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Tavaszi színek a városban
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A rügybontó március után ezer színével ránk köszöntött a virágontó
április. A félegyházi köztereken az
őszi munkák jutalmaként – amikor 18 ezer darab kétnyári virágot:
árvácskát, nefelejcset, százszorszépet, tulipánt és díszhagymákat
ültettek ki – tavaszi színekben pompáznak a virágágyások. Melléjük
idén még további 22 ezer darab,
mintegy 25-30 fajta egynyári virág

kerül, a régi parkok növényállományának frissítésére pedig 1100 darab cserje és évelő kerül a földbe a
tavaszi ültetés során.
Április a virágok hava. A gondos
tervezés nyomán azonban most
már egészen késő őszig figyelemmel kísérhetjük a város utcáin,
parkjaiban a természet változásait,
ugyanis a kiemelt jelentőségű zöldfelületeket kétszer ültetik be virág-

gal: nyárra az egynyáriak, a jövő év
tavaszának öröméért pedig ősszel a
kétnyáriak kerülnek az ágyásokba.
Márciustól folyamatosan pompáznak a tulipánok május végéig,
amelyekből a hét-nyolc fajtát aszerint választották ki, hogy mindig
legyen közöttük virágba bomló.
Igazi különlegességnek számít a
többfejű tulipán, amely már sajnos
elnyílt. Utánuk a díszhagymák mu-

tatják meg szépségüket, tarkán vegyülve az egynyáriakkal. Így érünk
el majd ismét az őszhöz, s kezdik
meg a félegyházi közterek folyton
megújuló szépségéért dolgozók
a következő esztendő előkészítését a kétnyáriak beültetésével.
Nagy Ágnes főkertész a 7. oldalon, Zöld oldal rovatában bővebben ír Félegyháza virágosításának
kulisszatitkairól.

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu oldalon!
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Mutassunk példát összetartásból mi, Félegyháziak!
Kedves Félegyháziak! Tisztelt
Választópolgárok! Több mint
három év telt el azóta, hogy
egy felfokozott hangulatú, személyemet is érintő, támadásoktól terhes, a város közhangulatát felkavaró választást
követően a város polgármestere lettem. Azóta is örömmel és
lankadatlan lelkesedéssel teszem a dolgom egy nagyszerű
csapat segítségét és az önök
támogatását élvezve.
Szeretett városunk, Kiskunfélegyháza érdekeit tartjuk szem előtt,
döntéseink mindannyiunk hoszszú távú hasznát, a békés egymás
mellett élést és a közmegegyezést
szolgálják. Az elért eredmények
önmagukért beszélnek, az előttünk álló nagyívű feladatok teljes
figyelmünket, szakmai és emberi
odaadásunkat igénylik. Nagy lehetőségek állnak előttünk, amelyek
felelősségteljes
megvalósítása
összefogást és közös gondolkodást kíván.
Április 8-ával egy újabb választási kampány ért véget. Nem volt
ez könnyű időszak nekem, és a
munkatársaimnak sem, hiszen
olyan közhangulatban kellett dolgoznunk, ami az utóbbi években
már nem volt jellemző Kiskunfélegyházán. A kampány hevében
bennünket is értek támadások,

voltak, akik megpróbálták a városvezetést, és rajtunk keresztül
másokat bemocskolni, téves, vagy
elferdített, olykor teljesen alaptalan információk terjesztésével a
közvéleményt negatív irányba befolyásolni. Tudatos döntéssel úgy
határoztunk, hogy nem leszünk
partnerek a politikai adok-kapokban. Ez nem mindig volt könnyű,
de ehhez mindvégig tartottuk magunkat. Mert hisszük, hogy a mi
dolgunk a békesség fenntartása és
a feltételek megteremtése a város
töretlen fejlődéséhez.

