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Új korszak kezdődött a kórház életében október 17-én, amikor 
a sebészeti ellátás felszámolása után hét évvel ismét üzembe 
helyezték a műtőket és beteget operáltak. A teljesen megújult, 
korszerű, egynapos sebészeti ellátást nyújtó osztály működésé-
vel újraindult az aktív betegellátás a félegyházi kórházban. Az 
osztály megnyitását jelentő első műtéteket dr. Mészáros János 
egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes 
államtitkár, valamint dr. Lénárt Endre, az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ főigazgató-helyettese végezte, akik annak idején 
itt, a városi kórházban együtt kezdték sebészi pályafutásukat.

2010. szeptember 30-a egy kor-
szak szomorú lezárása volt. Ez volt 
az a nap, amikor az utolsó műté-
tet elvégezték a félegyházi kórház 

sebészetén, teljesen megszüntet-
ve ezzel az aktív betegellátást, és 
jelentősen megcsorbítva a helyi 
egészségügyi ellátást. A történtek 

akkor sok ember szemébe csaltak 
könnyet, hiszen ez a döntés a kör-
nyéken is elismert családias han-
gulatú ellátást, szakmát és szak-
embereket vett el a félegyháziaktól.

Most – pontosan hét évvel és ti-
zenhét nappal később – ez a koráb-
ban elvesztett funkció egy pályázat 
részeként újjáéledhetett. A régi 
sebészet helyén, a kórház második 
emeletén egy 21. századi, modern 
és tágas új osztály épült, és egyna-
pos sebészeti ellátással egészült 
ki a meglévő korszerű járóbeteg- 
ellátás. Mindez a város és a von-

záskörzete lakossága számára 
magas szintű egészségügyi ellátás 
feltételeit teremti meg.

Az osztály indulásának napján, 
október 17-én az első műtétekre 
is sor került két Félegyházáról el-
sodródott szakember, dr. Mészáros 
János egészségügyi ellátórendszer 
működtetéséért felelős helyettes 
államtitkár, és dr. Lénárt Endre, az 
Állami Egészségügyi Ellátó Köz-
pont főigazgató-helyettese közre-
működésével, akik – személyes kö-
tődésüket is reprezentálva – aktív 
részesei voltak az eseménynek.

Új fejezet a város életében

Fotó: Ujvári Sándor
Folytatás a 2

. oldalon!

Egynapos sebészeti 
ellátás indult 

a félegyházi kórházban
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– Az első egynapos sebészeti 
műtéti napon sebészként ma-
gunk is részt vehettünk a műtéti 
programban. Ez azért is nagy je-
lentőségű számunkra, mert 1994. 
október 3-án dr. Lénárt Endre kol-
légámmal ugyanígy együtt kezd-
tünk el dolgozni a kiskunfélegyhá-
zi sebészeti osztályon. Bár az élet 
elragadott bennünket, de most 
nagy öröm számunkra, hogy újra 
itt lehetünk ennél a komoly mér-
földkőnél – mondta el dr. Mészá-
ros János a megnyitó alkalmából 
megrendezett sajtótájékoztatón. 
A helyettes államtitkár azt is hoz-
zátette, hogy a működéshez szük-
séges feltételek és a stabil mű-
ködéshez szükséges erőforrások 
megteremtését a jövőben is tá-
mogatja. Ahogy már 2010 után, a 
reményvesztettség idején is bízott 
és tett azért, hogy a félegyházi 
kórházban visszaálljon a sebészet 
és az aktív betegellátás, most is 
elkötelezett amellett, hogy az in-
tézmény visszanyerje szerepét a 
régióban.

Dr. Körtvélyessy András fő-
igazgató-helyettes is bemosako-
dott, és műtős ruhát öltve szemé-

lyesen vett részt a kórház életében 
jelentős eseményt képviselő első 
műtéteken. – Az egynapos sebészet 
megszületése számos beavatkozás 
elvégzésének lehetőségét adja visz-
sza – nyilatkozta lapunknak, majd 
hozzátette, hogy a nagyobb műtéte-
ket az optimális működés érdeké-
ben továbbra is a központok végzik. 
Azok viszont a tehermentesítés 
következtében hatékonyabban, rö-
videbb várakozási idővel tudnak a 
jövőben dolgozni.

A műtők felújítására és az egy-
napos sebészet létrehozására el-
nyert pályázatnak köszönhetően 
1,3 milliárd forintból gazdálkodott 

az intézmény. A beruházás kereté-
ben a meglévő két műtő megújult, 
ezekhez kapcsolódóan kialakítot-
tak egy megfigyelőhelyiséget, és 
egy 12 ágyas osztályt, háromágyas 
kórtermekkel.

– Amit tudtunk megmentettünk, 
felújítottunk a régi eszközökből, 
de zömében újakat vásároltunk. 
Egyelőre nyolc főállású dolgozóval 
indultunk, és egy műtőt üzemel-
tetünk, de ahogy sikerül a megyei 
kórház kapacitásának egy részét 
átvenni, a személyi létszámot 
is növelni fogjuk – mondta el a 
főigazgató-helyettes.

Az ellátás körében olyan be-
avatkozásokat tudnak majd vé-
gezni, amelyek után a beteg 24 
órán belül elhagyhatja a kórházat. 
Első körben ortopédiai, trauma-
tológia, bőrsebészeti és uroló-
giai műtéteket szerveznek, ami 
később szemészeti, és szüléssel 
nem összefüggésben lévő egy-
napos nőgyógyászati műtétekkel 
is kiegészülhet. Az operációkat 
egyenlőre csak bizonyos napokon 
végzik, előjegyzés alapján. Ezzel 
párhuzamosan aneszteziológiai 
szakrendeléssel is bővül a reper-
toár, ami heti egynapos rendelési 
időben kifejezetten a műtét előtti 
kivizsgálást szolgálja.

A fejlődés nem a régi értelemben 
vett aktív kórház visszaállításáról 
szól, hanem gazdasági szempont-

ból is előnyös. Az új ellátási for-
ma pedig egyértelműen a betegek 
érdekeit tartja szem előtt. Ezzel a 
félegyházi városi kórház rehabi-
litációs szakkórházként és emelt 
szintű szakrendelő intézményként 
látja el feladatait. 

– Ez a megújulás a kórház és 
a város életében is mérföldkő, 
amely egy példaértékű együtt-
működés eredményeként szüle-
tett meg. Az egynapos sebészeti 
műtéti eljárások visszaállítása 
mellett célunk, hogy a sürgőssé-
gi betegellátás is visszakerüljön 
Kiskunfélegyházára, helyreállítva 
az intézmény valós kórházfunkci-
óját, és kárpótolva a félegyházia-
kat – hangsúlyozta Csányi József 
polgármester. A város első embe-
re kitért arra is, hogy a fejleszté-
sek ezzel nem állnak meg: olyan 
további lehetőségek előkészítésén 
dolgoznak, amelyek tovább javít-
hatják az emberek komfortérzetét 
a betegellátás területén. 

– Kiskunfélegyháza sikerre van 
ítélve, és nem csak azért, mert jó 
az elhelyezkedése és szerencsé-
sek az adottságai, hanem azért 
is, mert olyan lokálpatriótákkal 
van megáldva, mint dr. Mészáros 
János, és dr. Lénárt Endre, akik 
dr. Körtvélyessy Andrással együtt 
szívügyüknek tekintik a kórház jö-
vőjét. K. G.

Fotók: Fantoly M
árton

Közmeghallgatás
Közmeghallgatást tart Kis-
kunfélegyháza Város Önkor-
mányzat képviselő-testülete 
november 9-én, csütörtökön 
16 órakor a városháza díszter-
mében. A közmeghallgatáson 
az állampolgárok és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést és javaslatot 
tehetnek.

Folytatás az 1
. oldalról!
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Egy gyors tekerőlantlecke is 
belefért Vas Lászlótól Olav 
Berstad norvég nagykövet fé-
legyházi látogatásába, amikor 
programja utolsó állomása-
ként a Petőfi-házzal ismerke-
dett Őexcellenciája.

A diplomatát Csányi József pol-
gármester, Balla László és Rosta 
Ferenc alpolgármesterek, Dósai 
Bence kabinetvezető, dr. Faragó 
Zsolt jegyző, továbbá önkormány-
zati képviselők fogadták a város-
házán október 10-én. A Norvég 
Királyság legfőbb diplomáciai tes-
tületének képviselőjét és kíséretét 
a szecessziós városháza gyönyörű 
dísztermében a norvég himnusz és 
a félegyházi fanfár fogadta, a Kis-
kunfélegyházi Ifjúsági Fúvószene-
kar előadásában.

