünket, folyékony, mégis kenyérként táplálja
a testünket, habja van, mint az
óceánnak, mégis mi nyeljük el őt”.
Ez az idézet A sör füveskönyve
című kiadványból való, amelyben
e nyugtató hatású italról további
bölcsességeket, vicceket, verseket, dalszövegeket, magyar és

21.30 PHLOX Tűzzsonglőrök
bemutatója

2017. augusztus 18-20.

22.00 Meglepetés „Félegyháza felett”

FÉLEGYHÁZI NAPOK
Augusztus 18., péntek

16.00 A Wesel Hugo fotókör „Erózió”
című kiállításának megnyitója a
művelődési központ aulájában
17.00 Sebestyén Márta és Szamosi
Szabolcs orgonaművész koncertje
Szent István Templom
18.30 Raffa József harmonikaművész,
és Gera János zongorista zenés
műsora
Béke tér
19.00 Borutca megnyitó
Köszöntőt mond Csányi József
polgármester
Béke tér
20:00 Lajkó Félix emlékműsora
Móra Ferenc Művelődési Központ
21.00 Film Klub
A Schmidt története című amerikai
film vetítése a művelődési központ
kertjében

Augusztus 19., szombat

14.00-20.00 A Holló László
Képzőművész Kör és a Terescsényi
Endre Ifjúsági Képzőművész Kör nyitott
műhelye – közös alkotómunka, az

emlékház kiállítása, „Színes asztalok
társasága” – borkóstoló a Selb Családi
Pincészettel
18.00 A megújult „Petőfi Emlékek
Kiskunfélegyházán” című kiállítás
megnyitója – Petőfi Sándor Emlékház
16.00 Dulity-díjas művészek kiállítása:
Válogatás Sáska Tibor, Rátkai
Zsuzsanna és Tóth László alkotásaiból
Kiskun Múzeum
17.00 Kenyérszentelés a Haleszi
Gazdakör szervezésében
Haleszi harangláb
19.00 Kenyérszentelés a Selymesért
Egyesület szervezésében
Selymes – Mária szobor
BÉKE TÉRI programok:
17.00 Megnyitó – köszöntőt mond
Csányi József polgármester
17.15 HAHÓ EGYÜTTES
gyermekkoncertje
18.15 ROY és ÁDÁM műsora
20.00 SUPERNEM élőzenei koncert

Augusztus 20., vasárnap
Szent István tér
9.45 Szent István-szobor koszorúzása
10.00 Ünnepi beszédet mond:
Lezsák Sándor országgyűlési
képviselő, a Magyar Országgyűlés
alelnöke
10.30 Ünnepi szentmise,
celebrálja: dr. Német László SVD,
a nagybecskereki egyházmegye
katolikus püspöke
11.30 Az új kenyér megszentelése,
aratófelvonulás
12.00 Az új kenyér megszegése a
városháza előtt
16.00 Molnár István képzőművész
kiállítása a városi könyvtárban
– Megnyitja Kovács Ágnes
művészettörténész. E napon 19 óráig
tekinthető meg a tárlat
A kiállítás megtekinthető szeptember
28-áig
BÉKE TÉRI programok:
11.00 KISKALÁSZ ZENEKAR
gyermekkoncertje
14.00 ART KINGDOM tánccsoport
műsora
14:30 DOLCE DANCE salsa
bemutatója

világirodalmi alkotásokból való részleteket olvashatunk.
A Magyar sörlexikon bemutatja sörgyártásunk történetét és
a hazai sörmárkákat, a söripari
cégeket, a nálunk kedvelt importsöröket, valamint a sörös
relikviák gyűjtőit. A kisméretű
kötetet színes illusztrációk teszik
gazdagabbá.
Ha a fesztivál után mi magunk
is kedvet kapunk saját sörünk
elkészítéséhez, vegyük kezünkbe
Greg Hughes, Házi sörfőzde
című munkáját, amely 100 receptet vonultat fel a világ minden
tájáról. A leírásokat sörfőzési tippek és az elkészült nedűk egész
oldalas fényképei egészítik ki. A
sörfőzés folyamatát részletes fotók mutatják be lépésről lépésre,
így a teljesen kezdők is megismerhetik az egyes műveleteket.

