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Márciusi ülésén fogadta el a képviselő-testület a Korond utca 5. 
szám alatti, volt SZTK épület hasznosításáról szóló előterjesztést, 
így – több éves előkészítő munka után – még az idén megkezdőd-
het Félegyháza történetének legnagyobb önerős beruházása. Az 
500 millió forintos projekt új fejezetet nyit a város egészségügyi 
ellátásában – hangsúlyozta Csányi József polgármester, aki azt is 
elárulta, hogy nagy várakozással tekint a félegyházi betegeknek 
és orvosoknak is minőségi változást jelentő fejlesztés elé.

– Bizonyára többen emlékeznek 
arra, hogy az SZTK épület koráb-
ban a kórházi járóbeteg-ellátás 
központja volt, majd takarékossági 
okokból kiürítették, a szolgáltatá-
sait pedig a kórház területén he-

lyezték el. Ez a döntés már akkor 
is megosztotta a város közvélemé-
nyét, és sokan nem értettünk egyet 
vele. Mindenesetre amikor három 
évvel ezelőtt átvettük és feltérké-
peztük az önkormányzati ingatlan-

Újra a gyógyítás szolgálatába áll a régi SZTK épület
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állományt, már nagyon lepusztult 
állapotban volt ez a jobb sorsra 
érdemes épület.

Vége a balkáni  
körülményeknek

Ahogy a választások előtt elvég-
zett egészségügyi konzultáció 
is rámutatott, az egészségügyi 
ellátás a város közvéleményét 
leginkább foglalkoztató témák 
egyike. Ugyanakkor azzal is szem-
besültünk, hogy az alapellátás 
– beleértve a gyermek és felnőtt 
háziorvosokat – sok esetben bal-
káni körülmények között kényte-
len dolgozni Félegyházán. Kevés 
kivételtől eltekintve kis rendelők, 
levegőtlen várók, a megfelelő 
szellőzés hiánya jellemzi ezeket az 
épületeket, ami komoly problémá-
kat vet fel akár egy influenzajár-
vány idején. Ennek a helyzetnek 
a javítását tűztük célul, amikor 
az önkormányzati ciklus kezdetén 
megfogalmazott első célkitűzé-
seink közé soroltuk a volt SZTK 
épület felújítását, és ennek kap-
csán az alapegészségügyi ellátás 
minőségének javítását. Ez egybe-
esett az érintettek igényével. Az 
ide vezető út fontos állomásához 
jutottunk most el, hároméves ter-
vezés, szakmai és pénzügyi elő-
készítő munka eredményeként. 
A beruházáshoz szükséges jelen-
tős, félmilliárd forintos összeget 
teljes egészében saját forrásból 
teremti elő az önkormányzat. Ez 
pedig azáltal vált lehetővé, hogy 
számos halaszthatatlan városi 
fejlesztés szükségességéről – az 
óvodaépítéstől az energetikai be-
ruházásokon át a főtér és a Vasas 
pálya felújításáig – sikerült megy-
győzni a döntéshozókat, és ezzel 
számottevő Európai Uniós forrást 
elnyerni. Az így felszabadult ösz-
szegeket tudtuk átcsoportosítani 
e célra. Ezzel megnyílt a pénzügyi 
lehetőség ennek, a város minden 
egyes lakóját érintő döntésnek a 

meghozatalához – summázta a 
polgármester.

Diszkrét ellátás,  
modern beteghívó

Mint megtudtuk, a pontos terveket 
és részleteket azoknak az orvosok-
nak a bevonásával dolgozta ki a ge-
neráltervező, akik majd használják 
az épületet. Mindenekelőtt kulturált 
rendelőket és várókat, az épület-
ben dolgozók számára öltözőt, te-
akonyhát, tárolókat alakítanak ki. A 
felmerült igényeket figyelembe véve 
több háziorvosi rendelő két helyisé-
ges lesz, így míg az egyikben az or-
vos a beteget vizsgálja, a másikban 
az asszisztens ki tudja adni a már 
elkészült recepteket, beutalókat. Ez 
a diszkrét ellátást, és a várakozás-
sal töltött idő csökkentését teszi 
lehetővé. A tervek között szerepel 
egy modern beteghívó rendszer, 
és az előzetes, akár online időpont 
foglalás lehetőségének megterem-
tése is.

Költöznek  
a védőnők is

A háziorvosok mellett a védőnői 
szolgálat is helyet kap az új egész-
ségügyi szolgáltató központban. 
Tarjányi Gabriellával, a szolgálat 
vezetőjével egyeztetve tárta fel a 
városvezetés a jelenlegi gyakor-
lat hiányosságait, és az új helyen 
a lehető legjobb megoldást talált 
azokra. Így például a várandós és a 
kisgyermekes tanácsadás megfele-
lő elhelyezésére, a szolgálat zökke-
nőmentes munkájához szükséges 
irodák kialakítására.

Lesz fogászati ügyelet 
és költözik a háziorvosi 

ügyelet is

Az épület földszintjén tervezik el-
helyezni a gyermek és felnőtt házi-
orvosi ügyeletet is, amely jelenleg 
a kommendáns hivatal épületében 
működik. Itt azonban az adottsá-

gok nem a legideálisabbak, tekin-
tettel arra, hogy meglehetősen 
nehézkes a környéken a parkolás, 
ami pedig még fontosabb, hogy a 
mentő sem tud a bejárathoz közel 
megállni. Emiatt értékes percek 
mehetnek veszendőbe egy súlyo-
sabb kórkép ellátásánál. Ezzel 
szemben az új egészségügyi szol-
gáltató központban a helyiségek 
megközelíthetőségénél, a parkolás 
kialakításánál már ezeket a szem-
pontokat is szem előtt tartják, és 
természetesen az akadálymente-
sítés is megtörténik. Nagy hiányt 
sikerül pótolni azzal, hogy újrain-
dul a fogászati ügyelet, és teljesen 
új ellátási formaként megjelenik a 
szájsebészeti ellátás is.

Van még szabad hely

Csányi József elmondta, hogy va-
lamennyi háziorvosnak jut megfe-
lelő hely, kulturált rendelőhelyiség 
az új egészségügyi szolgáltató 
központban, aki eddig kérelem-
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ben jelezte, hogy élni kíván a le-
hetőséggel. Emellett vannak még 
további szabad, kéthelyiséges, 
tágas háziorvosi rendelők is a 
házban, amelyekre várják a je-
lentkezőket. Szeretnének emellett 
minél több magán szakrendelést 
is ide vonzani annak érdekében, 
hogy a lehető legtöbb szakma 
képviseltesse magát az endok-
rinológiától a kardiológián át a 
nőgyógyászatig.

A polgármester beszélt arról 
is, hogy egy ilyen volumenű beru-
házás elindítása akkor ésszerű és 
felelősségteljes, ha látják annak 
piaci megalapozottságát, hosszú 
távú fenntarthatóságát is. Erre 
szerettek volna garanciát kapni a 
leendő bérlők feltérképezésével. 
Emellett azt is érdemes figyelem-
be venni, hogy minél nagyobb rész 
lesz bérleti szerződésben hasz-
nosítva, annál nagyobb áfa visz-
szaigénylésére lesz lehetősége az 
önkormányzatnak. Többek között 
ezért is határozott már a febru-
ári ülésén a képviselő-testület a 
leendő épületben kialakítandó üz-
lethelyiség bérbeadására kiírt pá-
lyázatról, amire egy gyógyszertár 
létesítésére irányuló ajánlat érke-
zett, amely tevékenység szorosan 
kapcsolódik a megálmodott egész-
ségügyi funkcióhoz. 

Több tucat parkoló

A magas minőség a műszaki szín-
vonal mellett a működtetésében 
is megjelenik: lesz portaszolgálat, 
őrzött babakocsi-tároló, és ter-
mészetesen légcserélő rendszer 
és légkondicionálás is. Az épület 
mögött lebontják a telekre beé-

kelődött régi épületet, és 40 fé-
rőhelyes ingyenes parkolót alakí-
tanak ki. Emellett a Korond utcán 
is bővítik a parkolóhelyek számát, 
megelőzve, hogy a megnövekedett 
forgalom nehezítse az ott élők 
mindennapjait.

Két ütemben

A teljes kivitelezés két ütemben 
történik meg. A beruházás első 
részében az épület öt szintjéből 
három lesz belülről felújítva, míg a 
felső két szintet – ahol konferen-
ciaterem és az egészségfejleszté-
si iroda uniós pályázati székhelye 
kap helyet – a második ütemben 
valósítják meg. 

Az intézmény üzemeltetését 
a tervek szerint egy száz száza-
lékban önkormányzati tulajdonú 
nonprofit gazdasági társaság vég-
zi majd, amelynek feladatai közé 
tartozik többek között a szakren-

delések választékának bővítése, a 
bérlők tevékenységének összehan-
golása, és természetesen a lehető 
leggazdaságosabb működtetés. 
Ezzel együtt az önkormányzat 
megvizsgálja annak a lehetőségét 
is, hogy külső szolgáltató helyett 
saját cégével, lehetőség szerint 
félegyházi orvosok közreműködé-
sével lássa el a háziorvosi ügye-
letet. Ezáltal azt a profitot, amit 
egy külső társaság kapna, a helyi 
orvosok bérkiegészítésére lehetne 
fordítani.

Nem enged  
a fenyegetésnek  
az önkormányzat

A polgármester elmondta: tisztá-
ban vannak vele, hogy ez a hatal-
mas egészségügyi előrelépés egy 
helyi vállalkozó üzleti és gazdasági 
érdekeit sérti, és már el is indult 

az aknamunka az SZTK felújításá-
nak megakadályozására. Azonban 
egy vállalkozó anyagi érdekénél 
sokkal fontosabb a harmincezer 
helyi lakos egészségügyi ellátásá-
nak fejlesztése, ezért a beruházást 
semmilyen egyéni érdek nem fogja 
tudni meggátolni.

Idén indul  
a beruházás

Csányi József polgármester azt re-
méli, hogy a város saját erős beru-
házásával az önkormányzat újabb, 
jelentős lépést tesz az egészség-
ügyi alapellátás színvonalának ja-
vításáért, és talán – párhuzamo-
san a kórházban megvalósuló ilyen 
irányú törekvésekkel – a kórház 
aktív ellátásának megszűnésével 
ütött űrt is sikerülhet enyhíte-
ni. A kivitelezés még 2018-ban 
megkezdődik.

 Tóth Timea
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Tájékoztató az egyéni szavazólapon  
szereplő jelöltekről
Dr. Faragó Zsolt jegyző, az Országos Egyéni Választási Iroda (OEVI) 
vezetője tájékoztatja a választópolgárokat, hogy a Bács-Kiskun Megyei 
4. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületben az alábbi országgyűlési 
képviselő-jelölteket vette nyilvántartásba az Országgyűlési Egyéni Vá-
lasztókerületi Választási Bizottság. 

Az április 8-i választáson a szavazólapon az alábbi sorrendben szerep-
lő jelöltekre lehet szavazni (érvényesen szavazni legfeljebb egy jelöltre 
lehet a jelölt neve melletti körben elhelyezett két egymást metsző + vagy 
X vonallal):

1. Horváth Tamás – MSZP – Párbeszéd Magyar Szocialista Párt Párbe-
széd Magyarországért Párt
2. Kiss Viktor – MIÉP – Magyar Igazság és Élet Pártja 
3. Gál László Szabolcs – MEDETE Párt – Magyarországon Élő Dolgozó 
és Tanuló Emberek Pártja 
4. Szimandl Noémi – Családok Pártja 
5. Tabajdi Péter – Momentum – Momentum Mozgalom 
6. Lezsák Sándor – FIDESZ-KDNP – FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 
Kereszténydemokrata Néppárt 
7. Kollár László – JOBBIK – Jobbik Magyarországért Mozgalom 
8. Borbásné Keresztes Márta – Munkáspárt – Magyar Munkáspárt 
9. Bodor Sándor – MKKP – Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
10. Kis-Szeniczey Kálmán – LMP – Lehet Más a Politika 
11. Gál Róbert Zoltán – Összefogás Párt  

Tájékoztató a szavazókörökről
Az országgyűlési képviselők április 8-i választásán a választópolgár bel-
földön a lakcíme szerinti szavazókörben (átjelentkezéssel a kijelölt sza-
vazókörben) szavazhat.

A szavazás helyét a megküldött értesítő tartalmazza. Kérjük, 
szavazás előtt feltétlenül tekintse meg az értesítőn a szavazás he-
lyét, mivel egyes szavazókörök elnevezése, valamint címe eltérhet 
a korábbi években megszokott szavazóhelytől. 

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a települési szintű 
lakóhellyel rendelkező és az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok a 
12. számú szavazókörben (Kossuth u. 9., Móra F. Gimnázium) élhet-
nek választójogukkal.

Kiskunfélegyházán az országgyűlési választáson az alábbi sza-
vazókörök működnek: 
1-2-3. sz. szavazókörök: Platán Utcai Általános Iskola – Platán u. 12. 

4. sz. szavazókör: Szegedi Úti Óvoda – Szegedi út 5. 
5-6. sz. szavazókörök: József A. Általános Iskola – Deák F. u. 14. 
7. sz. szavazókör: Dózsa Gy. Ált. Iskola – Dózsa Gy. u. 26-32.
8. sz. szavazókör: Szent Benedek Iskola – Kossuth u. 24. 
9. sz. szavazókör: Kossuth L. Középiskola – Kossuth u. 34. 
10-11-12. sz. szavazókörök: Móra F. Gimnázium – Kossuth u. 9. 
13. sz. szavazókör: Göllesz V. Általános Iskola – Szent Imre herceg u. 1-3. 

(korábban a Móra F. utcai Óvodában működő szavazókör helyett)
14. sz. szavazókör: Közgazdasági Szakközépiskola – Oskola u. 1-3. 
15. sz. szavazókör: Göllesz V. Általános Iskola – Szent Imre herceg u. 1-3. 
16-17. sz. szavazókörök: Volt Bankfalui Általános Iskola – Alpári út 53. 
18. sz. szavazókör: Baromfifeldolgozó Üzem – Csongrádi út 101. 
19. sz. szavazókör: Boda Bálint Vegyesbolt – Mészöly Gy. u. 1. 
20-21. sz. szavazókörök: Darvas Általános Iskola – Darvas tér 10. 
22. sz. szavazókör: Aranyhegy, volt iskolaépület Csillag u. 1. 

(Aranyhegyi lakótelepen a korábbi választásokon Kecskeméti úti Iskola 
néven szereplő épület)

23-24-25. sz. szavazókörök: Bercsényi Utcai Óvoda – Bercsényi u. 5. 
26. sz. szavazókör: Kossuthvárosi Óvoda – Dessewffy u. 38. 
27. sz. szavazókör: KUNVILL Kft. Iroda – Izsáki út 34. 
28. sz. szavazókör: Félegyházi Waldorf Iskola – Kossuth u. 29-31.
(volt Petőfi Iskola épületében) 
29. sz. szavazókör: Közösségi Ház (Selymes) – IX. körzet 188. 
30. sz. szavazókör: Haleszi Általános Iskola – XI. körzet 1. 
31. sz. szavazókör: Gazdaköri Iskola – XI. körzet 352. 