A vendégeket Csányi József 
polgármester köszöntötte, majd 
Kiskunfélegyháza és térsége gaz-
dasági, oktatási és kulturális 
adottságait, múltját és lehetősé-
geit ismertette egy kerekasztal 
beszélgetés keretében. A megbe-
szélésen jelen volt Milan Kuncir, 
a félegyházi székhelyű NT Kft. ügy-
vezetője is.

– Fontosnak tartjuk a város érté-
keinek bemutatását, népszerűsíté-
sét Európa és a világ országaiban 
– hangsúlyozta a polgármester, 
utalva arra, hogy 2014 óta számos 
delegáció járt Félegyházán. A vá-
rosvezetés vendégül látta ez idő 
alatt többek között Marie-France 
André belga nagykövet asszonyt, 
Niclas Trouvé svéd nagyköve-
tet, és Kosuge Junichit, Japán 
rendkívüli és meghatalmazott 
magyarországi nagykövetét. A pol-
gármester szerint a városvezetés 

minden rendelkezésre álló eszköz-
zel támogatni szeretné a gazdaság 
helyben érdekelt szereplőit abban, 
hogy értékteremtő tevékenysé-
güket képesek legyenek itt, a tér-
ségben tovább fejleszteni. Ehhez 
az egyik út lehet az export lehető-
ségek felkutatása és kiaknázása. 
Mindemellett továbbra is nyitott a 
város a potenciális befektetők felé, 
és ezt aligha lehet hatékonyabb 
módon kifejezésre juttatni, mint a 
nagykövetségek segítségével – tet-
te hozzá a polgármester.

Olav Berstad köszönetet mon-
dott a szívélyes fogadtatásért, 
hogy megismerhette Félegyházát 
és a régiót, amire szerinte nagyon 
büszkék lehetnek az itt élők. Mint 
elmondta: sok információval gaz-
dagodott a látogatás során a tör-
ténelmi és kulturális örökségről 
és az üzleti lehetőségekről is. Ez 
azért is fontos, mert egymás meg-
ismerése az üzleti kapcsolatok el-
mélyítéséhez vezető út. A norvég 
nagykövet nem tett ígéretet nagy 
üzleti lehetőségekre, de arra igen, 
hogy továbbítja Oslo felé az itt ta-
pasztaltakat, kitérve a mezőgaz-
dasággal és az iparral kapcsolatos 
üzleti lehetőségekre is. Például a 
félegyházi régióban kínálkozó hal 
tápanyag exportálására. Olav Ber-
stad hangsúlyozta: Norvégia nem 
része ugyan az Európai Uniónak, 
része azonban az európai gazda-
sági térségnek. Mint fogalmazott: 
1980 óta dolgozik a norvég kor-
mány szolgálatában, mint diplo-
mata, és látja, hogy az emberek 
közötti kapcsolatok kiemelkedően 
fontosak üzleti szempontból is. 
Ezért is kiemelten nagy jelentő-
ségűek a félegyházihoz hasonló 
látogatások.

Kapcsolatot épített és tekerőlantozott 
a norvég nagykövet

Fotók: Fantoly M
árton
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Korosztálytól függetlenül fontos egészségünk megőrzése, a test 
és a lélek karbantartása, gondozása. Egy kis odafigyeléssel 
hosszú távon megóvhatjuk fittségünket, egészséges életmóddal 
növelhetjük életminőségünket. Körkérdésünkben arra kerestük a 
választ, hogy mit tesznek a félegyháziak a hosszú, teljes életért.

Kolompár Ferenc (38): – 
Próbálok odafigyelni az egész-
ségemre, vitaminokat, fehérjét 
és gyümölcssalátát fogyasztok, 

emellett sok folyadékot, ásvány-
vizet iszok. Rendszeresen spor-
tolok, heti három alkalommal 
futok, vagy edzőterembe járok. 
A mozgás szükséges az egészség 
megőrzéséhez. Az ember életé-
ben az egészség a legfontosabb, 
azt nem lehet megvenni a bolt-
ban pénzért, úgy tudjuk megőriz-
ni, ha vigyázunk rá.

Lőrincz Tibor (69): – Szep-
tembertől márciusig rendszere-
sen szedek C vitamint, emellett 
aktívan kerékpározok és kisebb 
fizikai munkákat végzek. Próbá-
lok változatosan étkezni, egész-
ségesen élni, az aktív pihenés-

ben hiszek. Fiatal koromban a 
nálam idősebbek mondták, hogy 
az egészségünk a legfontosabb 
kincs, ezt manapság már én is így 
látom. Mindenkinek azt tanácso-
lom, hogy tudatosan éljen, vigyáz-
zon magára és környezetére.

Tóth Imréné (85): – A hideg 
idő beköszöntével fokozatosan 
figyelek egészségemre, természe-

tes eredetű vitaminokat, gyümöl-
csöket eszek, a szőlőt nagyon sze-
retem. Egészséges ételeket főzök 
és a gyógyszereimet is rendszere-
sen beveszem. Almát, szőlőt, ret-
ket kapok az ismerőseimtől, sok 
bennük a vitamin. Emellett egy 
kis testmozgás, séta is hasznos, 
napsütéses időben pedig kiülök a 
park padjára.

KÖRKÉRDÉS: Ügyel-e egészségére?

Novembertől új gyakorlat lesz az egészségügyben
November 1-jén „élesben” is 
elindul az egészségügyben 
az úgynevezett elektronikus 
egészségügyi szolgáltatói tér 
(EESZT), és 2018. december 
31-éig párhuzamosan műkö-
dik a régi rendszer mellett. 
Így lesz idejük megszokni a 
betegeknek az újdonságokat. 
Az új rendszer előnyei közé 
tartozik az időtakarékosság, 
a csökkenő adminisztráció és 
az egészségügyi adatokhoz 
való könnyű, gyors és pontos 
hozzáférés.

Az EESZT ugyanis tárolja a bete-
géletutakat, vagyis az elvégzett ke-
zeléseket, az ambuláns lapokat, a 
kórházi zárójelentéseket, leleteket, 
továbbá a vizsgálati eredménye-
ket (vér, MRI, CT, röntgen leletek). 
Így az orvos egyetlen kattintással 
meg tudja nézni a beteg papírjait 
anélkül, hogy az iratok ténylege-
sen a betegnél lennének, és még 
„elektronikus konzíliumra” is le-
hetőség van az orvosok között.  
A papíralapú beutalókat is elektro-
nikus beutaló váltja fel, amit hely-
ben töltenek majd le az EESZT-ből. 

Ugyanebben az időpontban be-
vezetik az elektronikus recepteket 
is. Ez a gyakorlatban úgy történik, 
hogy – mint eddig is – felkeressük 
az orvost, aki a felírt recepteket 
feltölti az EESZT-be. 2018. decem-
ber 31-éig még a hagyományos 

papír alapú vényt is kérheti a be-
teg, ha ezzel nem él, csak felírási 
igazolást kap. A gyógyszertárban 
ezután is bárki bárkinek a gyógy-
szerét kiválthatja a hagyományos 
vénnyel, vagy az orvosnál kapott 
felírási igazolással. Ha nincsenek 
nála ezek a papír alapú dokumen-
tumok, igazolnia kell magát az új 
típusú személyi igazolványával, 

vagy a régi típusú személyi igazol-
vánnyal és TAJ kártyájával. Ezek 
felmutatását követően megkaphat-
ja az előzőleg felírt gyógyszereket. 
Tehát az EESZT-be feltöltött vényt 
az ország bármelyik gyógyszertá-
rában kiválthatjuk recept nélkül is, 
miután magunkat igazoltuk.

Emellett a beteg minden vele 
kapcsolatos egészségügyi törté-

nést nyomon tud követni, ha az 
ügyfélkapun át belép az informá-
ciós rendszerbe. A betegéletút, 
e-beutalók, e-receptek mellett itt 
van lehetőség az önrendelkezésre 
is, ami azt jelenti, hogy a betegnek 
joga van korlátozni a saját adata-
ihoz való hozzáférést, azaz itt be-
állíthatja, hogy azokat – vagy azok 
egy részét – ki mikor ne láthassa.
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Bekerített, szépen parkosított, 
új játszóeszközökkel felszerelt 
játszóteret avattak október 
10-én, a Bercsényi utcán, a 
víztorony mellett. A nemze-
ti színű szalag átvágásában 
a Bercsényi utcai óvodások 
segédkeztek Csányi József 
polgármesternek és dr. Kiss 
Ákos Csabának, a körzet ön-
kormányzati képviselőjének. 
Az apróságok – mielőtt vidá-
man birtokba vették volna a 
hintákat, homokozókat – ked-
ves műsorral köszönték meg a 
park kialakítását.