15.00 KOVÁCS KATI műsora
16.00 SILVER STEP táncbemutató
17.00 VARGA FERI és BALÁSSY
BETTY műsora
18.30 LANGALÉTA Garabonciások
– „Háry János, avagy a nagyot lépő
obsitos” című produkció bemutatója
20.00 HONEYBEAST élőzenei koncert
21.30 TŰZIJÁTÉK
Kísérő programok:
arcfestés, csillámtetoválás,
kézműveskedés, kitelepült kézműves
vásárosok, gasztroegységek, borutca,
vidámpark, gokart. Egész nap:
jurták, kiállítások, foglalkozások és
íjászat, történelmi élőkép, Árpádkori hangulat a Turul Koppány
Íjászai Hagyományőrző Egyesület
közreműködésével. Ezeken a
napokon ingyenes vérnyomás,
vércukor, testösszetétel, testzsír,
csonttömeg-mérést tart az Egészséges
Félegyházáért Egyesület és
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat.
A műsorváltoztatás jogát fenntartják!
Főtámogató:
P & P Pékáru Kft.
Támogatók:
Félegyházi Pékség
Móra Ferenc Művelődési Központ
Félegyházi Közlöny
Szuperinfó
Sirius Rádió
Rádió Smile
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Világbajnoki
főpróba Gyulán

Erős évre számít
Gubicza Pál
Kiválóan szerepelt az idei esztendő „erős emberek” versenyein a félegyházi Gubicza Pál. A
rutinos sportoló 2011 óta vesz
részt tornákon, 2017-ben tovább
gyarapította serlegei sorát. A kemény edzéseknek köszönhetően
versenysúlyát 120 kilogrammra
tornászta fel. Eredményei alapján
a legjobbak közé tartozik, a sportág egyik szervezőjének, Bartalos
Tamás égisze alatt jelenleg második az országos rangsorban. Legutóbb a szanki Méz és Meggyfesz-

Négy fővel vett részt az országos nyíltpályás úszóbajnokságon június végén Gyulán
a Kiskun-Vízi és Szabadidő
Sportegyesület. A kis létszámú
csapat három országos bajnoki
cím mellett három második és
egy harmadik helyezést ért el.
A csapat tagjai: Simon Géza,
Sebők János, Ónodi László,
Holló-Szabó Viktor. A verseny
az augusztusi szenior világbajnokság főpróbájának számított.

tiválról aranyéremmel tért haza.
A látványos elemekből, kőgolyó
pakolásból, gumiforgatásból, vagy
éppen különböző tárgyak, eszközök húzásából, emeléséből álló
gyakorlatok szépszámú közönséget vonzanak. Gubicza Pál tervei
között bemutató szervezése is
szerepel Kiskunfélegyházán, támogatók segítségével. Az egyéni
tornák mellett a csapatversenyek
is egyre népszerűbbek, augusztusban Bartalos Tamással párosban is elindul.

Jubilált a tenisz emlékverseny
Huszadik alkalommal rendezték meg a
Bene György Tenisz Emlékversenyt július elején, a félegyházi strand melletti
teniszpályákon. A kétnapos tornán helyi
amatőr versenyzők, valamint sportbarátok egyéniben is párosban mérték ös�sze tudásukat. Az egyéni játékban dr.
Francia Balázs megállíthatatlannak
bizonyult. Az ezüstérmet Farkas Tibor,
míg a bronzérmet Dinnyés Gábor és a
tavalyi nyertes, Boris Gorupec szerezte
meg. Párosban dr. Francia Balázs Francia Csabával karöltve ugyancsak az első
helyet kaparintotta meg. A seniorok között Rekedt Zoltán nyert, Gácsi Lászlót és dr. Patkós Zoltánt legyőzve. Bene György
a félegyházi teniszéletben jelentős szerepet töltött
be, amatőrként közösségformáló ember volt. 1997-
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Nemzetközi
siker atlétikában

ben verseny közben veszítette életét a pályán. Családja és barátai ezt követően alapították a nevéhez
kapcsolódó versenyt.