 
 Dr. Faragó Zsolt jegyző,  

 Helyi Választási Iroda vezetője
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A Molnártelepi úton kezdődött 
el az idei kátyúzás Félegyhá-
zán. A munkálatokat március 
26-án, hétfőn kezdte el a ki-
vitelező – tudtuk meg Sipos 
Róberttől, a városüzemeltetési 
osztály munkatársától.

– A legveszélyesebb lyukakat már 
hidegaszfaltos technológiával 
betömtük, most ezeket is végle-
gesítjük. Az ütemterv szerint a 
Kossuth város lesz a következő 
helyszín, majd városrészenként 
minden utcára sor kerül.

Először kivésnek és előkészíte-
nek annyi kátyút, amennyit később 
egy teherautónyi aszfalttal fel tud-
nak tölteni. Ehhez néhány napra 
szükség van, így az előkészített 
kátyúk egy ideig befedetlenül ma-
radnak. Ezekre az útszakaszokra 
az úton folyó munkát jelző táblák 
kerülnek. Ahol ilyennel találkoznak 
az autósok, ott fokozott óvatosság-
gal érdemes közlekedni! A kibon-
tott törmeléket összegyűjtés után 
a KVI telephelyére szállítják, s a 
darabos aszfaltot később útpadka 
feltöltéseknél felhasználják.

Ismét majális  
a parkerdőben
Május 1-jén rendezik meg a 
parkerdőben a városi majálist. 
Az idén a nagytisztáson lesz a 
színpad, a vidámpark, és a ven-
déglátó egységek sátorral, sörpa-
dokkal. A kistisztáson főzhetnek 
azok a szervezetek, amelyek élni 

kívánnak ezzel a hagyománnyal, 
ugyanitt kapnak lehetőséget a 
sportegyesületek tevékenységük 
bemutatására, a gyermekeket pe-
dig quad-pálya várja. A nap a 18 
órakor kezdődő Neoton Família 
élőzenei nagykoncerttel zárul.

Szent-Györgyi Albert- 
díjat kap dr. Perlaki Pál

Március 30-án éjfélkor lezárult 
a Szent Györgyi Albert orvosi-díj 
szavazása. A kelet-magyarorszá-
gi régió 242 jelöltje közül 4799 
szavazattal dr. Perlaki Pál a 3. 
helyen végzett. Hálás köszönettel 
és tisztelettel tartozik a doktor úr 
a sok szavazatért, a lelkesítésért, 
az elismerő, kedves szavakért. 
Ez a díj méltó elismerés számára 
a Kiskunfélegyházán, 39 év óta 
végzett szolgálatáért cserébe. Egy 
orvos hivatásának értékmérője a 
betegei szeretete és elégedettsége. 
Ő valójában szívügyének tekinti a 

gyógyítást, sokszor a magánélet és 
a család elé helyezve. Ez a díj meg-
erősítést és lendületet ad számára 
a folytatásra. Őszinte tisztelettel 
és köszönettel: dr. Perlaki Pál és 
Vizi Judit. Ezt a közleményt adta 
ki Facebook-oldalán dr. Vízi Judit, 
dr. Perlaki Pál felesége. A zártkörű 
díjátadó ünnepséget április 26-án, 
csütörtökön rendezik Budapesten, 
az MTA-székház klubjában. Szer-
kesztőségünk nevében gratulálunk 
Kiskunfélegyháza szeretett orvo-
sának! (Felvételünkön kisfiával 
látható)

Folyik a kátyúzás városszerte
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Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata értesíti a szülő-
ket, hogy a Kiskunfélegyházi 
Napköziotthonos Óvoda tagin-
tézményeibe a 2018/2019. 
nevelési évre az alábbi idő-
pontokban lehet beíratni 
gyermekeiket:

Április 23., hétfő 8-17 óráig
Április 24., kedd 8-17 óráig
Felhívják a szülők figyelmét, 

hogy a megújuló Móra utcai óvodá-
ban szeptember 1-jén indul a neve-
lési év, ide beiratkozni az érintettek 
a Móravárosi óvodában tudnak a 
fenti időpontokban.

A felvételt elsősorban abba az 
óvodába lehet kérni, amelynek 
körzetében a gyermek lakik, illető-
leg szülője dolgozik. Csak az újon-
nan óvodába lépőket kell beíratni, 
a korábban beiratkozott gyerme-
kek adataiban történt változáso-
kat kérik folyamatosan jelezni az 
óvodában.

Az óvodák felvételi körzetéről 
tájékozódni lehet a következő 
linken: https://kiskunfelegyha-
za.hu/hivatal/ovodak/

Ha az óvoda férőhelye lehetővé 
teszi, a város bármely területéről 
fogadhat gyermeket.

Kötelező beíratni azt a gyer-
meket, aki 3. életévét augusz-
tus 31-éig betölti, és még nem 
jár óvodába.

Az óvodaköteles gyermek beíra-
tásának elmulasztása szabálysér-
tésnek minősül.

Amennyiben a szülő nem tesz 
eleget kötelességének, a jegyző 

elrendeli az óvodai nevelés ke-
retében folyó foglalkozáson való 
részvételt.

A szeptember 1-jétől óvodai ne-
velésre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az óvoda-
kötelezettségét külföldön teljesíti, 
köteles írásban értesíteni a gyer-
mek lakóhelye, annak hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőt.

A jegyzői értesítésre szolgáló 
nyomtatvány letölthető az aláb-
bi linken: https://kiskunfelegy-
haza.hu/hivatal/ovodak/ 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alap-
ján a jegyző – az egyházi és magán-
fenntartású intézmények esetében 
a fenntartó – a szülő kérelmére és 
az óvodavezető, valamint a védő-
nő egyetértésével, a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, annak 
az évnek az augusztus 31. napjá-
ig, amelyben a gyermek az ötödik 
életévét betölti, felmentést adhat 
a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek csa-
ládi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja. A kérelem benyújtásá-
nak határideje: április 23.

A jegyzői kérelemre szolgáló 
nyomtatvány innen tölthető le: 
https://kiskunfelegyhaza.hu/
hivatal/ovodak/

Az óvodai beiratkozáshoz 
szükséges iratok:

• a gyermek személyazonosítá-
sára alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány (gyermek lakcímkártyája),

• a gyermek anyakönyvi kivonata
• gyermek TAJ kártyája
• a szülők személyi azonosító és 

lakcímet igazoló hatósági igazol-

ványa (amennyiben a gyermeket 
valamelyik szülőnél elhelyezték, a 
szülői felügyeletet gyakorló szü-
lő) vagy más törvényes képviselő 
személyazonosító igazolványa, 
más törvényes képviselő ese-
tén a gyámhivatal gyámrendelő 
határozata.

Speciális feladatokat ellátó 
óvodák:

Százszorszép Óvoda (Kis-
kunfélegyháza, Darvas tér 11.): 
integráltan nevelhető sajátos ne-
velési igényű gyermekek ellátása 
vagy több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos gyermekek nevelése 
(szakértői bizottság szakvélemé-
nye alapján).

Az óvodai felvétel tárgyában 
meghozott döntés közlésének ha-
tárnapja: május 15., a döntést a 
beiratkozáskor megadott címre 
postázza az óvoda.

A felvételi kérelem elutasítása 
esetén a döntés közlésétől számí-
tott 15 napon belül a szülők Kis-
kunfélegyháza Város Jegyzőjének 
címzett, de a Kiskunfélegyházi 
Napköziotthonos Óvoda vezető-
jének (6100 Kiskunfélegyháza, 
Dózsa Gy. u. 5.) átadott érdeksé-
relemre hivatkozó kérelmet nyújt-
hatnak be.

Részletes utcanév-jegyzék a 
www.felegyhazikozlony.hu oldalon 
olvasható. 

Óvodai beiratkozások

Bölcsődei beiratkozások

A képviselő-testület döntése értelmében a KAPOCS Szociális és 
Gyermekvédelmi Intézmény keretében működő bölcsődékben a 
2018/2019. gondozási évre május 7-én, hétfőn 8 és 18 óra, valamint 
május 8-án, kedden 8 és 16 óra között lehet beiratkozni.

Fotó: AFP
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Fókuszban a külterületi útkarbantartás
A haleszi körzet lakóival találkozott március 20-án Ván Jenő, a 
10. választókörzet önkormányzati képviselője. A találkozón be-
számolt az elmúlt évben megvalósult fejlesztésekről, munkákról, 
és ismertette idei elképzeléseit. A fórumon jelen volt Csányi Jó-
zsef polgármester is, aki Félegyháza fejlesztéseiről adott rész-
letes tájékoztatást. Az összejövetelen felmerülő kérdések meg-
válaszolásában több önkormányzati tisztségviselő is a képviselő 
segítségére volt.

Az elmúlt évről szólva Ván Jenő 
elmondta, hogy a térségben két 
új, napelemes világítással ellátott 
buszmegállót építettek. A Nagy-
szőlő úti óvoda melletti útkeresz-
teződés biztonságosabbá tétele 
érdekében több közlekedési táblát 
kihelyeztek, az óvodai dolgozók 
közreműködésével egy biztonsá-
gos parkolóhelyet is kialakítottak. 

A közútkezelővel folytatott tár-
gyalásoknak köszönhetően, friss, 
jól látható útburkolati jelek is se-
gítik tavasztól a kereszteződés 
biztonságát.

A képviselő szólt arról is, hogy 
2017-ben is igyekeztek gondot 
fordítani a földutak karbantartá-
sára, a fák metszésére, de min-
den igyekezet ellenére, a technikai 

eszközök hiányossága miatt, ezt a 
feladatot nem tudták teljes mér-
tékben megoldani. Éppen ezért 
örömmel jelentette be, hogy a vá-
ros hamarosan egy új erőgépet 
vásárol, amelynek elsődleges fela-

data a külterületi utak folyamatos 
javítása lesz. A munkálatok a csa-
padékos idő elmúltával, tavasszal 
megkezdődhetnek. Az útjavítások 
így is két három hónapig eltarta-
nak, hiszen a városnak több mint 
500 kilométer földút járhatóságá-
ról kell gondoskodni.

A körzetben van néhány gócpont, 
ahol sűrűn jelentkeznek a közleke-
dési nehézségek. Ezeket a szaka-
szokat a tervek szerint úgy újítják 
meg, hogy a legcsapadékosabb idő-
járásban is járhatóak legyenek.

A tervek megvalósításához szük-
ség van a városvezetés, a képvise-
lő-testület támogatására is, ami je-
lenleg biztosítottnak látszik – tette 
hozzá Ván Jenő.

Zöldjáratok 
A Kiskunfélegyházi Városgaz-
dálkodási Intézmény kéri a 
lakosságot, hogy a megjelölt 
hétfői napokra reggel 7 óráig 
helyezzék ki az elszállítandó 
zöldhulladékot zsákokban, illet-
ve a gallyakat, 80 cm hosszú-
ságúra vágva, kötegelve. 

Április 9-ével kezdődő hét
Május 7-ével kezdődő hét
Június 4-ével kezdődő hét
Július 2-ával kezdődő hét
Augusztus 6-ával kezdődő hét
Szeptember 3-ával kezdődő hét
Október 8-ával kezdődő hét
November 5-ével kezdődő hét
December 3-ával kezdődő hét

Traktor és önjáró gréder áll szolgálatba
A külterületi utak karbantartásához szükséges eszközök beszer-
zéséről is döntött március 29-i ülésén a félegyházi képviselő-tes-
tület. A határozat értelmében az önkormányzat mintegy 20 millió 
forintért vásárol új vagy jó állapotban lévő használt munkagépe-
ket: traktort és önjáró grédert. A nagyértékű eszközök a külterü-
leti földutak karbantartását szolgálják. 

Jelenleg a külterületi földutak 
javítási munkáit nagyrészt kül-
ső vállalkozók igénybevételével 
oldják meg, mert az önkormány-
zat nem rendelkezik a szakszerű 
munkavégzéshez nélkülözhe-
tetlen speciális munkagéppel. A 
földutak karbantartását túlnyo-
mórészt a tavasz beköszöntével 
kell elvégezni, gyakorlatilag egy-
szerre, mert a munkavégzés lehe-
tősége nagyban függ az időjárási 

körülményektől. 
A megbízott 
vállalkozók az 
esetek több-
ségében nem 
tudják biztosí-
tani az azonnali 
igényeket. A gé-
pek beszerzése 
után a külső 
vállalkozókat a 
felújítási jellegű 

munkákkal bízzák meg, a saját 
munkagéppel pedig az év közbe-
ni folyamatos fenntartási jellegű 
munkákat végzik el. (Az eszközök 
beszerzését és munkába állítását 
követően a témára visszatérünk.)
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Sikeres pályázatoknak köszönhetően nagyszabású felújítások 
kezdődtek április 1-jétől a Kiskun Múzeumban. A munkálatok 
ideje alatt a közgyűjtemény zárva tart a jövő év elejéig. A kuta-
tószolgálat azonban folyamatosan elérhető, és a Móra Ferenc, 
valamint a Petőfi Sándor Emlékház a megszokott nyitvatartási 
rendben fogadja látogatóit. Erről a múzeum vezetése március 
24-én tartott sajtótájékoztatót. Ezen a napon még sokan lá-
togattak el a múzeumba és megnézték a „Megőrződött múlt 
– Kiskunfélegyháza évszázadai” című régészeti, néprajzi, hely-
történeti kiállítást is.

A beruházás során megújul-
nak a kiállítóterek. Felújítják 
a malmot is, ezzel csatlakozva 
az Interreg IPA Magyarország – 
Szerbia Határon Átnyúló Együtt-
működési Programhoz, a „Mal-
mok útjához”. A múzeum komoly 
infrastrukturális, informatikai 
fejlesztést is megvalósít. Ez 
többek között segíti az oktatást, 
az internet segítségével pedig a 
tárlatvezetést, több nyelven. A 
látogatók telefonjaikon keresz-
tül juthatnak tárlatvezetéshez, 
a kiállított tárgyakról egyenként 
is részletes információkat sze-
rezhetnek, és lehetősége lesz 
mindenkinek arra is, hogy a mú-

zeumlátogatás előtt felkészül-
hessen a látnivalókról.

Egy látványraktár is megépül, 
ahol mindenki találkozhat azzal a 
gyűjteménnyel, amely már a kiál-
lításokon a helyhiány miatt nem 
kaphatott helyet, vagy méreteik 
miatt nagyobb térre van szük-
ségük. Itt látható lesz a néprajzi 
anyag, a fegyver- és kőzetgyűjte-
mény is. 

A múzeum a felújítási, beru-
házási munkálatok ideje alatt is 
megrendezi tervezett program-
jait, amelyek helyszíne a Petőfi 
Emlékház lesz. A felújítás részle-
teiről folyamatosan tájékoztatjuk 
olvasóinkat. 

Megújuló Kiskun Múzeum

Keresztút a két templom között 
Városi keresztutat tartottak 
Kiskunfélegyházán március 
23-án, a két katolikus plé-
bánia közös rendezésében. 
A katolikus egyház jellegze-
tes nagyböjti imádsága azo-
kat az eseményeket idézi 
fel, amelyeket Jézus élt át a 
szenvedéstörténetben.

Jézus Golgotára vezető útjának 
felelevenítése az egész világon el-
terjedt, a katolikus templomokban 
mindenhol megtalálhatók a ke-
resztjét hordozó Krisztus szenve-
déseit ábrázoló képek, kálváriák. 
Városunkban több, mint egy évti-
zede a templomi stációk mellett 
a húsvéti időszakban a két katoli-
kus plébánia városi keresztutat is 
szervez, amely során az Ótemplom 
és Újtemplom közössége a két 
templom közötti úton idézik fel 
a passió történetét – tudtuk meg 
Hajagos Gyulától, a Szent István 
Egyházközség plébánosától.