A megújult park átadásakor Csá-
nyi József elmondta, hogy 2015-
ben indult el a Félegyháza újjáépül 
program. Ennek keretében nem 
csak útépítésben, intézményfej-
lesztésben gondolkodott a város-
vezetés. Szükségesnek tartják a 
parkok kialakítását megújítását 
is, hogy még barátságosabbá vál-
jon a város, a felnövekvő generá-
ciónak és szüleiknek megfelelő 
terek teremtődjenek a játékra, 
kikapcsolódásra. 

Dr. Kiss Ákos Csaba úgy fogal-
mazott, egyre inkább érezhető, 
hogy kossuthvárosinak lenni jó. 
A játszótér nemrégiben szinte 
illegális szemétlerakóként funk-
cionált. Beszélgetve az itt élőkkel 
elhatározták, hogy ezen a helyze-

ten változtatni kell. A családosok 
érdekeit figyelembe véve döntöttek 
úgy, hogy parkosítanak és játszóte-
ret alakítanak ki. Neki is láttak a 
munkának. Előbb kerítést építettek 

és parkosítottak, mára pedig elju-
tottak odáig, hogy egy szép játszó-
teret adhattak át.

– Délutánonként erre járva 
azt tapasztalom, hogy minden 

játszóeszköz foglalt, és tapasz-
talható, hogy a gyerekek és a 
felnőttek egyaránt örülnek a tér 
megújulásának – tette hozzá a 
képviselő.

Birtokba vették a gyerekek az új játszóteret
Játékkal, tánccal, mondókákkal várták a Dózsa ovisok a Zrínyi-ud-
varban felújított játszótér átadását október 10-én. A gyerekek se-
gédkeztek Csányi József polgármesternek és Szamosi Endrének, 
a körzet önkormányzati képviselőjének az ünnepélyesen átadás-
ban is. Igazából viszont azt várták a legjobban, hogy a hivatalos 
ceremónia végén birtokba vegyék a hintákat és mászókákat.

A megújult játszótér átadásakor 
Szamosi Endre elmondta, hogy na-
gyon fontos volt a tér megújulása, 
mert ez egy közösségi terület. Itt 
nem csak a gyerekek tudnak önfe-
ledten játszani, a szülők és nagyszü-
lők is kellemes időtöltésre találnak, 
amikor az árnyas fák lombjai alatt 

alaposan átbeszélik a világ dolgait. 
A képviselő arról is beszámolt, 
hogy a játszóteret bővíteni szeret-
nék, újabb játékeszközökkel gya-
rapítva. Tervezik az egész udvar 
felújítását, az elhanyagolt területek 
rendbetételét és új parkolók kiala-
kítását is.

Kossuthvárosinak lenni jó!
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Az 1848-49-es szabadságharc 168 
évvel ezelőtt Aradon kivégzett hős 
vezéreiről több helyszínen is meg-
emlékeztek Félegyházán október 
6-án. A város valamennyi oktatási, 
nevelési intézményében tartottak 
ünnepi műsort. A Constantinum 
színjátszó köre például egy törté-
nelmi eseménysort vitt színpadra 
és mutatott be az iskola tanulóinak 
és dolgozóinak.

A művelődési központban a Szent 
Benedek Iskola Kiskunfélegyházi 
PG Tagintézmény diákjainak „Örök-
mécses” című előadásán Csányi 
József mondott emlékező beszé-
det. A polgármester az aradi tizen-
hármakról, mint az emberséget és 
hazafiságot megtestesítő mártírok-
ról beszélt. A megemlékezés után a 
városvezetés, a helyi pártok, intéz-
mények és civil szervezetek a Kis-
kun Múzeummal szembeni Aradi 
vértanúk-emlékoszlopnál helyezték 
el koszorúikat, mécseseiket.

Ha én rendőr lennék…
A félegyházi rendőrkapitányság a roma nemzetiségi önkor-
mányzattal közösen rajzos, szórakoztató programra várta a 
roma fiatalokat október 7-én a Szakmaközi Művelődési Ház-
ba. A fiatalok feladata egy plakátkészítés volt „Ha én rendőr 
lennék” címmel. 

A megjelenteket Horváth-Re-
kedt Gréta bűnmegelőzési 
előadó és Timafalvi László, a 
rendőrkapitányság vezetője kö-
szöntötte. A rendezvény megnyi-
tásakor a kapitányság vezetője 
elmondta, hogy 2011-ben lét-
rehoztak egy munkacsoportot, 
amelynek legfőbb feladata – a 
roma nemzetiségi önkormány-
zattal együttműködve – az előíté-
letektől mentes együttműködés 
kialakítása.

Buza Flórián, a Kiskunféle-
gyázi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke arról beszélt, 
hogy ezek az alkalmak lehetősé-
get adnak arra, hogy közelebbről 
megismerhessék a rendőrök 
munkáját. 

A köszöntők után a fiatalok 
nekilendültek a munkának. Cso-
portokat alkotva fantáziadús 
plakátokat és címereket alkot-
tak, majd közös uzsonnával zár-
ták a napot.

Nagy Lajos a DK jelöltje
A Demokratikus Koalíció Választókerületi Elnökségének májusi 
határozata, továbbá a Demokratikus Koalíció Országos Elnöksé-
gének szeptember 29-i határozata alapján Nagy Lajos választó-
kerületi elnököt indítja a 2018-as Országgyűlési választásokon a 
Demokratikus Koalíció kiskunfélegyházi szervezete.

Nagy Lajos 1959-ben született 
Debrecenben, ott végezte közép-
iskoláit is. 1981-ben Budapesten, 
a Zalka Máté Katonai Műszaki 
Főiskolán végzett hivatásos kato-
naként. Több szolgálati hely után 
1992-ben került Kiskunfélegyhá-
zára. 1989-ben elvégezte a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémiát. 2003-
tól a Petőfi Sándor Gépészeti szak-
középiskolában tanított előbb óra-

adóként, majd főállásban, később 
igazgatóhelyettesként.

2006-ban mérnöktanári diplo-
mát szerzett a Juhász Gyula Ta-
nárképző főiskolán. Nős, három 
felnőtt fia van.

2014 óta a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat tagjaként a Jogi, 
ügyrendi és nemzetiségi bizottság 
tagja, ahol aktívan, és megalkuvás 
nélkül képviseli a DK választóit. 
2013 óta vezeti a választókerületi 
alapszervezetet.

Az Aradi tizenhármakra emlékeztek

Hirdetés
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Ingatlanpiaci hírek
Utolérte a lakáspiac 

a 2008-as szintet 

Ismét erős forgalmat zárt szep-
temberben az ingatlanpiac, orszá-
gosan 13 639 ingatlan adásvétel 
bonyolódott a Duna House becs-
lése alapján. Tavaly ugyanekkor 
éppen, hogy átlépte a forgalom a 
12 ezres darabszámot. A vásár-
lói kedv továbbra is erős, amit a 
félegyházi Duna House Iroda nö-
vekvő tranzakció számai is mu-
tatnak – osztotta meg gondolatait 
dr. Sasi Ádám ügyvéd, ingatlan-
forgalmi szakjogász. 

Az idei III. negyedévben több 
mint 40 ezer ingatlan cserélt 
gazdát a tavalyi 35 ezerrel szem-
ben, ami 15%-os többletet jelent. 
Erőteljesen növekedett a hitele-
zés augusztusban: a lakáshitelek 
igénylése 33%-kal, a személyi 
kölcsönöké 46%-kal emelkedett 
2016-hoz képest. 

Kiskunfélegyházán az előző 
félévben a legnagyobb árnöveke-
dés a téglalakások esetében volt 
tapasztalható (189 468 forintról 
212 808 forintra nőtt volt az átlag 
négyzetméterár). A panellakások 
négyzetméterárai 165 015 forint-
ra emelkedtek. A családi házaknál 

126 421 forint volt szeptemberben 
az átlag négyzetméterár. Vidéken 
a nagyobb lakásba költözők (31%) 
voltak a legtöbben szeptemberben, 
őket a befektetők (26%) és az első 
lakásvásárlók (23%) követték. 

A növekedés a félegyházi Duna 
House Irodában is érzékelhe-

tő, 2017 októberéig 124 sikeres 
tranzakciót, eladást bonyolítottak 
le a helyi értékesítők, ami a tavalyi 
évhez képest 26 %-os emelkedést 
jelent. Ebben az esztendőben több 
mint 800 millió összértékű ingat-
lan adásvételében segédkezett a 
félegyházi Duna House Iroda. 

A helyi értékesítők hatékonysá-
gát növeli, hogy ismerik a félegy-
házi ingatlanpiacot, továbbra is 
csak sikerdíjért dolgoznak, míg a 
vevők részére ingyenesen segíte-
nek a megfelelő ingatlan megtalá-
lásában és az ehhez kapcsolódó 
ügymenet lebonyolításában. 