Éremeső a jubileumi diákolimpián

Harmincéves jubileumát ünnepelte idén a Magyar Diáksport
Szövetség, mint a diákolimpia
versenysorozat szervezője. Ebből az alkalomból egy összevont,
hat sportágból álló nagyszabású
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

döntőt szerveztek Debrecenben
június 21-e és 24-e között labdarúgás, kézilabda, kosárlabda,
röplabda, úszás, atlétika sportágban. Utóbbiban a Kiskunfélegyházi József Attila Általános

Iskola csapatai egy arany és három ezüstéremmel emelkedtek
ki a mezőnyből. Diákolimpiai
Bajnok lány négypróba csapat:
Síber Glória, Síber Szófia,
Retkes Réka, Jókai Orsolya
(Platán Utcai Tagintézmény),
Szolnoky Anna, Kádár Kira.
Második helyezett fiú négypróba
csapat: Kovács Richárd, Besze
Kornél, Preisz Csaba (Platán
Utcai Tagintézmény), Szabó
Gábor, Kurucz Ádám, Mester
Áron. Második helyezett lány
4x100m váltó: Szolnoky Anna,
Síber Glória, Síber Szófia, Retkes Réka. Egyéni összetettben
minimális különbséggel Síber
Glória második helyezést érte
el. Felkészítő testnevelők: Rekedt Zoltán és Nádasdi Péter.

A lengyelországi Lowicz-ban rendezték meg június végén a XII.
Nemzetközi Gyermek Atlétikai
versenyt, amelyen a 2004-20052006-ban születettek vettek részt.
A házigazda lengyel csapat mellett
8 ország – Észtország, Lettország,
Litvánia, Ukrajna, Csehország,
Szlovákia, Oroszország és Magyarország – válogatottja képviseltette magát. Szabó Bence Márk, a
Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola tanulója a magyar
válogatott tagjaként 300 méteres
síkfutásban a dobogó 3. fokára állhatott fel 0:46,08-as időeredmén�nyel, ezzel hozzájárulva a magyar
csapat győzelméhez. Testnevelő,
felkészítő: Kurucz Kornélia.
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Régi idők reklámjai 7. – Mosás és fehérítés
Az 1885 és 1900 között megjelent három különböző félegyházi újságból most a mosással
és fehérítéssel kapcsolatos
reklámokat és hirdetéseket
gyűjtöttük csokorba.
Ma, amikor már a keverőtárcsás
mosógép és a centrifuga is egy
letűnt időszak vívmányának számít, a programozható automata
mosó- és szárítógépek, a különböző öblítők, mosóporok, kapszulák
és gélek korában lassan a feledés
homályába vész, hogy elődeink bizony még kézzel mostak. Viszont
már a 19. század végén léteztek
olyan neves márkák, amelyek ma
is ismertek, például a Henkel,
amely klórmentes fehérítő sziksót
kínált a háziasszonyok számára.
Ezzel a kézkímélő és a „textilre is
ártalmatlan” termékkel egyaránt

lehetett ruhát fehéríteni dörzsölésmentesen és faedényeket, illetve „padlatot” tisztítani.
A Lessive Phénix nevű, 55 éremmel kitüntetett terméket, az „elismert legjobb mosószert” párizsi
szabadalom alapján Vácon is gyártották, ennek legfőbb erényeként
azt tüntették fel, hogy „egymagá-

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. Berci: 2 éves keverék kan
2. Mazsola: 1 év körüli drapp,
szálkás kan
3. Scooby: 2,5 éves drapp, keverék
szuka
4. Szálka: 3 év körüli drapp, ivartalanított vizsla, keverék kan
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 70/3311634 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

ban”, szappan, klór, szóda, hamu
és kén nélkül mossa tisztára a fehérneműt. A készítmény állítólag
három megbecsülhetetlen tulajdonságot egyesített magában: „jó,
gyakorlatias és olcsó” volt; használatával – legalábbis a reklám
szerint – a nagymosás elveszítette
a „rémes” jelzőt.