A városi keresztút március 23-
án esti misével kezdődött az ez 
évi eseményt szervező Ótemp-
lomban. A szentmisét követően 

útjára indult a kereszt, amelyet 
az Újtemplomhoz vezető úton fel-
váltva vittek az egyházközösségek 
tagjai. A fáklyákkal, gyertyákkal 

kísért menet tizennégy állomáson 
megállva elmélkedésekkel, közös 
énekléssel, imádsággal emléke-
zett meg arról az útról, melyet Jé-
zus tett meg értünk kétezer évvel 
ezelőtt.

– Ősidők óta járjuk a kereszt-
utat, amely arra emlékeztet ben-
nünket, hogy Krisztus miként járta 
a szenvedések útját, hogyan vitte 
helyettünk bűneink keresztjét, 
amely végül szeretetének szim-
bólumává vált a Golgota hegyén – 
foglalta össze Jézus kálváriájának 
üzenetét az idei szervező, Ivanics 
Zoltán, a Sarlós Boldogasszony 
Plébánia káplánja.

A hideg ellenére is sokan részt 
vettek az eseményen, vitték, vagy 
végigkísérték a keresztet a jel-
képes úton. A szenvedéstörténet 
felidézése, a kereszten, gyertyá-
kon átfázott, imára kulcsolt ujjak 
pedig tanúságtételül szolgáltak a 
megváltó Jézus iránt érzett tisz-
teletnek és hálának.
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Arcok a piacról – Orbán Károly méhész
Négy éve színesítik a félegyhá-
zi piac kínálatát Orbán Károly 
félegyházi méhész mézei. 100 
méhcsalád öt fajta mézét kí-
nálja. Van nála akác, hárs, rep-
ce, vegyes virág és selyemfű. 

Az Orbán-család növénytermesz-
téssel kezdte a mezőgazdasági 
munkát, amit nagynénje sugallatá-
ra váltott fel a méhészkedés. Mint 
azt a családfő elmondta, a növényi 
nektárt, vagy más, növényi nedve-
ket szívó rovarok által kiválasztott 
természetes édes anyagot 30 ki-
lométeres körzetből, vándorlással 
gyűjtik be a szorgos méhek, amit 
saját anyagaik hozzáadásával át-
alakítanak, raktároznak, dehidra-
tálnak és lépekben érlelnek. 

Tőle tudjuk azt is, hogy a méz 
rendkívül értékes élelmiszer, ren-
geteg pozitív tulajdonsággal. Híres 
például jótékony bakteriális hatá-
sáról és erős immunrendszer-védő 
képességéről, hiszen tele van az 
emberi szervezet számára létfon-
tosságú vitaminokkal és ásványi 
anyagokkal, mint például a kalci-
um, réz, vas, magnézium, mangán, 
foszfor, kálium, nátrium, cink és kis 
mennyiségben B1, B2, B3, B5, B6, 
C-vitamin. 80 százalékban sző-
lőcukorból és gyümölcscukorból 
áll, amelyek egyszerű cukrok, így 

igen hamar felszívódnak, könnyen 
emészthetőek, így kímélik a májat 
és a hasnyálmirigyet. A szervezet 
számára kedvezőbb, mint a cukor, 

de azért az adagolással csínján kell 
bánni, mert ez is hizlal. 

Kevesen tudják, de például a cu-
korbetegek számára is kedvezőbb, 

ha rosszullét esetén cukros víz he-
lyett mézet tesz a szájpadlására, 
ugyanis még onnan is felszívódik. 

 V. B. 

Márciusban és április elején a munkaszüneti napoknak kö-
szönhetően két hosszú hétvége is lehetőséget adott egy kis 
kikapcsolódásra, felfrissülésre. A változékony időjárás ellenére 
hasznosan, közös programokat szervezve együtt tölthették e 
napokat, a családok, barátok. Akadt, aki kirándulást szerve-
zett, de a kerti munkálatokra is jutott idő.

Hegyi Viktor (35): – A húsvét-
hoz kapcsolódó vallási ünnepeken 
minden évben részt veszek, fon-
tosnak tartom őrizni és ápolni e 
hagyományt. Hasznosan töltöttem 

a hosszú hétvégéket, kertészke-
désre lehetett használni a hirtelen 
jött jó időt. A márciusi havazás 
megnehezítette a munkálatokat, 
most bepótoltam a lemaradást. A 
lemosó permetezést már koráb-
ban elvégeztem, a rovarok gyorsan 
szaporodnak a hirtelen jött tavaszi 
időben, oda kell figyelni a növények 
ápolására, megvédésére.

Nemcsok Dorina (24): – Ki le-
hetett használni a hosszú hétvégék 
adta lehetőségeket, bár nagyban 
függött az időjárástól. A március 
15-i hosszú hétvége napsütés he-
lyett havazást hozott. A húsvéti 
munkaszüneti napok szerencsére 
már tavaszi időjárásban teltek. A 
városban és a környéken több csa-

ládi programra nyílt lehetőség, a 
legkisebbek tojásfestést tanulhat-
tak és belefért egy kisebb kirándu-
lás, pihenés is. Számomra elsősor-
ban munkával telt ezen időszak, a 
hétvégén ugyanis dolgoztam. Ha 
lenne időm, akkor a természetben 
túráznék. Mindenesetre több sza-
badnap jutott a családoknak a fel-
töltődésre, minőségi időt tölthettek 
el egymással.

Wajkai Szabolcs (30), Tarjányi 
Adrienn (23): – A hosszú hétvégék 
nagyon hasznosak a családoknak, 
fiataloknak. Végre megérkezett 
az igazi tavasz, így kirándulás és 
egyéb program is belefért ezekbe 
a napokba. Rövid időre kikerültek 
az emberek a mókuskerékből, volt 
idő kikapcsolódásra, családok, ro-
konok meglátogatására. Akadt, aki 
wellnes hétvégét szervezett, egy kis 
kreativitással találhattunk hasznos 
elfoglaltságot.  G. Z. 

KÖRKÉRDÉS: Mivel töltötte a hosszú hétvégéket?
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Gárdonyi Gézára  
emlékeztek 
„Szeretni kell az életet, szeretni 
kell az embereket, a hazát” – ez 
volt a hitvallása Gárdonyi Gézá-
nak. És, hogy hű volt eszméihez, 
bizonyítja, hogy ő írta meg a ha-
zaszeretet csodálatos művét, az 
Egri csillagok c. regényét. Kevés 
más nemzetnek van ennél cso-
dálatosabb regényeposza a haza-
szeretetről, amelyen nemzedékek 
nőttek fel – mondta el Juhász 
István, a városi könyvtárban 
március 22-én megtartott iro-
dalmi esten, ahol Gárdonyi Géza 
születésének 155. évfordulójára 
emlékeztek.

Az „Égre néző lélek” címmel 
megtartott előadásában szólt Gár-

donyi munkásságáról, verseiről 
és arról, hogy színpadi művei is 
voltak, amelyek ma is érdekesek, 
korszerűek. Szeretetre méltó író, 
a magyar nyelv nagy művésze volt. 
Ősei – apai ágon – stájer földről 
települtek ide, de magyarrá vál-
tak. Példázza ezt az, hogy édes-
apja teljes vagyonát ajánlotta fel 
a szabadságharc, Kossuth Lajos 
segítésére. Gárdonyi már nem is 
tanult meg németül, csak magya-
rul beszélt. Emberi nagyságát a 
szelídség, türelmesség, tisztes-
ségesség jellemezte – fejtette ki 
Juhász István, aki hallgatóságát 
Gárdonyi Géza egy-egy versével is 
megajándékozta.

A közművelődési  
egyesület a kulturális 
élet egyik motorja
A Móra Ferenc 
Közművelődési 
Egyesület márci-
us 23-án a városi 
könyvtárban tar-
totta meg éves 
közgyűlését. Az 
összejövetelen 
Kapus Béláné 
mondott elnöki 
köszöntőt, be-
számolva az el-
múlt év munká-
járól, és az idei 
tervekről. Ezt 
követően a tag-
ság meghallgat-
ta és jóváhagyta 
az elnökségi, vá-
lasztmányi, gaz-
dasági, ellenőrző bizottsági és 
közhasznúsági jelentéseket, va-
lamint a 2018-as programtervet. 
Döntés született arról is, hogy a 
megalakulásának 30. évforduló-
ját ünneplő egyesület június 8-án 
tartja meg ünnepi közgyűlését.

A beszámolóból kiderült, hogy 
a 122 tagot számláló közösség 
fontos szerepet tölt be a város 
közművelődési életében azzal, 
hogy számos rendezvény kezde-
ményezője – előadásokkal, ve-
télkedőkkel, kiállításokkal –, tag-
jaik közreműködői, résztvevői a 
városi eseményeknek. Az elmúlt 
évben az egyesület megjelentette 
az Út menti keresztek Kiskunfé-
legyházán és a Kiskunfélegyháza 

díszpolgárai című kiadványokat, 
és emléktáblát avatott Blandina 
nővérnek.

Kapus Béláné beszámolt arról 
is, hogy a 30 éves évforduló ese-
ményei már elkezdődtek. Elsőként 
februárban Bánkiné dr. Molnár 
Erzsébet életútját, tudományos 
munkásságát mutatták be. A kö-
zösség képzőművész alkotóinak 
tárlata pedig még látogatható a 
könyvtárban. A folytatásban, má-
jus 2-án, Szűts Tamás szobrász-
nak nyílik kiállítása. Elkészült az 
egyesület emlékkönyve is, amelyet 
minden tag megkap, a jubileumi, 
ünnepi közgyűlésre pedig június 
8-án kerül sor – mondta el lapunk-
nak Kapus Béláné.

Félegyházán is 
félrelépett  
a miniszter
Ezt a félrelépést azonban a közönség nem 
hogy megbocsátotta, de felállva, vastapssal 
is jutalmazta. A Bugaci Tanyaszínház március 
24-én, a Móra Ferenc Művelődési Központban 
mutatta be a Miniszter félrelép című vígjáté-
kot. A félegyházi közönség mindig szívesen 
fogadja a bugaci amatőr színjátszó közössé-
get. Az előadók is szívesen jönnek a városba, 
mert – ahogy a rendező – Tóth Mariann fogal-
mazott, az itteni közönség mindig fogékony a 
mondanivalóra, és érti a finom humort is.
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Jótékonysági hangversenyt rendeztek március 24-én, szomba-
ton a félegyházi Alapfokú Művészeti Iskolában. A rendezvény 
célja a nehéz helyzetben élő zeneiskolás gyermekek segíté-
se és támogatása volt a Hidas Frigyes Művészeti Alapítványon 
keresztül. 

A négy éve működő szervezet az 
önkéntes alapon adományozott 
pénzösszegből szeretné lehetővé 
tenni a zenei versenyekre eljutást 
és a koncertbelépőket a szeré-
nyebb anyagi körülmények között 
élő gyerekeknek, de anyagi se-
gítséget nyújtanak a hangszerek 

sokszor tetemes javítási költsé-
géhez is. 

Az előadás alatt felcsendültek 
az alapítvány névadója, Hidas Fri-
gyes, és más magyar, illetve kül-
földi művészek szerzeményei is. A 
tételeket a zeneiskola munkatársai 
adták elő. A koncerten a romantika 

és a reneszánsz műveiből kapott 
ízelítőt a közönség. Az est házigaz-
dája a zeneiskola tanára, Pusker 
Imre volt. 

Hidas Frigyes magyar zene-
szerző, aki fúvós hangszerekre 
írt műveivel világszerte az egyik 
legismertebb 20. századi magyar 
komponista. Operák, balettek, 
versenyművek, zenekari és fúvó-
szenekari darabok, sőt, filmzenék 
is fűződnek a nevéhez, így példá-
ul az egykor közkedvelt sorozat, a 
Szomszédok zenéje is. V. B.

Megújul az egészségügyi ellátás Gátéron 
A háziorvosi és védőnői szolgáltatás Gátéron 18 millió forintos – 
vissza nem térítendő – uniós támogatásból újult meg. A beruházás 
keretében a Petőfi Sándor utca 14. szám alatt újítottak fel egy ön-
kormányzati épületet, ahol kialakították az infrastruktúrát, rendezték 
az udvart, akadálymentes parkolót, fedett babakocsi és biciklitárolót 
alakítottak ki, és új eszközökkel is felszerelték az intézményt. 

A beruházás hozzájárult ahhoz, 
hogy egy modern, az egészségügyi 
szolgáltatáshoz méltó környezet-
ben lássák el Gátér község lakói-
nak magasabb színvonalú egész-
ségügyi ellátását. Egyben a projekt 
egyik fő célja is megvalósult, hogy 
az egészségügyi ellátást biztosító, 
tapasztalt és szakképzett munka-
erő a helybéliek egészségét szol-
gálhassa a továbbiakban is.

Az ünnepélyes átadáson Jáno-
siné Gyermán Erzsébet polgár-
mester asszony beszámolt arról, 
hogy az elmúlt három évben mint-
egy 44 millió forint értékben sok 
új beruházás valósult meg a köz-
ségben. Térköveztek, a faluházban 
nyílászárókat cseréltek, szigetel-
tek, a polgármesteri hivatal tető-

zetét és homlokzatát rendbe tet-
ték, bővítették a ravatalozót.

Az átadási ünnepségen jelen volt 
Rideg László, a megyei közgyű-
lés elnöke, aki elmondta, hogy a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat vezetése legfontosabb felada-
tának a megye 119 településének 
támogatását tartja. Fontos cél-
kitűzés, hogy ne csak a nagyobb, 
hanem a kisebb településekre is 
gondot fordítsanak. Ebben a kér-
désben folyamatos egyeztetéseket 
folytatnak a települések vezetőivel. 
Így a megye rendelkezésére álló 
mintegy 63 milliárd forintos keret-
ből igyekeztek megvalósítani azo-
kat az elképzeléseket, amelyeket a 
településvezetők a legfontosabb-
nak tartottak.

Jótékonysági hangverseny Kerékpárosok 
tisztítják meg  
a kerékpárutat

Kiss Ottó, a Kiskunfélegyháza 
Amatőr Kerékpár Klub egyik tag-
ja a közelgő Föld napja tiszteleté-
re a Selymesbe tartó kerékpárút 
feltakarítására invitálja a sporto-
lókat és természetjárókat. Bárki 
csatlakozhat az április 8-án, va-
sárnapra meghirdetett kezdemé-
nyezéshez, aki szívesen tesz kör-
nyezetéért. Gyülekezés a Szegedi 
út 66. szám előtt, 14 órakor. 