Bízzon a 9 éves tapasztalat-
ban, a helyi ingatlanosokban, ke-
resse fel a Duna House Irodát 
(Deák Ferenc u. 2.). (X)

Anyatejes 
világnap 
– Az anyatej a legtermészete-
sebb, a legegészségesebb és a 
legjobb összetételű táplálék, 
amely a gyermek testi és pszi-
chés fejlődéséhez szükséges 
– hangsúlyozta Tarjányi Gabri-
ella védőnő, a Kiskunfélegyházi 
Védőnői Szolgálat intézmény-
vezetője az anyatejes táplálás 
világnapja alkalmából tartott 
előadáson. Félegyháza több 
mint húsz éve csatlakozott 
a szoptatás népszerűsítését 
szolgáló programsorozathoz. 
A gyermekbarát Petőfi Sándor 
Városi Könyvtárban, a Kiskun-
félegyházi Védőnői Szolgálat 
szervezésében idén is színes 
és hasznos programok várták a 
kismamákat.

Kiskunfélegyházán és a kistérségében élő fiatal tehetséges le-
ány labdarúgók, futsalosok számára hosszú távon is fejlődési 
lehetőséget biztosít az Astra HFC női labdarúgó klub. Az után-
pótlás felkarolásával régióközpontokat hozott létre az Astra, 
amelyek egyike Kiskunfélegyházán működik. Az egyesület célja 
az utánpótlásbázis kibővítése helybeli fiatal tehetséges lányok 
bevonásával, akiknek 7 éves kortól egészen a felnőtt csapatig 
játéklehetőséget nyújtanak. A legkisebb korcsoportok (U7, U9) 
kialakítása a helyi iskolákkal, intézmények bevonásával, segítsé-
gével valósul meg. Több intézményben elindult a Bozsik-program, 
amelynek keretében megismerik a lányok a labdarúgás alapjait.

A Bozsik-program az elmúlt 
évek során egyre sikeresebbé 
vált Kiskunfélegyházán, Sieber 
Rita szervező több helyi óvodát 
és iskolát bevont a programba, 
egyre nagyobb létszámban nép-
szerűsítve a labdajátékokat. 

– A Bozsik-program során 
lehetőségünk nyílik a lányok 

megszólítására, a legtehetsége-
sebbeket 11-13 éves kortól ér-
demes külön választani a fiúk-
tól az eltérő fizikális fejlődések 
miatt. Lánycsapatba igazolás-
hoz az Astra HFC lehetőséget 
biztosít, nemcsak a kiskunfél-
egyházi, hanem a környékbeli 
fiataloknak is.

A korosztályos csapatok meg-
szervezése mellett az Astra HFC 
a továbbtanulást, a gimnáziumi 
és a kollégiumi elhelyezést is se-
gíti. 15 éves kortól a legtehetsé-
gesebb lányok a fővárosban foly-
tathatják tanulmányaikat, futsalos 
pályafutásukat.

A labdarúgás alapjait 7 éves kor-
tól az Astra igazolt játékosaiként 
sajátíthatják el a lányok, a korosz-
tályos futsal bajnokságban 12-13 
éves kortól vehetnek részt. A női 
futsal NB I-ben szereplő U15-ös 
együttest félegyházi edzők és játé-
kosok alkotják. Az Astra korosztá-
lyos edzője, Sieber Rita hozzátette, 
tovább szeretnék bővíteni a félegy-
házi bázist, amihez a félegyházi, 
illetve a környékbeli fiatalok jelent-
kezését várják.

Futsal utánpótlás régiós központtá 
vált Kiskunfélegyháza
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Az első 
félegyházi 
Örökös 
Boldog 
Iskola
A Kiskunhalasi SZC Kiskunfé-
legyházi Kossuth Lajos Szak-
képző Iskolája és Kollégiuma 
már a tavalyi évadban elnyerte 
a Boldog Iskola címet. A 2017-
2018-as tanévben pedig sikere-
sen pályázták meg elsőként az 
Örökös Boldog Iskola kitüntető 
titulust. Jelenleg az iskolában 
már 8 csoportban végzik a 10 
hónap különböző témáira épülő 
feladatokat a kamasz fiatalok.

A csoportok koordináto-
ra Juhászné Keserű Csilla 
Klára. A program célja, hogy 
a diákok tudatosan tudják al-
kalmazni az életük bármely 
területén a tanultakat, ismer-
jék meg önmagukat, a bennük 
rejlő tehetséget, és a lehető 
legjobbat hozzák ki a problémás 
helyzetekből. Kiskunfélegyhá-
zán jelenleg három általános 
iskolában (Platán iskola, Darvas 
iskola, József Attila iskola), és 
egy középiskolában ismerked-
hetnek a tanulók a boldogságó-
ra pozitív hozadékaival – tud-
tuk meg Grófné Czere Anikó 
Boldogságóra-koordinátortól.

Segítséget kér a „fiákeres bácsi”
A félegyházi gyerekek és felnőttek kedvelt fiákerese, Luczás Sándor augusztus 20-án 
is útnak indult, hogy pónifogatával városnéző körúttal örvendeztesse meg az érdek-
lődőket. A fiáker útja azonban megszakadt, amikor hajtóját arról értesítették, hogy 
lakóháza ég. Mire hazaért, a tűzoltók már oltották a tüzet, de hamar kiderült, hogy 
hatalmas kár keletkezett. Sérült a tetőszerkezet, a szobák, a fürdőszoba, a gang 
kiégett, megsemmisültek a bútorok, háztartási eszközök. A leégett házban Luczás 
Sándor feleségével, Katalin lányával és unokájával, Tamarával élt együtt. Otthonuk 
újjáépítéséhez nincs elegendő önerő, ezért segítséget kérnek a félegyháziaktól és 
minden segítőkész embertől.

A tűzeset után az önkormányzat gyors segítsé-
get nyújtott, biztosítottak egy önkormányzati 
lakást október végéig, és 600 ezer forint rend-
kívüli segélyt. A segítséget hálával fogadták, 
és megnyugtató volt az is, hogy fedél került a 
fejük fölé.

További támogatást is kaptak, például egy 
ács vállalkozótól, aki a tető javításában se-
gített. Az ablakok zömét is rendbe tették 
már. Ígéretet kaptak arra is, hogy a Kossuth 

Lajos Szakiskola diákjainak szaktudására 
számíthatnak a festésben, vakolásban és 
villanyszerelésben.

Mindez azonban még mindig kevés ahhoz, 
hogy a család visszaköltözhessen otthonába. 
Önerőből nem tudják megoldani a felújítást, 
szükségük lenne festékre, taposócsempére, 
megsemmisült háztartási eszközeik pótlására.

A család azzal a kéréssel fordul a segíteni 
szándékozókhoz, hogy gondjaik megoldásához 

nyújtsanak támogatást, amelyet a Luczás Sán-
dor, Fókusz Takarék 51700090-10020602 
számlaszámára utalhatnak, vagy fizetnek be. 
Telefonos egyeztetési lehetőség a családdal a 
06/20/29-67-113-as telefonszámon.

Mintegy 80 középiskolás csatlakozott a 72 óra kompromisszum 
nélkül nemzetközi önkéntességi akcióhoz az Ótemplom kezde-
ményezésére. A fiatalok három napon keresztül a város közterü-
leteinek tisztításán, a padok újrafestésén szorgoskodtak. Emel-
lett meglátogattak beteg embereket, akikkel elbeszélgettek, 
segítettek nekik a legfontosabb munkák elvégzésében. A lelkes 
csapatot Balla László alpolgármester köszöntötte október 12-
én, a munka kezdetekor, majd Ivanics Zoltán káplán útmutatása 
alapján kezdtek munkához a csapatok.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyház-
megye ifjúsági referense, Ivanics 
Zoltán elmondta, mint főszervező 
nagyon örül a fiatalok aktivitásának, 
hogy szívesen vállalják az önkén-
tességet. Ez a munka ugyanis azt 
jelentheti számukra, hogy kilépnek 
a mindennapi teendőkből, és olyan 

feladatokat oldanak meg, amelyek 
felkészítik őket a mindennapi élet-
re. A munka közepette pedig barát-
ságok is kötődnek.

– A mozgalom németországi kez-
deményezésre született meg. 2000 
elején a magyarországi katolikus 
egyház, a református egyház és az 

evangélikus egyház is csatlakozott 
hozzá. A 72 óra kompromisszum 
nélkül mozgalom az önkéntesség 
kultúrájának terjesztését tűzte 
zászlajára a kezdetektől fogva. 
Ehhez a fiatalokat szólítjuk meg, 
méghozzá úgy, hogy érezzék, épí-
tünk az ő kezdeményezésükre és 
kreativitásukra. Az akció amellett, 
hogy három napon keresztül re-
flektorfénybe helyezi az önkéntes-
séget, és ezáltal kiemeli az önkén-
tes segítségnyújtás fontosságát és 
örömét, alkalmas arra is, hogy az 
egész társadalom figyelmét fel-
hívja a fiatalok tettrekészségére, a 
bennük rejlő erőre is – tette hozzá 
a káplán.