A választás véget ért, az eredmény megszületett magunk és
honfitársaink akaratából. A tisztességes és sportszerű magatartás
ilyenkor – tartozzunk bár az ünneplők, vagy a másként gondolkodók táborába – gratulálni a győzteseknek,
tudomásul venni az eredményt, és
visszatérni a hétköznapi kerékvágásba. Ezt teszem én is, és erre
kérem a város lakóit. Tisztelettel
kérek mindenkit, aki mást remélt
a választástól, mint ami bekövetkezett –, hogy a demokrácia alapelvére tekintettel fogadják el a többség

akaratát, és téves, alaptalan információk terjesztésével ne korbácsolják fel a város közhangulatát. Az átláthatóság jegyében az elsők között
tettük nyilvánossá a választások
jegyzőkönyveit. Munkatársaim felelősséggel és tisztességgel tették a
dolgukat a választást megelőzően,
és a voksolás napján is. Ezért ezúton is köszönetemet fejezem ki az
összes kollégának, a félegyházi szavazatszámláló bizottsági tagoknak
és a pártdelegáltaknak
Csányi József
polgármester

Továbbra is Lezsák Sándor Megújul a Boczonádisír
térségünk országgyűlési
képviselője

Fotó: Szász András

Kiskunfélegyháza
Város
Önkormányzata
kezdeményezésére és anyagi
támogatása mellett
megindult Boczonádi Szabó József altábornagy
családi
sírjának és emlékművének felújítása
– tájékoztatta lapunkat Deli József nyugalmazott ezredes.
A felújítási munkálatokat a Bozóki Testvérek Kft. vállalta, a
költségekhez az önkormányzat, a Honvédelmi Minisztérium, a
Hadtörténeti Intézet és
Múzeum mellett még
egy Amerikában élő család is hozzájárul. A bontás, a szükséges felújítási munkálatok és a környezet rendbetétele után, május 17-én lesz
az emlékmű avatása. Az ünnepségen a még élő családtagok is részt
vesznek.

Kiskunfélegyházán és a 4-es számú választókerület valamennyi
településén zavartalanul folyt a szavazás április 8-án. A szavazók
többsége ismét Lezsák Sándort tisztelte meg bizalmával. Második helyen Kollár László a Jobbik, harmadikon Horváth Tamás, az
MSZP jelöltje végzett.
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A hamarosan megkezdődő Zöld
város program beruházás részleteinek megbeszélése érdekében
kérték Balla László önkormányzati
képviselőt a Petőfi-téri lakók egyeztető megbeszélésre. A képviselő,
eleget téve választói kérésének,
április 4-én fórumot tartott. Az új
beruházás részletes ismertetésében és a felmerült kérdések megválaszolásában segítségére volt
Gyuricza Gergő, a polgármesteri
hivatal fejlesztési csoportvezetője
is. A lakók örömmel fogadták a városközpont felújítási elképzeléseit,
aggodalmaikat a parkolással és a
biztonságos közlekedéssel kapcsolatosan fogalmazták meg.
Az összejövetelen kiderült,
hogy a tér mellett élőknek otthonaik közelében biztosított lesz a
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Fórum a lakók kezdeményezésére

parkolási lehetőség, vészhelyzet
esetén pedig a katasztrófavédelem is biztonságosan tudja

megközelíteni az épületeket. Az
új zöldfelületek, parkok, szökőkutak és a térburkolat a kerékpá-

rosoknak és gyalogosoknak egyaránt biztonságos közlekedési
lehetőséget biztosítanak.
A jelenlévők kérték, hogy a városközpont felújítása során a Pázmány utca – katasztrofális állapotú – burkolatát is tegyék rendbe.
Ezzel kapcsolatosan Balla László
elmondta, hogy ezt a problémát
jól ismeri a városvezetés. A Zöld
város program megvalósítására elnyert összegbe viszont idén
nem fér bele ennek az utcának a
felújítása, mert az önkormányzat
anyagi teherbírását meghaladná. Jövőre azonban megkezdik
rendbetételét.

Hazajárnak Félegyházára
A Hazajáró című honismereti televíziós magazinműsor alkotói
immár negyedik alkalommal találkoztak április 6-án közönségükkel Kiskunfélegyházán. A városháza dísztermében Jakab
Sándor, Kenyeres Oszkár szereplő, műsorvezető, szerkesztő
és Moys Zoltán rendező beszélt forgatásaik élményeiről, további célkitűzéseikről. Beszélgetésüket gazdag filmbejátszással színesítették. A vendégeket Csányi József polgármester
köszöntötte, a találkozó moderátora Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke volt.