Íme a felhívás: 
Április 22-e a Föld napja. Ad-

digra a Kiskunfélegyházi Amatőr 
Kerékpár Klub nevében sze-
retnénk a Selymesbe tartó ke-
rékpárút szélét megtakarítani 
az eldobált szemetektől és az 
esetlegesen rászórt üvegszilán-
koktól. Első körben április 8-án, 
vasárnap teszünk erre kísérletet, 
de esőnap esetén a rákövetkező 
vasárnapokon még nekieshetünk 
a nem kicsi feladatnak. A táv re-
latív nagy, s a szemét mennyisége 
nem kevés, valamint a növekvő 
talajvíz sem segíti a munkát. De 
ha sokan ráértek és van kedvetek 
segíteni, talán gyorsan végzünk 
és más utakat is rendbe tehe-
tünk. Találkozó a Kunplast parko-
lójánál, a közkútnál.
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Az internet – vitathatatlan előnyei 
mellett – létezése óta számos 
bűncselekmény melegágya. Az in-
formációk ugyan csak egy kattin-
tásnyira vannak tőlünk, s a minket 
körülvevő eszközök segítségével 
folyamatosan online lehetünk, de a 
közösségi oldalakon kínált virtuális 
világ számos veszély forrása lehet, 
amelynek sok esetben védtelen és 
hiszékeny gyermekeink válnak cél-
pontjaivá. Ezekre a veszélyekre fó-
kuszál a „Szabadítsátok ki Gordont” 
címet viselő, az internet veszélyeit 
feldolgozó szabadulós játék, amely-
ben már több általános iskola ta-
nulója is részt vett Félegyházán, 
aminek segítségével az internetes 
bántalmazásból eredő tragédiák is 
megelőzhetővé válnak.

Az online tér sajátos felület a 
különböző bántalmazások és csa-
lások tekintetében: az internet lát-
szólagos személytelensége mögé 
bújva sokan úgy gondolják, büntet-
lenül lehet másokat bántalmazni. 
A cyberbullying (megfélemlítés) 
szempontjából legveszélyeztetet-
tebb korosztály részére, a felső 
tagozatos fiataloknak készült a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tá-
mogatásával az a program, amely 
játékos formában mutatja be az 
interneten jellemzően a korcso-
portra leselkedő veszélyeket, ame-
lyek által a gyerekek áldozatokká, 
de sokszor tudatlan elkövetőivé is 
válhatnak bűncselekményeknek.

Bács-Kiskun megyében első-
ként Kiskunfélegyházán, a Kis-
kunfélegyházi Rendőrkapitány-
ság „Szabadítsátok ki Gordont” 
interaktív bűnmegelőzési foglal-
kozásának keretében a gyerekek 
csapatmunkában saját maguk 
jönnek rá az internet veszélye-
ire. A foglalkozásokat dr. Hor-
váth-Rekedt Gréta címzetes 
rendőrfőhadnagy vezeti, akinek 
munkáját közösségi szolgálatos 
fiatalok és GYIÖK-tagok is segí-
tik. A játék középpontjában egy 
képzeletbeli gyermek van, aki 
a kiközösítés és az internetes 
zaklatások miatt a szorongások 
és depresszió börtönébe került. 
Az elkeseredett, már az öngyil-

kosság gondolatával foglalkozó 
gyermeket a bilincsbe zárt Gor-
don maci testesíti meg, akinek 
szabadulása az iskolások jó fel-
adatteljesítésének függvénye.

A gyerekek csoportokban dol-
gozva, az internet veszélyeivel 
kapcsolatos feladatok megoldá-
sával jutnak hozzá a számzáras 
dobozok nyitó kódjához, amelyek 
végül eljuttatják a játékosokat a 
mackó bilincsének kulcsához. Köz-
ben a büntető törvénykönyv parag-
rafusai között kutatva a becsület-
sértés, testi sértés fogalmainak 
megismerésén át rájönnek, hogy 
az ártatlannak tűnő megjegyzé-
sekkel nem csak társaikat, hanem 
a törvényt is sérthetik, és hogyan 

válhatnak ők maguk is elkövetővé, 
nem csupán áldozatokká.

– A másfél órás foglalkozás so-
rán gyakran előkerülnek saját él-
mények is, miközben a gyerekek 
megtapasztalják azt, hogy milyen 
áldozattá, vagy elkövetővé vál-
ni, hogy a későbbiekben tudjanak 
dönteni, hol a határ a csínytevés és 
a bántalmazás között – összegez-
te dr. Horváth-Rekedt Gréta prog-
ramvezető. Ők, a hatodikos-he-
tedikes korosztály az, akik még 
kevésbé tudják, hogy az internetre 
kiposztolt vélemények fék nélkül 
terjednek, és ennek nagyon komoly 
következményei lehetnek – tette 
hozzá.

– Nap, mint nap érkeznek hoz-
zánk az iskolák részéről megkere-
sések, az osztályokban előforduló 
bántó és kirekesztő cselekmények-
kel kapcsolatban. Ezekre a jelzé-
sekre igyekszünk hatékony meg-
oldásokat keresni, miközben 
szorgalmazzuk, hogy a gyerekek 
ilyen, és hasonló foglalkozáso-
kon tudjanak részt venni, hiszen 
egy frontális módon megtartott 
bűnmegelőzési órán elsajátított 
tananyag nem marad meg úgy a 
fiatalokban, mint egy élményala-
pú, játékos formában elsajátított 
tudásanyag.

A programot igyekeznek mi-
nél szélesebb körben eljuttatni a 
város, és a környező települések 
általános iskoláiba, bízva abban, 
hogy az elindított témát a szülők 
és tanárok is tovább görgetik, s 
odafigyeléssel megakadályozhatók 
a bántalmazásokból eredő lelki sé-
rülések és tragédiák.

Doboz a rászorulókért
A Natura Hungarica Alapítvány 
tagjai a múlt év végén dolgoztak 
ki egy tervet az Új Európa Alapít-
vány, a MOL és az Oktatáskutató 
és Fejlesztő Intézet pályázatára, 
Tóth Violetta ötlete nyomán. 

Az utcára kihelyezett közösségi 
hűtő gondolata mentén jutottak 
el a fiatalok a közösségi doboz 
ötletéig, aminek a Community 
boksz nevet adták. Ebbe is bár-
ki beteheti az otthon éppen nél-
külözhető tartós vagy hosszabb 

ideig elálló élelmiszerét. Magát a 
dobozt Szabó Gergő Zsolt veze-
tésével a Szent Benedek gimnázi-
um diákjai váltják valóra. A ter-
vezett két dobozt a Göllesz iskola 
udvarában, valamint egy bárki 
számára elérhető közterületen 
szeretnék elhelyezni. A fiatalok 
abban bíznak, hogy a város lakói 
csatlakoznak kezdeményezésük-
höz. A projekt a MOL és az Új Eu-
rópa Alapítvány támogatásával 
valósul meg.

Az internetes zaklatások hálójában

Nagy költözőmadaraink, a gólyák a napokban térnek vissza fész-
kelőhelyükre. Félegyházán a Zöldmező-lakótelepen sikerült az 
első hazatérő madarat lencsevégre kapnunk. A Mészöly Gyula 
utcában a villanyoszlop tetejére épített fészek már az idevezető 
útról is látható, amelybe március utolsó napjaiban érkezett meg 
a gólyapár. E reggeli órában a fészekben feltehetően a tojó ült, 
amely a fotó kedvéért egyszer fel is állt, hogy ne csak a feje búb-
ját tudjuk megmutatni.

Gólyahír
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A Platán iskolában a Víz világnap-
járól 1993 óta minden év március 
22-én megemlékeznek. Így történt 
idén is, amikor tartalmas program 
irányította a diákok figyelmét a 
mindenki számára elérhető tiszta 
víz fontosságára, az édesvízkész-
letek veszélyeztetettségére, illetve 
arra, hogy a vízhiány egyre fokozó-
dó problémát jelent az emberiség 
számára. Jelenleg minden ötödik 
ember nem jut hozzá a megfelelő 
mennyiségű és minőségű ivóvíz-
hez. Minden tanuló és dolgozó kék 
ruhában érkezett az iskolába a Víz 
Világnapja tiszteletére, amelyről 
közös fotó is készült az intézmény 
udvarán, ahol egy hatalmas víz-
cseppet formáztak meg a lelkes 
platánosok. A nap folyamán az 
alsó tagozatosok vízzel kapcso-
latos játékos kísérletekkel bővít-
hették tudásukat a 8. évfolyamos 
tanulók segítségével, ezt követően 
hat osztály tett látogatást a Bács-
víz Zrt. Alpári úti telephelyén.

Jól kisütötte
Negyedik helyen végzett a Pék Országos Szakma Kiváló Tanu-
lója versenyen Kocsis Karola, a Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakiskola tanulója. A fiatal diákot a versenybizottság kü-
löndíjban is részesítette és a szakmai vizsgáktól is mentesül.

A versenyen az országból 18 is-
kola 18 végzős diákja vett részt, 
ahol a diákok háromórás írásbe-
lit írtak, szakmai technológiából, 
szakmai gépekből, szakmai szá-
mításokból és gazdasági isme-
retekből. Ezt követte a szóbeli, 
sütőipari technológiából, mézes-
kalács-készítésből, szakmai gé-
pekből és idegen nyelvből.

A második napon voltak a gya-
korlati vizsgák. Délelőtt mézes-
kalács alakítása, sütése és dí-
szítése volt a feladat. Délután 15 
nagy cukros kiflit, 10 darab ne-
gyedkilós finom fonott kalácsot 

és 30 darab ökör-
szemet készítettek. 
A feladat a nyers-
anyagszükséglet 
kiszámolásától a 
termékek kisüté-
séig terjedt. A la-
borgyakorlaton, a 
késztermék-minő-
sítés során teper-
tős pogácsát kellett 
érzékszervileg bí-
rálni, majd az elő-
írásoknak megfele-
lően csomagolni.

Kocsis Karola 
gyakorlati felké-

szítője sütőipari termékgyártás-
ból Horváth Krisztián szakok-
tató, mézeskalács-készítésből 
Dányi János volt. Az elméleti 
felkészítésben segítették: Nagy 
Melinda (sütőipari technológia 
és szakmai gépek), Horváth 
Mária (mézeskalács-készítés), 
Bajzák Zita (laboratóriumi 
alapmérések), dr. Faragóné 
Tóth Melinda (szakmai számí-
tás), Szirom Anikó (gazdasá-
gi ismeretek), Kissné Kovács 
Edit (idegen nyelv). Gyakorlati 
jártasságot a P& P Pékáru Kft. 
üzemeiben szerzett.

Egy hét a víz jegyében
A József Attila Általános Iskola Öko csoportja március 19-étől 
23-áig rendezte meg hagyományteremtő szándékkal a Víz Hete 
rendezvénysorozatot. Öt napon keresztül rendhagyó módon hív-
ták fel a gyerekek figyelmét éltető elemünk fontosságára. Már-
cius 19-én a tanulók és a pedagógusok kékbe öltözve vízcseppet 
alkottak az iskola udvarán.

Március 20-án, a vízkóstolás so-
rán különböző élettani hatású ás-
ványvizeket, gyógyvizeket és Er-
délyből származó forrásvizeket 
ízlelhettek meg a gyerekek. Dél-
után a rajzpályázat eredmény-
hirdetésére került sor. Március 
21-én, a Móra Ferenc Gimnázi-
um Öveges laborjában végeztek 
érdekes kísérleteket vízzel az 
5-6. évfolyamos diákok. Márci-
us 22-én, megemlékeztek a Víz 

Világnapjáról, majd csoportok-
ban látogatást tettek a Bácsvíz 
Zrt. Kiskunfélegyházi Üzemmér-
nökség Alpári úti vízműtelepen. 
Március 23-án, vizes ügyességi 
játékokon és vetélkedősorozaton 
versengtek a csapatok. A rendez-
vénysorozat jó alkalmat terem-
tett arra, hogy végiggondoljuk, 
mit jelent számunkra a víz. Az 
Öko csoport készül a Föld Napja 
rendezvénysorozatra is.

A platánosoknak minden csepp számít

Fotó: Fekete Zsolt 8.a
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A fodrász nem csak frizurát készít, alkot is
Ismét országos fodrászversenynek adott otthont a Kiskunfé-
legyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskola. Az intézmény 17 éven 
keresztül szervezte a tanulók versenyét, ami a fenntartóváltás 
miatt rövid ideig megszakadt, idén azonban újra megmérette-
tésre hívták a szépészeti hivatás reménységeit. És, hogy erre 
mekkora igény van, jelzi a versenyre jelentkező 48 diák a bajai, 
a hódmezővásárhelyi, kecskeméti, ózdi, a pécsi és a kiskunhala-
si szakképzési centrumból. A házigazda kossuthosok tanulói há-
rom kategóriában és az összetett versenyszámban is első helyet 
szereztek. A vándorserleget a legeredményesebb fodrásztanuló, 
Herczeg Eszter vehette át.

– Nagyon örülünk annak, hogy egy 
olasz fodrásztermékeket forgal-
mazó cég támogatásának köszön-
hetően újra megrendezhettük az 
országos fodrászversenyt, hiszen 
ez az alkalom komoly lehetőség 
arra, hogy a tanulók gyakorlatot 
szerezhessenek, újabb techniká-
kat tanuljanak egymástól, bemu-
tatkozhassanak a nagyközönség 
és a szakma előtt. Természetesen 

felkészítőik is megbeszélik a sza-
koktatás aktuális problémáit, le-
hetőségeit – mondta el Ágoston 
Tibor intézményvezető.

A verseny feladatai közé tarto-
zott a modern férfi frizura hajszá-
rítás élő modellen vagy bábfejen, 
menyasszonyi kontykészítés élő 
modellen, illetve Steampunk „vik-
toriánus tudományos fantaszti-
kum” stílusú frizura készítése és 

hozzáillő öltözék összeállítása élő 
modellen. 

Herczeg Eszter a kiskunfél-
egyházi intézmény versenyzője 

szalontechnikában, modern férfi 
frizura hajszárításban és a meny-
asszonyi konty készítésében is a 
legjobbnak bizonyult. Az össze-
tett versenyben is az első helyen 
végzett. Eszter, a legsikeresebb 
félegyházi versenyző úgy véli, 
hogy egyre több fiatalt vonz ez a 
szakma, mert egyre több divat és 
megújulás jellemzi. Ez azt jelenti, 
hogy van lehetőség az alkotásra is. 
Annál nagyobb élmény pedig nincs, 
amikor egy vendég elégedetten vá-
lik el fodrászától.

A kiskunfélegyházi fodrászta-
nulók közül első helyen végzett 
még Ónodi Diána (szalontechni-
ka), Vas Mercédesz (Steampunk 
frizura és öltözék), Járvás Mer-
cédesz, Nyári Vivien (menyasz-
szonyi konty).

A sikeres versenyzők felkészítő-
je Nagyné Patkó Anikó volt.

Egyedülálló anyuka megosztaná...  
– a társkeresés útvesztője egyedülállóként
Az embernek kezdetek óta megvan az igénye és a vágya a társ-
ra. Aki bátorítja, aki óvja, és aki megértő támasza a minden-
napokban. Jóban és rosszban, mindenkor. De mi van azokkal, 
akiknek ez nem adatott meg? Mi van azokkal, akik egyedül ma-
radnak egy, vagy több gyerekkel? Mi lesz azokkal a javarészt 
anyákkal, akik mellett nem áll óvó, biztonságot nyújtó férfi? 

Ilyen félegyházi nőkkel – lányokkal 
és asszonyokkal – beszélgettünk 
az egyedüllét nehézségeiről és a 
társkeresés útvesztőiről azzal a 
céllal, hogy sorstársaikat megerő-
sítsük: nincsenek egyedül nehéz-
ségeikkel, és hogy velük együtt ku-
tatjuk a megrekedt élethelyzetből 
vezető kiutat. 