Több vagy, ha adsz!

Roma közmeghallgatás
Közmeghallgatást tart Kiskunfélegyháza Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata november 14-én, ked-
den 10 órakor a polgármesteri hivatal első emele-

ti belső tárgyalótermében – mondta el lapunknak 
Buza Flórián elnök. A közmeghallgatáson az állam-
polgárok és a helyben érdekelt szervezetek képvise-
lői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.
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Használt elemeket gyűjtenek
A Platán utcai iskola tanulói lelke-
sen gyűjtik a használt elemeket. 
Így előzik meg, hogy a természet-
be kerüljenek. A külső burkolat 
megsérülése esetén ugyanis a szá-
razelem alkotóelemei a környezet 
nedvességével érintkezve kioldód-
hatnak, és az oldatok a talajt és a 
talajvizet szennyezhetik. Az elmúlt 
napokban rekordmennyiségű, 716 
kg elemet szállítottak el az iskolá-
ból. A felvételen az egyik legaktí-
vabb osztály tanulói szerepelnek. 
Az elemgyűjtési akció tovább foly-
tatódik az iskolában a környezettu-
datosság jegyében. 

Program
a hátrányos 
helyzetű
tehetségekért
Kiskunfélegyházán tartot-
ták meg az Arany János 
Tehetséggondozó Program-
ban részt vevő intézmények 
országos tanévnyitóját. A 
jelen lévő pedagógusok és 
szakértők többek között a 
végzettség nélküli iskolael-
hagyás ellen küzdő program 
sikereiről szóltak, de meg-
fogalmazták a gondokat és 
további teendőket is.

Papp Gyula, a Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum főigaz-
gatója tanévnyitó beszédében 
elmondta, hogy Kiskunfélegyhá-
zán tíz éve működtetik az Arany 
János Programot. Az elmúlt 
évek alatt folyamatosan emel-
kedett a program iránti igény, és 
az érintett hátrányos helyzetű 
családok száma. A felmérések 
szerint a kistelepülésekről szár-
mazó diákok elfogadhatatlanul 
kis arányban jutnak be a fel-
sőoktatási intézményekbe. Ezen 
is próbál segíteni a program. Az 
eddigi tapasztalatok szerint a 
tehetséggondozó programban 
részt vevő diákok a kiinduló 
helyzethez viszonyítva országo-
san is nagyon jó eredményeket 
érnek el. A továbbtanulás és az 
ECDL-vizsga sikeressége meg-
haladta a 90 százalékot, a gép-
kocsivezetői jogosítványt szinte 
valamennyien megszerezték, és 
van olyan iskola, ahol átlagban 
egynél több nyelvből tesznek si-
keres nyelvvizsgát.

Merj, nevess, szeress! címmel mo-
tivációs előadást tartott mintegy 
2300 félegyházi diáknak Szabó 
Péter, a legnépszerűbb hazai mo-
tivációs tréner. Az általános iskola 
nyolcadik osztályosai és a középis-
kolások október 5-én, csütörtökön 
annak az előadónak a sikeres élet-
hez vezető gondolataival ismerked-
hettek meg teljesen ingyen, akinek 
a neve tavaly 10 ezer fős hallgató-
ságot vonzott a Budapest Sporta-

rénába. Ráadásul egy-egy könyvet 
is hazavihettek ajándékba, akár a 
szerző személyes ajánlásával.

„Egyszerű gondolatok ezek, mint 
a faék” – vetítette előre az előadó, 
és így is történt. Nem hangoztak 
el világot megrengető új elméle-
tek, sem féltve őrzött, kiválasztot-
taknak tartogatott titkos eszmék. 
„Csupán” megélt és felismert éle-
tigazságok, ahogy azt Szabó Péter 
látja. Lehet velük egyetérteni és 

lehet elutasítani. De egy biztos: 
érdemes azokat megfontolni. Rá-
adásul egy olyan ember tolmácso-
lásában érkeztek el a félegyházi fi-
atalokhoz, aki megjárta az emberi, 
morális és mentális mélységeket, 
de képes volt talpra állni. Hogy 
emellett még minden tekintetben 
sikeresnek is tartja magát, az már 
hab a tortán.

Szabó Péter többek között az ön-
becsülés és az önfejlesztés fontos-
ságáról, szeretetről és elfogadásról, 
a gondolatok erejéről beszélt, arra 
ösztönözve a fiatalokat, hogy ismer-
jék fel: felelősségünk van saját sor-
sunk, életünk alakulásában. 

Az előadás után a motivációs 
tréner a helyi média képviselőinek 
elmondta: azért tartja fontosnak a 
félegyházihoz hasonló jótékonysági 
előadásokat, mert minél több em-
berhez, lehetőleg a legfogékonyabb 
korban szeretné eljuttatni az önfej-
lesztés útján elindító gondolatokat. 
Mert hisz abban, hogy akár egyet-
len jó időben elhangzó mondat el-
indíthatja azt a folyamatot, amely 
elvezethet a tartalmas, teljes élet 
kivirágoztatásához. 

A diákokat motiválta

Gazdagon terített asztal várta a 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakiskola diákjait október 12-én 
az intézmény aulájában. Az iskola 
mintegy tíz esztendeje az élelme-
zési világnaphoz kapcsolódóan 
egész napos rendezvényt szervez, 
ahol egészséges, bio alapanyagok-
ból készült finomságokat kóstol-
hatnak a diákok. 

A hagyományoknak megfelelően, 
az iskola diákjai idén is szendvicsek 
sokaságával vendégelték meg a 
hajléktalanszálló lakóit. A szendvi-
cseket gazdagító szalámit, májast, 
disznósajtot az iskola tanüzemében 
késztették, a zöldségek pedig a tan-
üzem kertjében teremtek. Szendvics a hajléktalanoknak
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A Lakitelek Népfőiskola hírei Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján: 
www.nepfolakitelek.hu

Harmadik alkalommal szervezte 
meg az Iskolakertekért Alapítvány az 
Országos Iskolakert-hálózat találko-
zót, amelynek idén a Lakitelek Nép-
főiskola adott otthont szeptember 
29-én és 30-án. A megnyitón Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő, a 
Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke 
köszöntötte az iskolakertek gondozóit, ápolóit.

Lezsák Sándor – aki 1969 és 1994 között 
maga is általános iskolában tanított – elmond-
ta, hogy a gyermekek életre nevelése szempont-
jából nagyon fontos munkát végez az Iskolaker-
tekért Alapítvány. Megerősítette: az alapítvány 
kezdeményezését a Lakitelek Népfőiskola a 
maga eszközeivel próbálja tovább erősíteni, 
ezért felajánlotta, hogy az iskolakertek kapcsán 
szakmai verseny, vagy nyári tábor számára 
kész helyet biztosítani a népfőiskola.

– Minden emberben van tehetség, minden 
gyermekben van valamilyen képesség, amit ki 
kell bontani, elő kell hívni, ez a pedagógus, az 
iskola és az oktatás irányításának a felelőssé-
ge – folytatta Lezsák Sándor. – Tehetségtelen 
gyermek nincs, csak tehetségtelen pedagógus, 
tehetségtelen iskola és politika, amelyek nem 
tudnak olyan helyzeteket teremteni, ami előhívja 
a gyermekben lévő tehetséget, ami sikerélményt 
nyújt. Évtizedekkel ezelőtt a kevésbé tehetséges 

gyermekek számára is 
sikerélményeket adtak 
a tűzoltóversenyek. 
Van, aki a matematika 
helyett más készség-
ben találja meg a te-
hetségét, azonban azt 

is kell értékelni.
Örömteli, hogy egyre több is-

kolában működnek iskolakertek, 
amelyek korábbi elhagyatottsá-
gukból kezdenek újjászületni. 
Lezsák Sándor szerint olyan egy 
igazi nevelő-oktató iskola, ahol – 
ha megoldható – lehetőség van 
iskolai lovas, úszás, zenei okta-
tásra, a gyermekek bevonásával 
iskolai konyha és iskolakertek 
használatára.

A lakiteleki Eötvös iskolában 
Szelesné Kása Ilona tanárnő 
vezetésével működik iskolakert, 
ahol a növényi festés különböző 
alapanyagait állítják elő. Az itt 
tevékenykedő diákok közremű-
ködésére a népfőiskola újjáépülő üvegházában is 
lesz lehetőség.