Hogy bepillantást nyerjünk a korabeli mosási technikákba, elég elolvasni a dr. Linck-féle zsírlúgliszt
reklámját. „E cikk nem tartalmaz
semminemű ártalmas anyagot és
ennek dacára gyönyörű szép, tiszta
fehér mosást idéz elő anélkül, hogy
a ruha színe vagy szövése a legkisebb kárt is szenvedné és kárpótol
[helyettesít] szappant, szódát, hamuzsírt vagy bármely más hasonló gyártmányt. A mosás a lehető
legegyszerűbb. Fél kg dr. Linck-féle
zsírlúglisztet 50-60 liter forró vízben felolvasztunk és a ruhát 2-12
órán át – legcélszerűbb egy éjen
át – benne áztatjuk és rövid mosás után (igen szennyes helyeket e
zsírlúgliszttel külön bedörzsöljük)
a képzelhető legszebb eredményt
érjük el.”
Ónodi Márta

Első benyomás

2

Virágpompával fogadja Félegyháza az északi bejáró felől a városba
érkezőket. Egynyári virágok, többek között díszfűfajták, így tollborzfű,
csenkesz és japánfű, továbbá cickafark, szellőrózsa, őszirózsa, kasvirág,
kúpvirág, zsálya és margaréta, emellett egynyári rézvirág, kakastaréj és
verbéna öleli körbe a nemrégiben átadott új köztéri alkotást, amely Félegyháza címerét is megmutatja minden utazónak.
3

4
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A ZSAROLÓVÍRUSOKNAK ANNYI!
Felújított PRÉMIUM számítógép-ajánlatunk:
Dell Optiplex 390T: Intel Core- i3 3,3 GHz, 4 GB mem., 250 GB HDD, 1év
gar. Win10 + G-DATA antivírus :
br. ár: 53.990 Ft
HP Compaq dc7900 álló: Intel Quad 4x2,66 GHz, 4 GB mem., 250 GB HDD,
1év gar. Win 7 Prof. + G-DATA antivírus :
br. ár: 44.990 Ft
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
Dell Latitude E6220: Intel Core-i5 2,5 GHz, 4 GB mem., 250 GB HDD,
12” kij., 1 gar. Win10 + G-DATA antivírus :
br. ár: 53.990 Ft

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Juhász Janka (anyja
neve: Kis Melinda Mária), Kovács Dániel
(Tóth Henrietta), Buza Mirabella Márta
(Höhn Bettina), Német Ráhel (Kalmár
Zsófia), Juhász Imre Antal (Rigó Ágnes),
Nagy Adél (Ficsór Szabina Éva), Szenti
Szofia (Marton Eszter)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Hajagos Irén – Hegedűs Sándor, Bazsó
Mariann – Retkovszky József Attila,
Tapodi Dorina – Bihari Dávid Imre, Ki-

rály Kinga Katalin – Vidács Gyula József,
Hegedűs Nóra – Berta Áron Marcell,
Papp Bernadett – Csatlós Norbert, Szekeres Melinda Anett – Kovács Zsolt, Kovács Nóra – Détári Márk
Meghaltak: Bánfi Istvánné Fazekas
Julianna, Sándor Jánosné Tarjányi Erzsébet, Kuti Nándorné Seres Terézia
– Kiskunfélegyháza, Oláh György – Lajosmizse, Tóth István – Kunszentmiklós,
Horváth Istvánné Ésik Mária – Helvécia,
Gubu Istvánné Holik Erzsébet, Németh
Lajosné Nagy Zsuzsanna – Kecskemét

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