Sok a közös pont beszélgetőtár-
saink életében. Mindannyian meg-
éltek már félresiklott találkozókat, 
volt dolguk kámforrá vált férfi-
akkal, kipróbálták az éjjelig tartó 
chatelést, átélték a reménykedést 
és az emelt fővel viselt csalódást, 
aminek feldolgozásával egyedül 
kellett megbirkózniuk. Hiszen 
fájdalmukat nem oszthatják meg 
gyermekeikkel, sokuknak pedig 
nincs más bizalmasa.

Sok házasság végződik válás-
sal, aminek nyertesei nincsenek, 
csak vesztesei. A szerelemben 
csalódott, gyermekeivel magára 
maradt anyuka pedig különösen 
sebezhető. Bár hinni és bízni akar, 
társtalálásra kevés lehetősége 

van. Szabadidő híján maradnak 
az internetes ismerkedési lehető-
ségek a csodásan megkomponált 
képekkel, az új ígéretének izgal-
mával, az üzenetjelző hangjának 
sugalmazásával: valakinek én is 
érdekes vagyok. S bár vannak 
sikertörténetek, sokuknak nem 
marad más, mint a felismerés: 
egy, két, három gyerekkel nem va-
gyok teljes értékű a társkeresők 
sorában. 

Léna, a húszas évei végén járó 
vállalkozó édesanya óvodás korú 
gyermeket nevel. Szerinte a férfi-
ak többsége csak a könnyen jött 
szórakozás felhőtlen örömét sze-
retné kiélvezni. Ő a 20-as évei kö-
zepén vált anyává. Férjével közös 
gyermekük születését követően 
érzelmileg és testileg is eltávolod-
tak egymástól, mígnem az édes-
apa nélkülük kezdett új életet. 
Léna azóta úgy tapasztalja, hogy 
a korabeli férfiak megrettennek a 
gyerektől.

Katalin, a harmincas éveit ta-
possa, két kisiskolás korú gye-

reket nevel egyedül, nem sokkal 
túl a váláson. Azt gondolta, hogy 
nem áll készen egy új kapcsolatra, 
de aztán az élet mást tartogatott 
számára. Megismerkedett egy 
szintén egyedülálló apukával, aki-
ben társra talált. Igaz, hogy a kö-
zösen eltöltött idő megszervezése 
nem kis erőfeszítést és alkalmaz-
kodást követel mindkettőjüktől, de 
igyekeznek tartalommal és minő-
ségi idővel megtölteni az együtt-
léteket, teljesebbé tenni egymás 
életét.

Gabriella, a negyvenes korosz-
tály képviselője, eddigi élete sok 
rövid kapcsolatot tartogatott. Ma 
egyetemista gyermeke is egy ilyen 
szerelem gyümölcse. Amikor ter-
hes lett, nem számíthatott támo-
gatásra sem a családjától, sem 

gyermeke apjától. Sok év magány 
és számos sikertelen próbálkozás 
után talált rá a szerelem egy akkor 
még házas, hatvanas úr személyé-
ben. A köztük lévő korkülönbség, 
és az – igaz már felnőtt – „én 
gyerekem, te gyereked” helyzet 
ellenére sikerült egy jól működő 
kapcsolatot kialakítaniuk. 

Mint a fenti példákból is látszik, 
sajnos nem létezik általánosan 
alkalmazható minta, örökérvényű 
igazság a társkeresésben sem. 
Van, akinek sikerül. Másnak nem. 
De a remény örök. A nőt pedig 
nem olyan fából faragták, hogy le-
mondjon a boldogságról.

– Anyu, mit jelent feladni?
– Nem tudom édesem, mi nők 

vagyunk!
 V. B.
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A napokban észrevétel érkezett a Kiskunfélegy-
házi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési 
Osztályára, hogy az Oskola utcában lévő tiszafák 
mélyen beárnyékolják a szomszédos iskolaépüle-
tek utcára nyíló helységeinek ablakait. 

Az Oskola utca a város karakte-
res polgári utcái közé tartozik. 
Egyik különlegességét az adja, 
hogy az Ótemplomtól indulóan, a 
piac tömbjét, a Constantinum és 
a mezőgazdasági szakiskola szép 
polgári épületeit kísérve fut ki az 
5-ös út egyik kis várostörténeti 
teresedéséhez, ezzel egyfajta épí-
tés- és fejlődéstörténeti metszetét 
adja a városnak. Másik érdekessé-
ge az utcának a körülbelül 40-50 
éves örökzöld tiszafákból ültetett 
fasor, amely a megtartott téli levél-
tömegével valóban tanítási időben 
is lámpa használatát teszi szüksé-
gessé a tantermekben. 

A növények egyébiránt egész-

ségesek, bár a 
fafaj habitusából 
adódóan többnyire többtörzsűek, 
koronájuk alig 80-100 cm-re indul 
a talajfelszín fölött. A tiszafa lassú 
növekedésű, de igen hosszú életű, 
természetes élőhelyén akár 10-20 
m magasra is megnövő örökzöld fa. 

Az Oskola utcán lévő növények 
telepítésekor valószínűleg nem 
gondolták, hogy azok az adott 
helyen annyira jól fogják magukat 
érezni, amit gyors növekedéssel 
és erőteljes lombozattal hálálnak 
meg. Valószínűleg az sem fordult 
meg az ültetők fejében, hogy a sor-
ba telepített, akkor még igencsak 
bokorformájú növények idővel kis 
fákká korosodnak. Mára benőtték 
a nekik szánt teret, sűrű, zárt zöld 
„falat” képeznek.

A zárt állományon belül azonban 
az egyes növények eléggé változa-
tos képet mutatnak.

 A szép, formás koronájú egye-
dek mellett előfordulnak beszorult, 
kiritkult, alaktalan koronájú példá-
nyok is, amelyek jelen formájukban 
megtartva csak rontanák a fasor 
állapotát. Hosszú távon a cél az 
kell, hogy legyen, hogy magasabb 
törzsű, szabályos, kevésbé tömör 
koronájú fák alkossanak átlátható 
fasort. Az idősödő tiszafa korona-
ágai kezdenek szétterülni, egyre 
nagyobb helyet elfoglalni. Az ágak 

már nem felfelé törnek, hanem 
egyre inkább vízszintesek lesznek, 
a korona ezáltal kissé megritkul.

A tiszafa kiválóan bírja a radi-
kális metszést, még akár törzsig 
történő visszavágást követően is 
képes friss hajtásokkal megújulni. 
Ezt a tulajdonságát felhasználva 
alkalmazták korábban előszere-
tettel a barokk, majd a romantikus 
kertekben is nyírt sövényként a ti-
szafát, amikor is hatalmas növényi 
falakat formáltak belőle.

Mindezek ismeretében a közel-
jövőben tervezzük az Oskola utca 
tiszafáinak alakító, ritkító, tisztító 
metszését, amellyel együtt kiven-
nénk egy-két nagyon alulra szorult 
példányt. Ez lehetővé teszi azt, 
hogy megvizsgáljuk a „kiszabadí-
tott fák reagálását”. Ez a munka a 

fasor teljes megjelenésében most 
nem jelentene egyöntetű radi-
kális változást, jobbára az egyes 
egyedek finom koronaigazítását 
eredményezné. Ugyanakkor sze-
retnénk megfigyelni, hogy majdan 
egy későbbi ritkítással elérhető 
lenne-e, a fák koronájának szép 
szabályossá formálása, ezáltal a 
fasor megújítása. Abban bízunk, 
hogy a fasor későbbi ritkításával 
kicsit „levegősebbé” válik az utca, 
ezáltal az épületek is több fény-
hez jutnak, ugyanakkor az így több 
helyhez jutott fák szép, egészséges 
koronát képesek fejleszteni. Re-
méljük, hogy így Félegyháza egy 
gyönyörű fasorral, egy szép utca-
képpel és megelégedett hangulat-
tal gazdagodhat.

 Nagy Ágnes, városi főkertész

Egy ritkaságszámba menő fasor
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Paralimpikonunk már a következő
megmérettetésre készül
Nem is olyan régen a kiskunfélegyházi Lőrincz Krisztinának a riói 
paralimpiai eredményéért szurkolhattunk, ahol kiváló teljesít-
ménnyel a 11. helyet szerezte meg. Krisztina gondolt egy nagyot, 
és kvalifikációt szerzett a márciusi téli paralimpiai játékokra is 
ülő-sífutók 10,5-es kategóriában. A phjongcshangi versenyen 
élete legjobbját teljesítve a 24. helyen végzett. A végtelenül ked-
ves és dinamikus sportoló a koreai versenyzés után igyekezett 
minél hamarabb szülőföldjére is ellátogatni, mert mint elmond-
ta: az interneten keresztül családjával, ismerőseivel tartotta a 
kapcsolatot, és nagyon sok biztatást kapott, ami erőt adott a jó 
teljesítményhez.

– A riói világversenyen evezős-
ként indult, most a phjongcs-
hangi téli olimpián ülő-sífutó-
ként áll rajthoz. Miért a váltás?

– Én sífutóból lettem evezős. 
Utána volt egy kis edzőprobléma, 
és jött az evezés. Amikor Rióból 
hazatértünk, felmerült a gondolat, 
hogy egy téli olimpiát is meg kel-
lene célozni. Úgy voltam vele, hogy 
vágjunk bele. Edzettségem, a jó 
formám megvolt, és szerencsére 
egy kiváló edzőt is sikerült találni 
Markovich Gyöngyi személyé-
ben. Sikeres volt a kvalifikáció, és 

a versenyen is az eddigi legjobb 
eredményemet sikerült elérni.

– Koreából is sikerült valamit 
megismerni?

– Ezt a versenyt nem lehet a ri-
óival összehasonlítani. A téli para-
limpián kevesebb az induló, de eb-
ből adódóan családiasabb is volt a 
hangulat. A koreaiak nagyon kitet-
tek magukért. Kiváló volt a verseny 
szervezése, a vendéglátás. Koreá-
ban nincs nagyon sok látnivaló, 
legalábbis keresni kell. Szerencsé-
re a szálláshelyünktől nem messze 
volt egy buddhista szentély, amit a 

versenynap előtt meglátogattunk. 
A verseny után pedig Szöulba is 
elmentünk, ahol a magyar nagykö-
vetség dolgozóinak segítségével si-
került megismerkednünk a főváros 
látványosságaival, életével. Azt is 
megtapasztalhattuk, hogy a korea-
iak nagyon kedvesek és gondosan 
tisztán tartják környezetüket. Se-
hol nem láttunk eldobott szemetet. 

– Ebben a számban a téli 
olimpiák történetében első 
magyarként indult. Hogyan to-
vább? Evezés, vagy ülő-sífutás? 

– Én csinálom továbbra is mind 
a kettőt. Az, hogy egész évben egy 
valamivel foglalkozzam, az nem 
megy. Folytatom a sífutást, és 
igyekszem figyelmet fordítani a 
népszerűsítésére is. Szívesen me-
gyek el bárhová – ahova meghív-
nak – előadást, élménybeszámolót 
adni, és ha igény van rá, sportolói 
tapasztalataimat is megosztom.

– Egy baleset után, amikor 
az ember kerekesszékbe kény-
szerül, mi ad lelkierőt a pozitív 
életszemlélethez, ahhoz, hogy 
sportolói csúcsteljesítmények-
re legyen képes?

– Szerintem ezt nem utólag 
szedtem magamra. Eredetileg is 
ilyen karakterem volt, és az ember 
abból főz, ami van. Amikor meg-
történt a balesetem, azonnal ke-
restem olyan célt, amiért érdemes 
és fontos dolgozni.

– A szülőföld is hozzájá-
rult ennek a mentalitásnak a 
kialakításához?

– Biztos, hogy benne van ez is. 
Nagyon biztonságos gyerekkorom 
volt, és ide Félegyházára, illetve 
Petőfiszállásra mindig hazajövök, 
a nagy versenyek után is itt érzem 
magam otthon. Ez számomra biz-
tos hátteret jelent. A téli olimpia 
idején, az interneten is kapcsola-
tot tartottam a családtagjaimmal, 
barátaimmal, és ez nagyon komoly 
megerősítést adott a versenyekhez.

 H. S. 
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Arcok a városból – A rockerlelkű kórházigazgató
A félegyháziak szívében külön helye van a város kórházának, ahogy 
az ott dolgozók felé is megkülönböztetett figyelemmel és érdeklő-
déssel fordulnak. Igaz ez dr. Körtvélyessy András igazgatóra is, aki 
bár mindössze hét évvel ezelőtt járt először Félegyházán, közvet-
len és nyitott természetével, emberségével, orvosi hozzáállásával 
hamar belopta magát betegei, kollégái és az itt élők szívébe. Neve 
több tekintetben egy új korszakot fémjelez az intézmény életében.

Ha létezik ma Magyarországon ál-
talánosan elterjedt sztereotípia egy 
kórházigazgatóról, akkor dr. Kört-
vélyessy Andrásra bátran mond-
hatjuk, hogy eltér attól. Mentes 
mindenféle felsőbbrendűségtől, ér-
telmiségi allűrtől. Nőnapon színes 
papírból hajtogatott virágot oszt 
a bent fekvő lányoknak és asszo-
nyoknak, egészséges nyitottsággal 
közelít a nyugati orvoslás keretein 
túlmutató alternatív gyógymódok 
felé, a beteget pedig mindenek előtt 
embernek tekinti. Imádja a kemény 
rockot és a heavy metalt, hivatali 
időn túl bőrdzsekit és pólót húz, 
hétvégente pedig fiai sportprog-
ramjain szurkol. Mindig rohan, de 
értő figyelmét sem beteg, sem kol-
léga nem nélkülözi. Hús-vér ember. 
Talán éppen ezért olyan szerethető. 

– Milyen állomásokon keresz-
tül vezetett az útja Félegyházára?

– Hódmezővásárhelyi családból 
származom, Szegeden szereztem 
diplomát 1996-ban. Dolgoztam 
pszichiátriai rehabilitáción, reuma-
tológiai és mozgásszervi rehabili-
tációs osztályon, voltam vállalkozó 
orvos, és egy gyógyszercég regio-
nális vezetője is. 2011. július 1-jén 
kezdtem a félegyházi kórházban, 
2012 december 1-jétől főigazga-
tói, a kecskeméti megyei kórház-
zal történt integráció óta pedig 
főigazgató-helyettesi minőségben 
dolgozom.

– Egyenes út vezetett az orvo-
si pályáig?

– Nagyapám Szegváron volt csa-
ládorvos, de volt fül-orr-gégész, 
szülész, és fogász szakvizsgája is. 
Nagymamám úgy gondolta, hogy 
nekem az ő nyomdokaiba kell lép-
nem. Ezt olyan kicsi korom óta és 
annyiszor hallottam tőle, hogy ben-
nem más fel sem merült. Tulajdon-
képpen bárki, bármikor megkér-
dezte tőlem, hogy mi leszek, orvos 
volt a válasz. Így volt ez kamasz-
koromban is, amikor már heavy 
metal rajongó rockerként ezt nem 
sokan vették komolyan. Én azon-
ban hosszú hajjal és feliratos pó-
lóban is kitartottam. A vásárhelyi 
Bethlen Gábor Gimnázium után kö-
vetkezett az egyetem. Negyedik év 
elején meghalt édesanyám 43 éve-
sen, amit én akkor az egészségügyi 
rendszer hibájának éreztem, és úgy 

gondoltam, hogy nem leszek orvos. 
Eldöntöttem, hogy ha már eddig el-
jutottam, befejezem az egyetemet, 
majd pedig a jogot is, és megtorolok 
minden műhibát. 1996-ban mégis 
pénzügyi közgazdász szakra jelent-
keztem Pécsre, amit 1999-ben el is 
végeztem. Egy véletlen folytán ke-
rültem a kakasszéki kórházba, ahol 
eldőlt, hogy reumatológus leszek. 
A szakvizsgához szükséges bel-
gyógyászati gyakorlat alatt nagyon 
megtetszett ez a szakterület, ezért 
eldöntöttem, hogy megszerzem a 
belgyógyászati szakvizsgát. Az élet 
a következő években más irányba 
sodort, de most ősszel – a reuma, 
mozgásszervi rehabilitáció és klini-
kai farmakológia szakvizsgák után 
– nekivágok.