Az Iskolakertekért Alapítvány találkozóján 
nagy hangsúlyt kapott a nemzetközi kitekintés. 

A műhelymunkákra a „Természettudományos 
gyakorlatok az iskolakertben” pályázat nyertes 
iskolakertjei készültek izgalmas gyakorlati be-
mutatókkal a különböző korosztályok számára.

Születésének 135. évfordulója alkalmából emléknappal adóztak Ravasz László, a ma-
gyar protestantizmus egyik példaadó egyéniségének munkássága előtt szeptember 
28-án, a Lakitelek Népfőiskolán. A református püspök mellszobrának koszorúzását 

követően konferencián idézeték fel a püspök életútját a Kölcsey Házban. 

Közelgő események
–  Október 28-án rendezik meg a XI. Fedák Sári ulti-baj-

nokságot a népfőiskolán.
–  November 7-9. között tartják a XVII. Lakiteleki 

Filmszemlét.

Ravasz László 
Emléknap

Országos Iskolakert-hálózat találkozót tartottak 

Volt 
Vízkereszt, 
meg amit 
akartak
Változatos műsorokkal, vidám 
beszélgetésre, nótázásra, vár-
ták az időseket Jakabszálláson 
október 6-án, a község művelő-
dési házába, ahol mintegy 180 
szépkorút láttak vendégül. Az 
idősek napi ünnepség befeje-
zéseként az akasztói Vízkereszt 
citerazenekar lépett fel.

Az időseket évről-évre ebéddel 
és műsorokkal köszönti a község. 
Az idei ünnep mottója az alázat 
és a megbecsülés volt, amelyek 
jelentőségét Szabó György Ró-
bert polgármester beszédében is 
külön hangsúlyozta. 

Az óvodások és az iskolások 
műsorát követően a jakabszál-
lási idősek ismét megmutatták, 
hogy hajlott koruk ellenére is 
vidáman, fiatalosan mozognak 
a színpadon, és a Hattyúk tava 
részletének paródiájával mo-
solyt csaltak az arcokra.

Rozika néni az Év olvasója
Kiss Jenő Istvánné 137 do-
kumentumot kölcsönzött ki a 
Petőfi Sándor Városi Könyv-
tárból az elmúlt esztendő-
ben. Ezzel kiérdemelte az Év 
Olvasója-díjat. 

Rozika néni 2010-től rendsze-
res olvasója, használója a könyv-
tárnak. A legújabb szépirodalmi 
műveket, romantikus regényeket 
kedveli. Közel a 90 évhez is nyitott, 
fiatalos gondolkodású, az új dolgok 
iránt fogékony olvasó.

Rácz-Szabóék lettek az Év 
Olvasócsaládja. Alexandra, a 
Batthyány Lajos Általános Iskola 
tanulója az ifjúsági irodalmat és 
a lányregényeket, Viktória a bale-
rina-sorozatokat, az Olvass velem! 
könyveket, míg legkisebb testvérük 
Bogyó és Babóca történeteit hall-
gatja szívesen.

Az Év Gyermekolvasója címet 
Zsigó Nóra érdemelte ki azzal, 
hogy a legtöbb könyvet kölcsönöz-
te ki. Nóri a Batthyány Lajos Álta-
lános Iskola kitűnő tanulója, akinek 
szaxofonozás mellett olvasásra is 
marad ideje. 

Az Év Betűbölcsise Hekkel Éva 
lett. Évike pici baba kora óta láto-

gatja ezt a programot. Édesanyja 
és nagynénje segített neki megis-
merni a gyermekbirodalom rejté-
lyeit, miután rendszeres látogató-
jává vált a könyvtárnak.

Az év médiatár használója cí-
mért járó ajándékot Dobák Ildi-
kó vehette át. A könyvtár legjobb 

segítője címet pedig Kis-Fekete 
Vilmosnak, az ifjúsági fúvósok 
karnagyának ítélték.

Az ünnepségen jutalmazták a 
Móra Fesztivál keretében meghir-
detett rajzpályázat legeredménye-
sebb csoportjait is. A pályázatra 74 
rajz érkezett 8 óvodából. 
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Csaba királyfiról írt 
könyvet Lezsák Sándor

Lezsák Sándor legújabb, Atilla fia, Csaba királyfi című könyvéről 
dr. Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igaz-
gatója beszélgetett a szerzővel, a Hattyúházban megrendezett 
író-olvasó találkozón. 

A 12 jelenésből álló színpadi mű kéz-
iratát Lezsák Sándor, az Országgyű-
lés alelnökeként és a Lakiteleki Nép-
főiskola kuratóriumának elnökeként 
végzett munkája mellett írta meg 
alig egy hónap alatt. Az író elmondta, 
hogy az elmúlt évtizedek során több 
ezer jegyzetet gyűjtött össze Csaba 
királyfiról, a gondolataiban pedig már 
készen volt ez a színmű.

– Író vagyok, és én így próbá-
lok egy olyan mítoszt megerősí-
teni, ami bennünk él – hangsú-
lyozta Lezsák Sándor. A műben 
végigvonul a magyarság meg-
maradásába vetett hit és a ha-
zaszeretet fennkölt érzése, s a 
kötet olvasása során talán még 
korunk aktuális problémái is fel-
sejlenek benne.

2016-ban, hagyományteremtő 
szándékkal indította útjára a 
Móra Társaság a Móra Fesz-
tivált. A többnapos rendez-
vényt az őszi kulturális fesz-
tiválidényre időzítették, és 
fő céljaként Félegyháza írója 
műveinek és meséinek nép-
szerűsítését jelölték meg. Idén 
emellett Móra Ferenc múze-
umigazgatósága előtt is tisz-
telegtek az emlékezők annak 
apropóján, hogy száz eszten-
deje, 1917-ben nevezték ki a 
szegedi kultúrpalota és múze-
um élére.

Mindezek jegyében több helyszí-
nen, különböző kulturális intézmé-
nyek szervezésében, számos szín-
vonalas programmal idézték meg 
a jeles író szülővárosában Móra 
szellemiségét. 

A félegyházi általános iskolá-
soknak a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárban „Történetek Móra 
diákkorából” címmel Kapus Bélá-
né nyugalmazott igazgató, a Móra 
Társaság ügyvezető elnöke tartott 
előadást. A művelődési központ-
ban az általános iskolák színjátszó 
csoportjai teremtettek igazi szín-
házi hangulatot a fesztivál kere-
tében megrendezett dramatizálási 

bemutatón. Az ifjú előadók Móra 
Ferenc Úri kalap című válogatott 
elbeszéléseit vitték színpadra. A 
rendezvényt megtisztelte jelenlé-
tével Jenesné Móra Zsuzsanna, 
Móra István dédunokája.

A Kiskun Múzeumban Ko-
vács-Krassói Anikó muzeoló-
gus és dr. Medgyesi Konstantin 
tudományos igazgató-helyettes 
„Móra, mint kulturális szervező” 
címmel tartott előadást, amely-

ben Móra múzeumigazgatói és 
kultúraszervező, mecénási te-
vékenységét hangsúlyozták, és 
zenés-mesés alkotóműhelyre, 
továbbá Móra-sétára is invitálták 
az érdeklődőket. 

Fesztivállal 
népszerűsítették  
Móra életművét

A környezetvédelemről 
is tanácskoztak
A Natura Hungarica Alapítvány 
is szervezője, részese volt annak 
a nemzetközi rendezvénynek, 
amelyen franciaországi és ma-
gyarországi megyei, regionális 
önkormányzatok képviselői, egye-
temisták, valamint középiskolai 
diákok és civil szervezetek vitatták 
meg a fenntarthatóság, a környe-
zetvédelem, a klímaváltozás okozta 
problémák megoldási lehetőségeit. 
Az Erasmus+ program kereté-
ben megtartott tanácskozásnak 
Bács-Kiskun megye adott otthont. 

A résztvevők miközben számos 
megbeszélés közepette megvitat-
ták, hogy milyen válaszokat lehet 
adni a kihívásokra, mit kell tenni a 
mindennapokban, az oktatásban, 
megismerkedtek a megye neveze-
tességeivel is. Október 4-én Kis-
kunfélegyházára látogattak, ahol 
Balla László alpolgármester kö-
szöntötte a vendégeket a városhá-
za dísztermében, akik ezt követően 
városnéző sétára indultak, majd a 
művelődési központban folytatták 
a megbeszélés-sorozatot.



2017. október 20.12 FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HIRDETÉS

TIPPMIXELJ A POSTÁN, ÉS NYERJ 
KÉTFŐS UTAT A BL-DÖNTŐRE!
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NE FELEDD! A kijelölt postákon nem csak a Tippmix, hanem egyéb 
szerencsejáték-szelvényed is feladhatod!

Most nem csak tippjeiddel, de a szelvényeddel is nyerhetsz! Fogadj a Tippmixen 
a postán, hogy esélyed legyen megnyerni a fődíjat, a két főre szóló varázslatos 
utazást a 2018. május 26-i kijevi labdarúgó BAJNOKOK LIGÁJA DÖNTŐRE!  
A további szerencsés tippmixelők között 20 db BL-labdát is kisorsolunk.

Töltsd fel adataidat és Tippmix szelvényed azonosítóját a posta weboldalán, 
és máris részt veszel a sorsoláson!

A promóció időtartama: 2017. október 13. – november 24.
További részletek: www.posta.hu/tippmix_nyeremenyjatek

JÁTSSZ TIPPMIXET A POSTÁN,
ÉS NÉZD A HELYSZÍNEN A BL-DÖNTŐT!
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Október 20., péntek  
Gypo Circus és A Köztársaság 

Bandája koncert
Rocktár, 20:00 óra 

Október 21., szombat  
Omen és Fullánk koncert

Rocktár, 20:00 óra

Október 24., kedd
Dumaszínház: „Kis ember nagy 

gonddal jár”;  
Belépőjegy: 2700 Ft

Művelődési Központ, 19:00 óra

Október 26., csütörtök 
A reformáció emlékére –  

Tisztelet az 500. évforduló 
alkalmából.

Városi könyvtár, 17:00 óra

Október 27., péntek
„150. Emlékek emléke – 
 Tisztelők tisztelete 95.”

Petőfi – A halhatatlan dalok 
rendezvény

Városháza díszterme, 15:00 óra

Az emlékezés mécseseinek 
elhelyezése

Petőfi szobor – Petőfi tér, 15:30 

A tisztelet virágainak,  
koszorúinak elhelyezése 

Petőfi Sándor Emlékház, 15:45

Barangolás Petőfi világában
Petőfi Sándor Emlékház,  

16:00 óra

Lukács Ferenc:  
Ez van című kiállítás megnyitója –  

december 4-éig
Művelődési Központ aulája,  

17:00 óra

II. Tökfaragó Verseny és 
Halloween Party

Rocktár, 17:00 óra 

Október 28., szombat
Temetőkerti séta

Felsőtemető, 15:00 óra

Október 28., szombat 9-18 óra
Október 29., vasárnap 9-15 óra 

IV. Kiskunfélegyházi 
Makettkiállítás és 

Látványmakettezés
A belépés ingyenes!
Művelődési Központ  

színházterme

Müller Péter  
Sziámi and Friends  
és Idegen koncert
Rocktár, 20:00 óra

Október 29., vasárnap 
Sakkbajnokság

Kiskunfélegyháza –  
Maróczy SE NB II

Művelődési Központ, 9:00 óra

Október 30-31., hétfő-kedd
Őszi kézműves napok 

(kisiskolásoknak)
Belépődíj:  

egész napra 800 Ft,  
fél napra 500 Ft

Művelődési Központ,  
8 órától 12 óráig  

és 13 órától 16 óráig

Október 31., kedd
Betűbölcsi – A városi könyvtár 

baba-mama klubja
Városi könyvtár, 10:00 óra

November 3., péntek  
Lesz Densz Party, bemutatkozik 

Dj Freneza és Dj Matteo 
Rocktár, 22:00 óra

November 4., szombat
Temetőkerti séta

Alsótemető, 15:00 óra

Mini Alpárfeszt:  
Apey and the Pea,  
Stubborn, LTCD,  

Dungaree koncertek
Rocktár, 20:00 óra

Nemzeti ünnep
Az előttünk álló hétvége egy nap-
pal hosszabb lesz, hiszen hétfő, 
október 23-a nemzeti ünnep az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc kitörésének emlékére. Az 
1990-es évektől e témában sorra 
látnak napvilágot a tudományos 
művek, visszaemlékezések és 
naplók.

A középiskolások haszonnal 
forgathatják a Kérdések és vá-
laszok ismeretterjesztő sorozat 
1956-ról szóló kötetét, mert a 
benne helyet kapó írások fel-
vázolják az előzményeket és a 
háttérben zajló eseményeket, a 
legfontosabb mozzanatokra kon-
centrálva dióhéjban foglalják ösz-

sze a történteket. Megtudhatják, 
hol maradt az amerikai segítség, 
hívta-e valaki a szovjet csapato-
kat, vagy mit csinált Déry Tibor 
a börtönben.

A Forradalom! – 24 megtalált 
történet című könyvben személyes 
naplóbejegyzések, levelek, memo-
árok, versek, falfeliratok és rajzok 
találhatóak. A kötet előkészítését 
egy felhívás előzte meg, amelyben 
a Magyar Nemzeti Levéltár arra 
kérte a lakosságot, adják át ’56-
hoz kapcsolódó dokumentumai-
kat. Érkezett megannyi személyes 
kincs, amelyből 24-et ismerhetünk 
meg, többek között négy félegyhá-
zi gimnazistáét is, Fekete Pálét,  

Kóbor Györgyét, Barna Rezsőét 
és Dobos Péterét.

Szabó Balázs, a Csengőfrász 
című önéletrajzi családregény 
szerzője mindössze 14 éves, ami-
kor a forradalom leverése után 
egyedül szökött át a vasfüggö-

nyön. Szülei, a színészházaspár 
Szabó Sándor és Bárczy Kató 
egy osztrák menekülttáborban ta-
láltak rá. A család innen az Egye-
sült Államokba utazott. E könyv 
elevenen és érzékletesen számol 
be a reménytelen ’50-es évekről.

KÖNYVTÁRSAROK

Hangverseny id. Lukács 
Ferenc emlékére
A Kiskunfélegyházi Zenebarátok 
Kórusa tart emlékhangversenyt 
id. Lukács Ferenc tiszteletére 
október 21-én, szombaton 18 
órakor a Móra Ferenc Művelő-
dési Központ színháztermében. 
Vezényel: Szatmári Imre. Zon-
gorán kísér: Bolla Julianna. Az 
előadás ingyenes.

Hirdetés

Kelemen Sándorné olvasónk 
rendszeresen megörvendeztet 
bennünket verseivel. Ezúttal 
legfrissebb költeményének 
adunk helyet. 

A cél

Lehet, úgy érzed –
Céljaid elérhetetlenek;
Nézz szembe önmagaddal – 
S vedd elő az önerőd.

Ha gyenge vagy – 
Ne mutasd mások felé;
Ha küzdened kell, küzdj – 
S legyél nagyon erős.

Sikerülni fog hidd el – 
Érzéseid legyenek nemesek;
S mindig úgy ébredj –
Mint egy boldog ember.
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Ön mit gondol erről?

2. kérdés

A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE OKTÓBERBEN
ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK. KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Soros György brüsszeli  
vezetőkkel együtt azt is el akarja 

érni, hogy az EU tagállamai,  
így Magyarország is, bontsák le  

a határvédelmi kerítéseket,  
és nyissák meg a határokat  

a bevándorlók előtt.
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Magabiztos játékkal a vártnál 
simábban nyert a P&P Kiskunfé-
legyházi HTK kézilabdacsapata 
az NB II délkeleti csoportjának 4. 
fordulójában. A KHTK zsinórban 
negyedik sikerét aratta, a szen-
vedő fél a még veretlen Túrkevei 
VSE 16-12-es félidőt követően 28-
20-ra maradt alul. A bajnokságot 
hibátlan mérleggel kezdő KHTK 
az 5. fordulóban az aranyéremre 
törő Békéscsaba DKSE-t fogad-
ja október 21-én, szombaton 17 
órakor a Kiskunfélegyházi Városi 
Sportcsarnokban.

NB II férfi felnőtt Délkelet 4. 
ford., 10. 14.

P&P Kiskunfélegyházi HTK – 
Túrkevei VSE 28-20 (16-12)

Könnyed
győzelem

Megszakította négymeccses nyeretlenségi sorozatát, 
legyőzte a Kiskunhalasi FC-t a Kiskunfélegyházi HTK 
a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 10. forduló-
jában. A Halas került előnybe a találkozón, de a KHTK-
nak sikerült fordítania. 2-2-őt követően a mindent el-
döntő gólt Csurka Ádám szerezte a 86. percben, ami 
három pontot jelentett csapatának.

Bács-Kiskun Megyei I. 10. ford., 10.14.
Kiskunfélegyházi HTK – Faddikorr-Kiskunha-

lasi FC 3-2 (1-1)
Gólszerzők: Csurka Ádám 39. p., 86. p., Koncz 

Zsolt 67. p., ill. Mihalkó Máté 27. p., Amariutei 
Sorin 68. p.