– Milyen orvosi mintákból me-
rített a pályáján?

– A kakasszéki főnököm, dr. 
Durai Gábor belgyógyász-reuma-
ológus főorvos és a reuma profesz-
szorom, dr. Gömör Béla követendő 
példaként állnak előttem. Korrekt 
szakemberként, a betegek és a 
szakma iránt képviselt mély aláza-
tukkal azt a mintát képviselik, ami 
számomra az orvoslás sava-bor-
sa. Orvosi pályámon az empátia a 
legfőbb segítőm. Ha tudok korrekt, 
érthető információt adni a beteg-
nek, ha feltárom az esélyeit és 
megmutatom a javulás lehetséges 
útját, akkor a szövetségesemmé te-
szem, és ezzel tettünk egy lépést a 
gyógyulás felé. Szerencsés vagyok, 
mert sok pozitív visszacsatolásban 
van részem, ami nagy hajtóerő szá-
momra. Amikor például sikerül egy 
ízületi beteg fájdalmát csökkenteni, 
az így elnyert bizalom megkönnyíti 
a további együttműködést. 

– Mit képvisel az Ön életében 
Félegyháza és a kórház?

– 2011. májusában jártam elő-
ször ebben az intézményben dr. 
Lénárd Endre ortopédus adjunk-
tus ajánlására, aki felhívta a figyel-
memet, hogy volna itt egy nekem 
való állás. Én addig csak átutazó-
ban voltam Félegyházán. Dr. Mó-
czár Emőke orvosigazgató kísért 
végig, és leesett az állam attól, 
amit láttam. Úgy gondoltam, hogy 
kiváló adottságokkal és határtalan 
lehetőségekkel rendelkezik ez az 
intézmény. Főállású reumatológus-

ként dolgoztam, és kívülállóként 
néztem, amikor Budapestről ide-
jött egy főigazgató. Miután kiírták 
a pályázatot, többen biztattak, 
hogy éljek én is a lehetőséggel. Dr. 
Mészáros János barátomtól ren-
geteg segítséget kaptam. Három 
hónapig voltam önálló főigazgató, 
majd a 2013-as integráció óta fő-
igazgató-helyettesként vezetem az 
intézményt. A kecskeméti kórház 
közelsége kínálta a lehetőséget, 
hogy együtt dolgozva jobbá, ol-
csóbbá tegyünk dolgokat. Ennek 
a megvalósítása gyorsan meg is 
történt, bár az összecsiszolódás-
hoz már évek kellettek. A korábban 
minden évben jelentkezett adós-
ságállományt sikerült jóval a fele 
alá szorítani, nem beszélve az in-
tegráció legnagyobb előnyéről, az 
1,3 milliárd forintos pályázatról, 
aminek köszönhetően mintegy 600 
négyzetméterrel bővült a szak-
rendelői rész, és újra be tudtuk 
indítani az egynapos sebészetet. 
Emellett a DAOP-pályázat révén 32 
ágyas mozgászervi rehabilitációval 
bővültünk. Azzal, hogy „lehorgo-
nyoztam” Félegyházán, a szemé-
lyes életem is kiszámíthatóbb és 
tervezhetőbb lett. Felmondtam a 
korábbi magánrendeléseimet is, 
és ma már kizárólag Félegy-
házán tartom fenn. Nagyon 
megszerettem ezt a várost. 
Ha a gyerekeim nem kötné-
nek Szegedhez, örömmel ide 
költöznék. Emberi léptékű, 
kiváló elhelyezkedéssel, előre 
húzó városvezetéssel. 

– Milyen jövő látszik kiraj-
zolódni a kórház előtt?

– Az elmúlt évek fejlődése 
kézzelfogható, és a hangulat is 
egyértelműen javult. Az intézmény 
jövőjének fő iránya a rehabilitáció, 
középtávon erősíteni szeretnénk a 
sportrehabilitációt. Egy orvosunk 
most kezdi a sportorvosi szak-
vizsgát. A másik törekvésünk a 
sürgősségi ellátás feltételeinek 
megteremtése. Annak a részletein 
dolgozunk, hogy hogyan tudnánk 
a nappali belgyógyászati sebésze-
ti sürgősségi ellátást elérhetővé 
tenni helyben a félegyházi betegek 
számára. 

– Mivel tölti a szabadidejét?
– Három fiam van, akikre nagyon 

büszke vagyok. Károly 15 éves, 
teniszezik, kémia-biológia szakon 
tanul, és orvosnak készül. Vili 13 
éves, U13-as vízilabda válogatott. 
Andris 10 éves és kosarazik. Ők 
a legfontosabbak az életemben, 
igyekszem minél több időt tölteni 
velük, jelen lenni és szurkolni, ha 

meccsük van. A sport mindig jelen 
volt a saját életemben is. Kosaraz-
tam, vízilabdáztam, squasholtam, 
2004 óta szenvedélyesen golfozom. 
Sajnos ritkán jutok el versenyre, de 
néhány nemzetközi golf kupával 
büszkélkedhetek. Velem maradt 
a metalzene iránti rajongásom is, 
így szívesen megyek koncertekre, 
törzsvendége vagyok a Rocktárnak 
is. Kedvencem a Slayer, kedvelem 
a Kreator, Iron Maiden, Metalli-
ca, Pokolgép, Moby Dick zenéjét, 
ezeket hallgatom utazás közben 
is. A kórházban inget hordok és 
nyakkendőt, ahogy az elvárható. A 
szabadidőmben viszont feliratos 
pólóban, bőrdzsekiben és Tisza ci-
pőben járok, mert rockerlelkű ma-
radtam kórházigazgatónak is.

  Tóth Timea
1,3 milliárd forintos pályázatról, 
aminek köszönhetően mintegy 600 
négyzetméterrel bővült a szak-
rendelői rész, és újra be tudtuk 
indítani az egynapos sebészetet. 
Emellett a DAOP-pályázat révén 32 
ágyas mozgászervi rehabilitációval 
bővültünk. Azzal, hogy „lehorgo-
nyoztam” Félegyházán, a szemé-
lyes életem is kiszámíthatóbb és 
tervezhetőbb lett. Felmondtam a 
korábbi magánrendeléseimet is, 

– Az elmúlt évek fejlődése 
kézzelfogható, és a hangulat is 
egyértelműen javult. Az intézmény 
jövőjének fő iránya a rehabilitáció, 
középtávon erősíteni szeretnénk a 
sportrehabilitációt. Egy orvosunk 
most kezdi a sportorvosi szak-
vizsgát. A másik törekvésünk a 
sürgősségi ellátás feltételeinek 
megteremtése. Annak a részletein 
dolgozunk, hogy hogyan tudnánk 
a nappali belgyógyászati sebésze-
ti sürgősségi ellátást elérhetővé 
tenni helyben a félegyházi betegek 

– Mivel tölti a szabadidejét?
– Három fiam van, akikre nagyon 

büszke vagyok. Károly 15 éves, 
teniszezik, kémia-biológia szakon 
tanul, és orvosnak készül. Vili 13 
éves, U13-as vízilabda válogatott. 
Andris 10 éves és kosarazik. Ők 
a legfontosabbak az életemben, 
igyekszem minél több időt tölteni 
velük, jelen lenni és szurkolni, ha 
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- Működő kórház Kiskunfélegyházán
-  Az úthálózat fejlesztése
- A térség turisztikai  fejlesztése
- Korrupciómentes közélet
- Határőrség felállítása a határkerítéshez

Izsák, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa és környéke

Legesélyesebb ellenzéki jelölt
Kollár László (Jobbik)
A legnagyobb jelölő szervezetek
támogatottsága

Jobbik 27%
MSZP+DK+Párbeszéd 12%
LMP 3%

Választókörzeti vállalásaink:
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Magyar Örökség Díjat kap Móra Ferenc örökségfeltáró és iro-
dalmi munkássága. Ebből az alkalomból Kapus Béláné, a Móra 
Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke méltatta a Magyar Tudo-
mányos Akadémia dísztermében március 24-én, a Magyar Örök-
ség díjátadó ünnepségén Félegyháza szülöttének munkásságát. 
A laudáció kivonatát az alábbiakban olvashatják.

1934. február 8-án halt meg Móra 
Ferenc. Már a következő napon a 
napilapok méltatták emberi és al-
kotói nagyságát, munkásságát. 

A Pesti Napló 1934. február 9-én 
a következőket írta:

„A legkedvesebb csevegő, a leg-
szeretetreméltóbb ember s a leg-
sokoldalúbb író – régi, nagy ma-
gyar polihisztorok kései örököse 
és utolsó képviselője – szállott sír-
ba vele, pótolhatatlan veszteséget 
hagyva maga után.” Nem túlzás a 
polihisztorság, hisz sok területen 
végzett kiemelkedő tevékenységet. 

Annál is inkább érezhetjük 
nagyságát, ha megnézzük az utat, 
ahonnan, és az út végét, ahová el-
ért. Szinte mesébe illő történet. 

Az írástudatlan nagyszülőktől 
nézve a családfát, folytatva a két 
elemit végzett édesapa, Móra 
Márton és az édesanya, a hét osz-
tályt végzett Juhász Annán át, va-
lamint a család szegénysége nem 
tűnhetett biztató jelnek a gyerme-
kek jövőjét illetően. Az édesanya 
a város kenyérsütögető asszonya, 
az apa foltozó szűcs. Közben te-
rebélyesedett a fa, három ága a 
tízből életképesnek bizonyult, s a 
szülők mindhárom gyermeküknek, 
Istvánnak, Ferencnek és Julianná-
nak diplomát adtak a kezébe. Ez a 
XIX. században egy kisebb emberi 
csoda. 

Kellett a szülők gondoskodása, 
gyermekszeretete, főleg az édes-
apa tudás utáni vágya, pozitív 
életszemlélete. A szegénység el-
lenére a gyermekeik ingergazdag 
környezetben nőttek fel: az édesa-
pa Petőfiről, Kossuthról, a szabad-
ságharcról szóló történetein, az 
édesanya tündérmeséin. 

Iskolába kerülve „Fercsikének” 
olyan tanárai voltak, akik támogat-
ták, korán felismerték tehetségét. 
Éveken keresztül ő kapta a legma-
gasabb ösztöndíjat, a Petőfi-ala-
pítvány 50 forintos kamatát. A 
szorgalmas diák talentuma korán 
jelentkezett. Már diákkorában írt 
verseket, ünnepségek szónoka lett. 
Ugyanúgy, mint előtte járó példa-
képe, a 15 évvel idősebb István 
bátyja. 

Móra Ferenc 18 éves koráig 
szülővárosában, Kiskunfélegyhá-

zán nevelkedett és tanult, majd 
Budapestre került az egyetemre. 
Egyetemi tanulmányai, majd rövid 
felsőlövői kitérő után Szegeden 
élt haláláig. 1902-ben házasságot 
kötött Walleshausen Ilonával, 
1903-ban megszületett imádott 
Panka lányuk. 

Volt újságíró, könyvtáros, mint 
régész sok dokumentatív lelettel 
gazdagította őstörténeti ismere-
teinket. Ezek után nem lehetett 
véletlen, hogy 1917-ben, Tömör-
kény István halála után ő lett a 
szegedi múzeum igazgatója. 

Az egyik legsokoldalúbb írónk. 
Több műfajban írt. Versei, gyer-
mekkönyvei, tankönyvei, meséi, 
ifjúsági művei, a novellák, tárcák 
sokaságán át hosszú, tartalmas az 
út a nagy regényekig. Gondolok itt 
a Hannibál-regényre, az Ének a bú-
zamezőkről regényén át a csúcsra, 
az Aranykoporsóra. E művei feltét-
lenül a nagy írók közé emelik. 

Ő magát szerette barkácsoló 
kismesternek nevezni, de a nagy 
regényeit, novelláit, gyermekiro-
dalmát nézve nem tekinthetjük 
kismesternek. Hatalmas ismereta-
nyaggal rendelkező írónk. Gondol-
junk csak az Aranykoporsóra, me-
lyet az adatok, ismeretek sokasága 
szinte tudományos művé tesz. 

Kiapadhatatlan volt Móra Fe-
rencben a forrás, amiből művek 
sokasága született. A legelső köny-
vét a Szegedi Napló adta ki 1902 
karácsonyán. Ezután sorban adták 
ki gyermekkönyveit, majd 1918-
ban megírta a Kincskereső kisköd-
mönt. 1920-ig csak gyermek és 
ifjúsági művek jelentek meg tőle, 
ezért is tartották ifjúsági írónak. A 
20-as évektől egymás után írta a 
felnőtteknek szánt műveit: az első 
regénye 1922-ben, A festő halála. 
Ettől kezdve ontotta a novellákat, 
tárcákat, regényeket. 

Minden korosztály talál a Mó-
ra-kötetekben neki alkalmas ol-
vasnivalót, csak kézbe kell venni. 

Írásainak fontos vonása a köz-
vetlenség, a csevegő stílus. Emi-
att érezheti az olvasó, hogy szinte 
hozzá szól az író. Sajátos, szelíd 
humor volt az övé, mely sokszor 
keserűséggel párosult, de ez is 
emberközellé tette. 

Karinthy Frigyes írta: „Szelíd 
humorát, mosolygó bölcsességét, 
finom gúnyolódásait s a magyaros 
öngúnyt is könnyű volt leszármaz-
tatni a Jókai- , Mikszáth-, Tömör-
kény- féle szellemi családfáról.” 

Sokszor halljuk, hogy Móra már 
elavult, nem kell a mai kor embe-
rének. Hogy lehetne elavult a mű-
veiből áradó érzelemgazdagság, a 
humánum érzése? Ha csak a most 
100 éves Kincskereső kisködmönt 
nézzük, a mai korban is szükség 
van a szegények segítésére, a szo-
lidaritásra, az igazmondásra, a 
testvéri szeretetre. Az emberek 
felé áradó szeretetére, mely Móra 
nagyon sok művéből sugárzik, 
szinte melegít. Mert, ahogy befe-
jezi a Kincskereső kisködmönt: „A 
szeretet az élet.”

Móra élete végéig hű maradt 
szülővárosához: „Engem Félegy-
háza tett íróvá” – írta. Vallomá-
sainak végtelen sora olvasható 
műveiben. Szülővárosa is szívébe 
zárta nagy szülöttjét, 1929-ben 
Kiskunfélegyháza Díszpolgára cí-
met kapott. 