Piros lap: Virágh Balázs 89. p. (Kiskunhalas)

Fordított a KHTK

Vereség 
Szoros program várt az Astra 
felnőtt csapatára október 14-én, 
délelőtt Üllőn az ETO FC ellen 
játszottak a lányok a nagypályás 
Magyar Kupában, este pedig 
Szekszárdon léptek pályára a 
női futsal NB I. soros fordulójá-
ban. Tartalékos összeállításban 
utazott Szekszárdra az Astra, a 
nyolcfős keretet négy, 20 év alatti 
játékos alkotta. A Szekszárd FC 
kihasználta a felkínált lehető-
séget és megszerezte a három 
pontot. Az első félidőben még 
tartotta magát az Astra, végül 
azonban nem kerülte el a nagy-
arányú vereséget. A pontvesztés 
ellenére az Astra továbbra is do-
bogós a bajnokságban.

Női Futsal NB I. 5. ford., 10. 
14.

Agenta Girls Szekszárd FC 
– Astra-4IG-Kiskunfélegyhá-
zi Bulls 6-0 (2-0)

Dobogós 
birkózók
Szép eredményeket értek el a Kis-
kunfélegyházi Birkózó Sportegyesü-
let versenyzői az elmúlt időszakban. 
Szécsényi Ádám a dobogó második 
fokára állhatott fel a Kecskeméten 
rendezett szabadfogású diákolim-
pián, a nehézsúlyúak között. Ezt 
követően Kaposváron mérettették 
meg magukat a lányok az országos 
bajnokságon. A 40 kg-os súlycso-
portban Szabó Szonja, a 65 kg-osok 
között Tapodi Zsófia ezüstérmet 
szerzett. Mellettük Tapodi Rebe-
ka a 43 kg-os, Kiss Henrietta az 
56 kg-os súlycsoportban harmadik 
lett, míg a 37 kg-osok között Páli 
Éva ötödikként végzett. Edzők: Ván 
Jenő, Szabó József és Kelemen 
András.

A hagyományokhoz híven idén is 
kiválóan szerepeltek a Kiskunfé-
legyházi HTK Ökölvívó Szakosztá-
lyának versenyzői. Ramocsa Sán-
dor vezetőedző és Gondi János 
szakosztályvezető munkáját dicsé-
ri, hogy Buza Barbara aranyér-
met szerzett Bükkön, az országos 
magyar bajnokság serdülő korcso-

portjában, 54 kilogrammban. Ezt 
megelőzően a kiskunhalasi test-
vérvárosi kupán három fővel indul-
tak el szeptemberben. Kókai Mar-
tin és Palotás Mihály a későbbi 
győztestől szenvedett vereséget, 
míg az ifjúsági korú Gondi Péter 
60 kilogrammban az elődöntőig 
menetelt. Kikindával évtizedek óta 
jó kapcsolatot ápol a KHTK Ököl-
vívó Szakosztálya, a Papp László 
Ökölvívói Akadémia tagjaival meg-
hívásos tornán vettek részt Szer-
biában. A nagyszabású versenyen 
17 klub ökölvívói mérték össze 
tudásukat. Palotás Mihály, Gondi 
Péter és Buza Barbara egyaránt 
ezüstérmet nyert. 

MAGYAR BAJNOK 
a KHTK 
ökölvívója

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Ahogy visszaemlékezésekből és a le-
véltárban megőrzött bírósági peres ira-
tokból kiderül: az 1956-os forradalom 
eseményeibe félegyházi diákok is be-
kapcsolódtak. Szerepük különösen a 
forradalom leverése utáni időszakban 
vált jelentőssé, amikor maguk készítet-
te röplapokkal, falragaszokkal próbálták 
ébren tartani a forradalmi lángot, éleszt-
getni az orosz megszállókkal szembeni 
ellenállás tüzét. 

Ebben legaktívabb szerepet az akkori Petőfi 
Gimnázium harmadikosai vállaltak. A fiatalok 
vagy maguk által kitalált, vagy a Szabad Euró-
pa Rádióból vett szlogenekkel, jelmondatokkal 
tiltakoztak a szovjet beavatkozás és az általa 
hatalomra segített Kádár-kormány ellen. A 
gimnazisták a titokban készített röpcédulákat 
sötétedés után ragasztották ki a város forgal-
masabb pontjain lévő üzletek kirakataira, há-
zak ajtaira, ablakaira. 

Az egyik diákot azonban „munka közben” 
tetten érték és bekísérték a rendőrségre. Út-
közben leszedették vele az összes addig ta-
lált falragaszt és ezeket tárgyi bizonyítékként 
a peres iratokhoz csatolták, így maradhattak 
fenn az utókor számára. A sokszor csak egy 
mondatot, de gyakran verset, vagy rajzot 
is tartalmazó röplapok szerzősége ma már 
nem állapítható meg pontosan, de tartalmuk 
jól tükrözte az akkori fiatalság véleményét a 
rendszerről: 

„Gerő, Kádár egyre megy, egyik kutya, má-
sik eb.” „Ki az ország legnagyobb fakírja? Ká-
dár János, mert két hete ül a szovjet szuro-
nyok hegyén.” „Éljen a nép és a haza! Oroszok 
menjetek haza!” „Kutyaugatás nem hallatszik 
az égbe, magyar néphez Kádárnak beszéde.” 
„Passzív ellenállás a kormány ellen!” „Szovjet 
tudósok szerint a szabadság fekélye ellen leg-
jobb orvosság a szibériai ólombányák áldott 
levegője.” 

 Ónodi Márta
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Félegyházi diákok 1956-os röplapjai

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

1. Balu: 6-7 éves drapp-barna 
keverék kan
2. Blacky: fél év körüli fekete 
keverék szuka
3. Boglya: 1 év körüli zsemle-
színű keverék szuka
4. Szergej: 3 és fél éves fekete 
keverék kan

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

idő: Minden nap (hétfő–vasárnap) 
13:00-15:00-ig

1

3

2

4

Hirdetés

Felújított PRÉMIUM számítógép:
HP Compaq 6005 Pro: AMD X2 3,4 GHz, 4 GB mem., 
250 GB HDD, DVD-író, Win10 Home, 1 év gar.:  br. 26.990 Ft
Lenovo ThinkStation: Intel Core-i7 4770 3,4 GHz, 8 GB mem., 
500 GB HDD, DVD-író, 1 év gar.  br.: 159.990 Ft 

Felújított PRÉMIUM notebook :
DELL Latitude E 5430: Intel Core i3 2370 2,4 GHz, 4 GB mem., 
320 GB HDD, DVD-író, 14,1”, ½ év gar. br.: 59.990 Ft

HASZNÁLT SZÁMÍTÓGÉP-AJÁNLATUNK!

br. 26.990 Ft

br.: 159.990 Ft

ÚJSZÜLÖTTEK: Fodor Dominik (anyja 
neve: Oroszi Krisztina), Dongó Csenge 
(Tapodi Hajnalka), Kovács Anna (Lombos 
Tímea), Szólya Tamara (Fricska Berna-
dett), Tömöri Anett (Nagy Erika), Ko-
vács Zsombor (Szekeres Melinda Anett), 
Fliszár Dóra Annabella (Mihály Dóra), 
Halla Zalán (Jánosi Edina), Vili Ábel Ba-
lázs (Kánya Rita), Kurgyis Lóránd (Sze-
belédi Anita), Farkas Lotti (Tóth Melinda)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Hol-
ló-Szabó Edit – Kiss Jenő, Polyák Ju-
dit – Hegyi Bence, Bense Bernadett – 
Szettyán György Norbert

MEGHALTAK: Csáki Attila, Herédi 
Mihályné Szűcs Anna, Kiss Jenőné 
Tóth Julianna, Tóth Mihályné Sallai 
Erzsébet, Török Lászlóné Hideg Anna, 
Dr. Fehérvári István Józsefné Szabó 
Klára, Koncz László József, Dr. Barton 
Andrásné Csenki Irén, Dr. Kiss Lajos 
Józsefné Zsemlye Mária, Szabó István-
né Ónodi Rozália, Mészáros Mihályné 
Potyesz Julianna – Kiskunfélegyháza, 
Bánfi István – Pálmonostora, Kis Vil-
mos Béla – Jászszentlászló, Rádi Al-
férd Alajos – Kecskemét, Gyuris Mihály 
– Kiskunmajsa, Klimó Mihályné Sárga 
Ilona – Jakabszállás, Pálszabó István 
– Kerekegyháza

Anyakönyvi hírek

A félegyháziak gondot fordítanak virágos kertjeik, erkélyeik 
szépítésére. Ezt jelzi, hogy az őszi virágvásáron most is sokan 
megfordultak. Voltak, akik a közelgő halottak napjára, mások 
kertjükbe, erkélyükre vásároltak virágot. 

Ősszel is
virágos Félegyháza

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