Az 1861-ben (Móra Márton és 
Juhász Anna házasságkötésével) 
növekedésnek indult családfának 
mára 175 ága nőtt, s ebből 71 a 
Móra család ma is élő tagja. Az 
elmúlt 157 évben sok neves tagja 
volt a családnak. A már említett 
testvér, István, Móra László, s a 
Balázs Béla-díjas Vészits And-
rea, a dédunoka, dramaturg, for-
gatókönyvíró, a mórai hagyaték 
ápolója.

1934. február 8-án néhány perc-
cel 7 óra után utolsót dobbant 
Móra Ferenc szíve, a gyilkos kór 
legyőzte. Földi maradványai a sze-
gedi temetőben nyugszanak.

Miért kell nekünk Móra Ferenc?
Dr. Péter Lászlóval vallom: „Ne-

künk szükségünk van mindarra, 
amivel szellemünk, műveltségünk, 
lelkünk gyarapodhat, gazdagodhat, 
emberségünk nemesedhet.” 

Ezért kell nekünk Móra Ferenc, 
akiről meggyőződéssel vallom, 
hogy írói öröksége örök. 

A félegyházi szegényes házból 
eljutott a halhatatlanságba.

Kapus Béláné

Magyar Örökség Díj Móra Ferencnek 
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Kertész-Farkas János, a jótékony tetoválóművész
Ingyen kaphatnak figyelemfelkeltő tetoválást csuklójukra a cukorbetegek. A kezdemé-
nyezés Marton István, Németországban elő, magyar tetoválóművész nevéhez fűződik, 
amihez eddig hat németországi és 35 magyar szalon, többek között a félegyházi Ker-
tész-Farkas János is csatlakozott. 

Kertész-Farkas János félegyházi születé-
sű tetoválóművész 10 éve kezdte a tetováló 
szakmát, hat éve nyitotta meg saját szalonját 
Félegyházán. Kecskeméten végzett műsza-
ki főiskolát, de mivel gyermekkorától kezdve 
nagy szerelme a rajzolás, egyenes út vezetett 
a precíz munkát igénylő tetováló mesterség-
hez. Egerben kezdett el tetoválni, majd néhány 
év múlva – egy kis kitérő után – Félegyházán 
nyitotta meg saját szalonját, és alapított csa-
ládot. A munkája a szenvedélye. Külföldi mun-
kái során megtapasztalta azt is, hogy a ma-
gyar tetoválók nemzetközi szinten is elismert 
művészek, akikre joggal lehetünk büszkék. 
Szerinte ebben a szakmában az oroszok és 
ukránok számítanak szaktekintélynek. Ezért 
is tervezi, hogy vendégtetoválóként ukrán és 
orosz szalonokba látogat el kifigyelni az ottani 
praktikákat.

A cukorbetegek csuklójára egy orvosok által 
is elfogadott, egyezményes jelet tetoválnak, 
ami egy kék kör motívumból és T1, vagy T2 jel-
zésből áll attól függően, hogy egyes, vagy kettes 
típusú cukorbetegséggel él együtt a páciens. A 
megkülönböztető jelet orvosi igazolás bemu-

tatása után „varrják fel” a csuklóra. Azért ide, 
mert ez a legjobban hozzáférhető hely mentők 
és laikusok számára egyaránt. Különösen nagy 
jelentősége lehet a tetoválásnak a beteg tipikus 
tüneteinek megítélésében.

Kertész-Farkas János szalonjában az első 
ilyen tetoválás Baranyi Anikó csuklójára ke-
rült. A 35 éves hölgyről terhessége során derült 
ki, hogy 2-es típusú cukorbetegségben szenved. 
Mint elmondta, azért szánta rá magát a teto-
válásra, mert személyes tapasztalata van arról, 
hogy milyen komoly következményekkel járhat 
a nem megfelelő segítségnyújtás. Egy alkalom-
mal ugyanis rosszul lett a munkahelyén, és a 
tünetei alapján segítői alkoholra gyanakodtak. 
Ennek a motívumnak a felvarratásával reményt 
kap arra, hogy ne forduljon elő még egyszer ha-
sonló eset, és időben megkaphassa a szakszerű 
ellátást.

Fontos kérdés tehát, mit tegyünk, ha ilyen 
figyelmeztető tetoválást viselő, eszméletlen 
beteggel van dolgunk. A szakirodalom szerint 
biztosítsunk számára mielőbb szabad légutat, 
fektessük stabil oldalfektetésbe (esetleg az ol-
dalára, vagy a hasára). Ügyeljünk arra, hogy az 
esetleges légúti akadály (pl. nyál) könnyen tud-
jon távozni. Amikor már nyelésre képes a beteg, 
szájon át adunk neki cukrot, és mindig értesít-
sük a mentőket!

 V. B.



  2018. április 6. 21PROGRAM l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

Április 7., szombat 
Tavaszi családi szombat délelőtt. 

Petőfi rajzpályázat értékelése, 
eredményhirdetése.

Városi könyvtár, 9-12 óra

Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében. 
Az egészség világnapja alkalmából.

Móra Ferenc Művelődési Központ emelete
13-16 óra

Az egészség világnapja alkalmából
dr. Forgács Attila gasztropszichológus előadása 

„Moho sapiens – avagy az evés lélektana” címmel.
A programra a belépés ingyenes!

Művelődési központ, 16 óra

Margaret Island + Koszi Janka koncertek 
Rocktár, 20 óra 

Április 10., kedd 
Minikonferencia a Nagycsaládos Egyesület 

szervezésében.
Városi könyvtár, 8-14 óra

Könyvek klubja olvasókör. 
Téma: Mikszáth Kálmán Két választás 
Magyarországon c. regényből részlet. 

Városi könyvtár, 16.45 

Szabó T. Anna és Lackfi János 
rendhagyó irodalmi órái általános iskolásoknak, 

szervezett formában.
Bejelentkezés szükséges a 

76/466-843-as telefonszámon
Gulyás Réka programszervezőnél
Művelődési központ, 10.30-14 óra

 
Szabó T. Anna és Lackfi János 

rendhagyó irodalmi estje. 
„Verslavina a férfiról és a nőről” címmel. 

Belépő: 1000 Ft
Művelődési központ, 18 óra

Április 11., szerda 
Költészet napja – Petőfi felolvasónap 

a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület szervezésében.

Városi könyvtár, 9-16 óra

Az Irodalmi Alapítvány díjátadó ünnepsége.
Városi könyvtár, 17 óra

Április 12., csütörtök 
A városi könyvtár költészetnapi irodalmi estje. 
Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál Magyar Örök-

ség-díjas, Tamási Áron-díjas szerzőpáros Erdély 
– Mezőség – A Holt-tenger tükrében – A tóvidék 
szórványmagyarsága c. könyvének bemutatója. 

Közreműködik Soós Andrea előadóművész.
Városi könyvtár, 17 óra

Április 13., péntek 
Kárpátia koncert. Rocktár, 20 óra

Április 14., szombat
„Garázsvarázs” – Asztalfoglalás: 76/466-843
Művelődési központ színházterme, 8-12 óra

Siska Finucci, Mikee Mykanic, TKYD, DJ Arre 
koncertek, Rocktár, 20 óra

Április 16., hétfő
Ciróka Bábszínház: „Tündér ballonkabátban” 

gyermekszínházi előadás
Belépő 700 Ft

Művelődési központ, 10.30 és 14 óra

Április 17., kedd 
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja. 

Előadó: dr. Ónodi Izabella fogorvos.
Városi könyvtár, 10 óra

Magánszemélyek szja bevallásának leadása, 
ellenőrzése, segítségnyújtás adózóknak.

Városi könyvtár, 9-17 óra

Kocsmakvíz
Jelentkezni lehet: 76/466-843
Művelődési központ, 18 óra

Április 19., csütörtök 
A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat 
keretében Végvári Tamás: Kajakkal Európa 

körül című előadása, a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával. 

Városi könyvtár, 17 óra

Április 20., péntek 
Játszóház a Föld napja alkalmából

 alsó tagozatos diákcsoportok részére
Bejelentkezés szükséges: 76/466-843

Művelődési központ, 9-12 óra

A Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő 
és Munkahelyteremtő Egyesület díjátadással 

egybekötött kiállításmegnyitója.
Művelődési központ, 17 óra

Dumaszínház produkció, 
Kőhalmi Zoltán önálló estje

Jegyár: 3.200 Ft
Művelődési központ, 18 és 20 óra

Április 21., szombat
Tavaszi virágünnep 

Kulturális programok és termelői piac
10 órakor köszöntőt mond Csányiné Pap Andrea 

polgármesterné asszony
Petőfi tér, 8-16 óra

Level Up – amatőr táncverseny a KÖSZI Klub 
szervezésében

A nevezési díjakról és a versenyszabályzatról 
érdeklődni lehet a levelupverseny@gmail.com 

email címen.
Művelődési központ, 13 óra

Johnny Cash emlékkoncert: A Nyughatatlan
Rocktár, 20 óra

Hétvégi rendezvények
a városi könyvtárban

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár Gyermek-
birodalma április 7-én tavaszköszöntő csa-
ládi szombat délelőttre várja a kicsiket és a 
nagyokat. 9 órától az ügyes kezűek kézmű-
veskedhetnek, az éledő természet jegyében 
virágokat, ujjbábot, fejdíszt és ajtódíszt ké-
szíthetnek. 11 órától Kisgyőri Krisztián 
népzenész, a Dudás Kreatív Ház és Játszóház 
vezetője vidám műsorával szórakoztatja a 
megjelenteket. Minden érvényes olvasójeggyel 
rendelkező gyermeknek apró ajándékkal ked-
veskednek a könyvtárosok.

Szintén ezen a napon 10 órai kezdettel 
kerül sor a Petőfi Emlékév kapcsán meghir-
detett rajzpályázat ünnepélyes eredmény-

hirdetésére. A ma-
gyar kultúra napján, 
január 22-én írt ki 
közös pályázatot a 
városi könyvtár és 
a Móra Ferenc Köz-
művelődési Egyesület. Az általános isko-
lák felső tagozatos tanulói Orlai Petrich 
Soma, Kass János vagy éppen a félegyhá-
zi születésű Szántó Piroska nyomdokaiba 
léphettek, hiszen egy szabadon választott 
Petőfi-vershez alkották meg saját illusztrá-
cióikat. A maximum A/3-as méretű pályamű 
bármilyen technikával, vízfestékkel, zsírkré-
tával, ceruzával készülhetett. A több mint 
száz beérkezett remekművet szakmai zsűri, 
Rácz Lászlóné Edit nyugalmazott rajztanár 
és Rádi András festőművész, két kategóri-
ában, 5-6. osztály, 7-8. osztály, véleménye-
zett. A legjobban sikerült képekből nyílt tár-
lat a könyvtár rendezvényteremében, majd a 
Gyermekbirodalomban tekinthető meg.

KÖNYVTÁRSAROK

Petőfi Sándor: 
Távolból
Kis lak áll a nagy Duna mentében;
Oh mi drága e lakocska nékem!
Könnyben úszik két szemem pillája,
Valahányszor emlékszem reája.

Bár maradtam volna benne végig!
De az embert vágyai vezérlik;
Vágyaimnak sólyomszárnya támadt,
S odahagytam őslakom s anyámat.

Kínok égtek a szülőkebelben,
Hogy bucsúmnak csókját ráleheltem;
S kínja lángi el nem aluvának
Jéggyöngyétől szeme harmatának.

Mint ölelt át reszkető karával!
Mint marasztott esdeklő szavával!
Oh, ha akkor látok a világba:
Nem marasztott volna tán hiába.

Szép reményink hajnalcsillagánál
A jövendő tündérkert gyanánt áll;
S csak midőn a tömkelegbe lépünk,
Venni észre gyászos tévedésünk.

Engem is hogy csillogó reményem
Biztatott csak, minek elbeszélnem?
S hogy mióta járom a világot,
Bolygó lábam száz tövisre hágott.

...Szép hazámba ismerősök mennek;
Jó anyámnak tőlök mit izenjek?
Szóljatok be, földiek, ha lészen
Útazástok háza közelében.

Mondjátok, hogy könnyeit ne öntse,
Mert fiának kedvez a szerencse – –
Ah, ha tudná, mily nyomorban élek,
Megrepedne a szive szegénynek!

(Pozson, 1843. május)

A Petőfi Emlékév alkalmából 
a lánglelkű költő versei közül 
válogatunk. 
Kép: Bodor Miklós.
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Félegyházi futsalosok a legjobbak között 
Fantasztikus eredményt elérve 
második helyen zárt a leány 
futsal I. osztályú U15-ös baj-
nokságban az Astra-4IG-Kis-
kunfélegyházi Bulls. A félegy-
házi játékosokból álló csapat 
rendkívül kiélezett, izgalmas 
csatát vívott a bajnoki címért 
a Miskolci Vénusszal. A szoros 
küzdelemben elért ezüstérem 
valóban rendkívüli eredmény. 
A játékosok és az edzői stáb 
tagjai minden dicséretet meg-
érdemelnek a szezonban nyúj-
tott teljesítményükért. 

Felnőtt és utánpótlás szinten is si-
keres klub az Astra HFC. Az U15-
ös korosztályú leány futsalcsapat a 
legmagasabb osztályban a tavalyi 
bronzérmet túlszárnyalva idén a 
dobogó második fokára állhatott 
fel. A félegyházi tehetségekből álló 
csapatot helyi edzői stáb, Síber 
Mátyás és Síber Rita irányítja. Az 
eredményesség egyebek mellett a 
játékosok felkarolásának és a ha-
tékony klubmodellnek köszönhető, 
ami lehetővé teszi a legmagasabb 
szintű versenyeztetést és a tehet-
ségek kibontakozását. A sikerekben 
gazdag szezont pozitívnak értékelte 
Síber Rita edző. A játékosok nagy 
munkát végezve, szorgalommal és 
elhivatottsággal értek el eredményt.

– Hosszú és nehéz idényen va-
gyunk túl, sok meccsel a hátunk 
mögött. Az erőviszonyok alapján 
azt lehet mondani, hogy kettésza-
kadt bajnokságban játszottunk, 3 
erős és 5 gyengébb együttes al-
kotta a mezőnyt. Nehezebb volt 
tapasztalatot szerezni, mert a 
rangadók és a könnyebb, egyoldalú 
találkozók váltogatták egymást. A 
legjobb formánkat az erősebb mér-
kőzéseken kellett nyújtanunk, de 
a gyengébb együttesek ellen sem 

hibázhattunk. A csapat vezetősége 
összegészében elégedett a lányok 
teljesítményével, szorgalmával. A 
második hely nagyszerű eredmény. 
A három legjobb csapat közül ta-
lán a félegyházi együttes volt a 
legesélyesebb az első helyre, de 
a gyerekek nem gépek, no meg a 
szerencse is forgandó, a hajrában 
a tolnaiak, illetve a miskolciak el-
leni pontvesztések a bajnoki címbe 
kerültek, de természetesen nagyon 
büszkék vagyunk a lányokra. 

Az előzetes elvárásokat telje-
sítetve lépésről-lépésre haladva 
egyre nagyobb célokra tör a csapat, 
2017-ben harmadik, idén második 
lett. A fiatal játékosok fejlődése év-
ről-évre nyomon követhető. Régóta 
együtt játszanak, ismerik egymást, 
ami a csapatjáték szempontjából 
mindenképpen előny. 

– Sokat számít az összeszokott-
ság. Ebben a korban érik össze 
igazán egy csapat. Síber Glória és 
Czinege Eszter 2012-ben kezd-
tek el versenyszerűen sportolni, 
egészen kicsi koruk óta rúgják a 
labdát. Ezt követően kapott kedvet 
a többi kislány, Vidéki Orsolya és 
Síber Szófa. Czinege Enikő később 
csatlakozott, míg Vámos Viktória 
legutoljára érkezett a kapus poszt-
ra. Viktória eredetileg tiszaalpári, 
2017-ig a fiúk között védett, de a 
Bozsik-programból kikerülve már 
nem tudtak neki játéklehetőséget 
biztosítani. Az ottani edzőjük kere-
sett meg, tehetséges játékos, sokat 
lendített a csapaton. A legnagyobb 
ígéretnek talán Síber Glória számít, 
mintegy 200 gólt szerzett eddigi pá-
lyafutása során, vezéregyénisége a 
csapatnak, a többieket is motiválja. 
Játéktudása és mentalitása alapján 
nagy jövő várhat rá, csakúgy, mint 

Czinege Eszterre, aki ugyancsak 
nagyon tehetséges, de még némely 
szituációkban nem eléggé bátor, 
hatékony. Mindketten kiemelked-
nek, szerencsére mellettük a többi-
ek is sokat fejlődtek az elmúlt idő-
szakban. A csapatszellem nagyon 
jónak mondható, a bajnokság záró 
mérkőzésén felszabadultan játsz-
va, jó kedvvel fejezték be a szezont. 
Visszatekintve az évre a legjobb pil-
lanatnak egyértelműen a Karácso-
nyi Kupa keretében megrendezett 
miskolci bajnoki számított, ame-
lyen 10-4-re nyertünk. Nemcsak az 
eredmény, hanem a szurkolók és a 
hangulat miatt is jó emlékekkel ma-
radt meg a lányokban. 

Az Astra, mint egyesület, lehető-
séget ad arra, hogy a tehetségeket 
megfelelő szintre emelje. A követ-
kező szezonban is lehetőségük lesz 
a félegyházi fiataloknak a legmaga-
sabb szinten játszani, remélhetőleg 
hasonlóan szép eredményeket elér-
ve – tette hozzá Síber Rita.  G. Z. 

A kiskunfélegyházi akrobatikus rock'n'roll táncosai életük első ver-
senyén vettek részt március 24-én, Budapesten, az IPDSO országos 
megmérettetésén. Két csapattal (D's Angels, D's Butterflies), 11 és 14 
év közötti korosztályban indultak, és két aranyéremmel tértek haza. 
Minősítő kategóriában neveztek és arany minősítést nyertek. Ez a ké-
sőbbi profi versenyzéshez szükséges továbbjutást teszi lehetővé.

A táncoktatás és felkészülés szeptemberben kezdődött el, a Platán 
Utcai Általános Iskolában és a József Attila Általános Iskolában. A 
gyors fejlődésre és a sikerre való tekintettel, ebben a szezonban még 
egy versenyt terveznek, amelyen már a legkisebbek is megmérettetik 
magukat. A fiatalokat a Vitalitás Tánc- és Sportegyesületen belül Nem-
csok Dorina oktatja. 

Arany minősítést
szereztek

Hirdetés

Az év első egyéni versenye!
Időpont: április 28., szombat,

(gyülekező 6:30, verseny: 8-14 ó.)
Egy bot, egy horog, szabadon 

választható horgásznem.
A dobogósok díjazásban részesülnek!

Információ: 06/30-517-90-53
Cím: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő 
szakasz mellett!
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EB részvétel küszöbén
Két aranyérmet hozott a pestszen-
timre diák és serdülő leány orszá-
gos bajnokság a Kiskunfélegyházi 
Birkózó SE versenyzői számára. A 
diákoknál a 37 kg-os Varga Ber-
nadett Napsugár, és a serdülők-
nél 42 kg-ban aranyérmes Szabó 
Szonja mellett Kiss Viktória 66 
kg-ban hatodik, Bene Ivett 31 kg-
ban és Páli Éva 40 kg-ban ötödik 
lett, Nagy Zita 33 kg-ban és Ta-
podi Rebeka 46 kg-ban negyedik 
helyen végzett. Az 56 kg-osok kö-
zött két félegyházi versenyző is 

nevezett, közülük Termol Tama-
ráé lett a bronz, Kiss Henriettáé 
pedig az ezüstérem. A 60 kg-osok 
ezüstérme Tapodi Zsófia nyakába 
került. Két válogató verseny után a 
ranglistát Szabó Szonja vezeti, így 
nagyon közel áll ahhoz, hogy a jú-
niusi serdülő Európa-bajnokságon 
Kiskunfélegyházát képviselhesse. 
Szumó sportágban Rekedt-Nagy 
Réka tovább jeleskedett, így Bul-
gáriában EB résztvevő lehet ápri-
lisban. (Edzők: Szabó József, Ván 
Jenő, Kelemen András)

Tornászsikerek  
a diákolimpián 

Egyéniben és csapatban is meg-
méretettek a félegyházi tornászok 
a B kategóriás Diákolimpia Or-
szágos Döntőben, amelyet Berki 
Krisztián olimpiai bajnok tornász 
nyitott meg. Az erős mezőnyben 
Dinnyés Nelli, Elek Kíra, Csu-
ka Gréta I. korcsoportban jutott 
el a legjobbak közé. A II. korcso-
portban Szabó Róza, Horváth 
Hanna, Palásti Enikő, míg a III-
IV. korcsoportban Retkes Dorka 
indult el. Palásti Enikő egyéni 

összetettben a dobogó 3. fokára 
állhatott fel, elérve pályafutása 
eddigi legnagyobb eredményét. Az 
országos döntőt követően a fél-
egyházi tornászlányok meghívást 
kaptak a budapesti Bornemissza 
Kupára, ahol az I. korcsoportban 
Csuka Gréta, míg a II. korcsoport-
ban Palásti Enikő aranyérmes 
lett. A III-IV. korcsoportban Gom-
bás Bora ugyancsak diadalmas-
kodott. (Felkészítő edző: Juhász 
Tamás)

Megvédte diákolimpiai 
címét Buza Barbara
Sikeres szereplést tudhatnak ma-
guk mögött a Kiskunfélegyházi 
HTK Ökölvívó Szakosztályának 
versenyzői. A Tatán megrende-
zett országos diákolimpiai dön-
tőben két bokszolójuk is eredmé-
nyesen versenyzett. Március 27-e 
és 30-a között 57 egyesület 372 
ökölvívója ragadott kesztyűt a di-
ákolimpián. Palotás Mihály juni-
or korcsoportban, 50 kilogramm-
ban a későbbi győztestől kikapva 
5. lett. Buza Barbara, a 2017-es 
év serdülő magyar bajnokaként 
és diákolimpia-bajnokként meg-
védte címét, 54 kilogrammban 
magabiztos versenyzéssel győ-
zött. (Felkészítők: Ramocsa 

Sándor vezetőedző, Gondi Já-
nos szakosztályvezető)

Ismét bizonyított a Kiskunfélegy-
házi Harcművészeti Sportegye-
sület és az FTSI thai box szak-
osztálya. Március 24-én és 25-én 
rendezték meg a WFC nyílt nem-
zetközi K1 és muay thai bajnok-
ságot öt ország, több mint 240 
nevezőjével. Az első napon Pro-
vics Gergő -63,5 kg-ban kadett 
korcsoportban, illetve az élete 
első felnőtt meccsét vívó -91 kg-
os Farkas Zsolt is győzött. Más-
nap Provics Gergő a K1 döntőben 
adok-kapok küzdelem után meg-
érdemelten nyert. Ezt követően 
Farkas Zsolt lépett szorítóba. A 
harmadik menet végén megosz-
tott pontozással Zsolt ellenfelé-
nek kezét emelték a magasba. Az 
egyesület harcosai legközelebb 
április 21-én, Kiskunfélegyházán 
lépnek szorítóba az I. Kiskunfél-
egyházi Küzdősport Gálán.

Őrzik második 
helyüket
Folytatta idegenbeli menetelé-
sét a P&P Kiskunfélegyházi HTK 
kézilabdacsapata az NB II férfi 
felnőtt dél-keleti csoportjának 
17. fordulójában. A KHTK já-
tékosai hosszú sorozat végére 
értek, zsinórban hetedik bajno-
kijukra készültek vendégként. 
A Köröstarcsai KSK elleni ösz-
szecsapás kevés gólt hozott, a 
szünetig 13–10-es KHTK előny 
alakult ki. A fordulás után a vég-
eredményt tekintve megmaradt 
a különbség, a félegyházi együt-
tes 22–20-ra győzött. A bajnok-
ságot a Mezőtúri AFC vezeti, 
őket követi a második helyen 
álló KHTK. E két csapat legkö-
zelebb egymással találkozik, a 
KHTK-Mezőtúr rangadót április 
14-én, szombaton 17 órakor 
tartják a Kiskunfélegyházi Váro-
si Sportcsarnokban.

Félegyházi 
K1 bajnokok
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Kodály Zoltán, a neves zeneszerző és népzenekutató 1933. áp-
rilis 6-án látogatott Kiskunfélegyházára, mivel meghívást kapott 
a Constantinum lánynevelő-intézet vezetősége által szervezett 
hangversenyre. A rendezvény, amelyet akár szerzői estnek is ne-
vezhetünk, eredeti időpontjául április 1-jét, szombatot jelölték 
ki, de Kodály influenzás megbetegedése miatt át kellett tenni a 
hangversenyt április 6-ára, csütörtökre. 

A híres zenepedagógust elkísérte 
Félegyházára felesége, valamint 
Kerényi György zeneszerző és dr. 
Tóth Aladár zenekritikus, illetve a 
kecskeméti zeneiskola igazgatója, 
M. Bodon Pál és Vásárhelyi Zol-
tánné zongoraművésznő. 

A Constantinum tornacsarno-
kában megtartott hangversenyen 
a házigazda iskola kórusán kívül 
fellépett Vízi János karnagy ve-
zetésével a helyi állami tanító-
képző-intézet énekkara, akik a 

Kodály Zoltán által megzenésített 
Kölcsey-féle Bordalt adták elő. 
Szintén Vízi dirigálta a tanítókép-
ző zenekarát is, akik egy másik 
Kodály-szerzeményt, a Háry János 
közjátékát mutatták be. A Petőfi 
Daloskör a Mátrai képeket énekel-
te, az iskolanővérek pedig a Len-
gyel László és a Pünkösdölő című 
kórusműveket tanították be a lá-
nyoknak. Ez utóbbi különösen nagy 
tetszést aratott, mivel a Constanti-
num diákjai tánccal is kísérték az 

eredetileg népi játékból született 
művet, a színpadképben pedig az 
intézet rajztanárnője az általa fes-
tett díszletek segítségével egy fa-
lusi idillt jelenített meg, tornácos 
házakkal, nyíló virágokkal. 

A hangversenyen Kodály Zoltán 
is mondott beszédet, majd a ren-
dezvény végén a szervezők átnyúj-
tották a zeneszerzőnek az általuk 
készített ajándékot: egy filcből 
készült falvédőt, melyen Kodály 
„Még azt mondják, nem illik a tánc 
a magyarnak…” kezdetű szerze-
ményét ábrázolták három, 50 cm 
nagyságú, magyar ruhás, táncoló 
pár képében. A zeneszerző örült az 
ajándéknak, s meg is becsülte azt. 

A Constantinum igazgatónője, 
Fazekas Ágnes Mária Blandina 
iskolanővér később hivatalos ügyek 
miatt többször felkereste Kodályt 
és egészen a második világhábo-
rúig látta a falvédőt a zeneszer-
ző fekhelye mellett, mint kedves 
emléket. 

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

1. Connor: kb. 10 hónapos vörös 
keverék kan
2. Gyuszi: 10 éves fekete-barna 
ivartalanított keverék kan
3. Kapitány: 7 hónapos fekete-bar-
na keverék kölyök kan
4. Rokfort: 8 hónapos barna csí-
kos keverék kölyök kan

A menhely honlapján (http://men-
helykkfhaza.hu) további képek, és 
örökbe fogadható kutyák tekinthe-
tők meg. A bemutatott kutyák után 
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú 
Alapítványnál, a 70/331-1634 és 
a 70/43-43-002 telefonszámokon, 
vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet. 

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

Lenovo tab7 Essential 7”-os tablet 2 év garanciával: 
 br. ár: 31.990 Ft helyett csak: 29.990 Ft
Alcatel Pixi4 7”-os tablet:  br. ár: 25.990 Ft helyett csak: 21.990 Ft
Alcor Myth 6”-os E-book olvasó: 
 br. ár: 23.990 Ft helyett csak: 19.990 Ft
ACER A315-31 új notebook: 
Intel N3350, 4 GB mem., 500 GB HDD, webcam, 15,6”-os kijelző,
2 év gar.  br. ár: 94.990 Ft helyett csak: 89.990 Ft

Minden számítógépre Windows 10 Home Premium csak: br. 9.490 Ft!

LEGJOBB TAVASZI AJÁNLATOK!

85 éve járt Félegyházán Kodály Zoltán

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), 
Fantoly Márton (fotó), 

László István (hírszerkesztő)
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.

Nyomtatás: Lapcom Zrt. Győr

Horgász a bálban
A 421 tagú Kiskunsági 
Sporthorgász Egyesü-
let március 17-én ren-
dezett bált egyesületi 
tagjai, támogatói köz-
reműködésével. Az idei, 
17. bálon 68-an vettek 
részt. A vendégeket 
Forgó István, az egye-
sület vezetője köszön-
tötte, a tombolasorolá-
son a fődíj stílszerűen 
az egyesület horgász-
vizére elnyert egy évre 
szóló területi horgá-
szengedély volt.

Újszülöttek: Hamza Mirabella Kira 
(anyja neve: Kozák Veronika Eliza-
bet), Tapodi Olivér – Tapodi Bo-
ján (Boda Brigitta), Tarjányi Zalán 
(Dósa Ibolya), Nagy Milán Richárd 
(Rácz Bernadett)
Házasságot kötöttek: Fekete Szil-
via – Ujlaki János, Parczen Dóra – 
Petrovics Csaba, Jaksa Judit Krisz-
tina – Barna Tibor Zsolt
Meghaltak: Luchmann Péter, Lőrincz 
Józsefné Polyák Erzsébet, Seres 
László, Juhász Mihály, Kanyó László 

Mihályné Tarjányi Irén, Kuruczné dr. 
László Ildikó, Nagy Károlyné Rekedt 
Franciska, Buri Józsefné László Ve-
ronika, Dinnyés Lászlóné Szabó Má-
ria – Kiskunfélegyháza, Benke János 
– Kisszállás, Czombosné Szekeres 
Julianna – Kunszállás, Felföldi Dezső 
– Tiszaalpár, Baranyi Lajosné Bogár 
Mária Anna – Kiskunmajsa, Urbán 
Jánosné Pető Ilona Veronika – Kun-
baracs, Fodor Andrásné Tóth Mária 
– Fülöpháza, Tercsi Menyhért Gyuláné 
Oláh Katalin, Sebők Mihály Istvánné 
Csányi-Tóth Rozália, Berényi Istvánné 
Somodi Margit, Varga Sándorné Faze-
kas Erzsébet – Kecskemét, Domokos 
Antalné Gólya Mária – Csongrád

Anyakönyvi hírek