Bővült a tanyagondnoki
szolgálat
Két új körzettel bővült az elmúlt évben a tanyagondnoki szolgálat. Az új tanyagondnokok, Boda Jánosné és Pintér Jenő április
12-én fórumra hívta mindazokat, akik igénybe vették a szolgálat
ellátását, vagy a későbbiekben szeretnék, hogy a tanyagondnokok segítsék mindennapjaikat. Az aranyhegyi közösségi teremben, illetve a Selymesért Egyesület székházában szép számmal
gyűltek egybe az érdeklődők. Sok kérdés, kérés felmerült az ös�szejöveteleken, ezek megválaszolásában a tanyagondnokoknak
segítségére voltak a körzetek önkormányzati képviselői, Horváth
Gábor és Ván Jenő is.
A fórumokon jelen volt Csörszné
Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének ügyvezetője is, aki arról számolt be, hogy Kiskunfélegyházán
jól működik a tanyagondnoki szolgálat, amely két új munkatárssal
is gyarapodott. Boda Jánosné és
Pintér Jenő is jól ismerte körzetét,
könnyedén teremtett kapcsolatot
mindenkivel. Segítenek a külterületen nehéz helyzetben élőknek.
Orvoshoz szállítják a rászorulókat,
ha kell, bevásárolnak, és akkor is
felkeresik az egyedül, tanyán élő-

ket egy beszélgetés erejéig, ha erre
külön nem kérik őket.
Csörszné Zelenák Katalin azt
is kihangsúlyozta, hogy a tanyaszolgálattal Félegyháza városa
nem kötelező feladatot vállalt fel,
mégis példaértékűen működteti. A munkatársaknak biztosítja
az irodahelyiséget, hogy mindig
elérhetőek legyenek, és ami még
ennél is fontosabb, az autókat,
amelyekkel nap, mint nap járják a
külterületet, és mindig ott tudnak
lenni, ahol a legnagyobb szükség
van rájuk.

A közönségtalálkozó vendégei
elmondták, hogy már a filmsorozat elkezdése előtt is „hazajárók” voltak. A Dunakanyar,
a Börzsöny volt a szűkebb hazájuk, ott ismerték meg egymást,
majd közösen, egyre távolabbi
tájakra is elkerültek. Szerencsére lehetőséget kaptak arra, hogy
barangolásaikat egy televíziós
műsor, a Hazajáró keretében
is közkinccsé tehetik. Ezt azért

tartják fontosnak, mert nagyon
sokan nem ismerik az őket körülvevő világot.
– A szépséges tájak, emberek
bemutatásával reméljük, hogy
segítünk a felfedezésben. Mindenkit biztatunk arra, hogy ne
csak a tévében nézzen minket,
hanem induljon a nyomunkba,
és járják be a Kárpát-medencét,
mert csodálatos kalandban lehet
részük – mondták az alkotók.
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Hab a tortán irodalom
Vajon hogy lehet elkapni Tüdő Gyuszit? Hogyan képes ez a szellemes figura az ujjával szétlőni egy egész gyümölcsös standot?
Na és hogy kerül a kakas apám házába? A Költészet napja alkalmából rendhagyó irodalomórákat rendeztek a művelődési központban, ahol a képzelőerővel és a humorral kéz a kézben járva,
a felső tagozatos diákok Lackfi Jánossal találkoztak.
Több félegyházi iskolából érkeztek
hatodikos, hetedikes diákok április 10-én a művelődési központba
rendhagyó irodalomórára, ahol
Lackfi János író, költő, saját műveiből és a klasszikus magyar versek és kötelező olvasmányok mai,
szellemes átirataiból hozott ízelítőt. A humoros, olykor groteszk,
mégis életteli kalandozás gyermeki dimenzióban kalauzolta végig a
hallgatóságot egy olyan színes és
izgalmas világba, ahol az irodalom
nem csak komoly és elvont dolgokról szól.
– A tankönyvekben található legtöbb vers olyan végtelenül komoly,
mintha egy gyomorbajos szakállas
bácsi írta volna egy nappal az öngyilkossága előtt – vélekedett az

előadó, Lackfi János. Az irodalomba ugyanakkor a gyerekek világa
is belefér, az, ahogyan pimaszan,
átlényegülten tekintenek a dolgokra. Ha azt szeretnénk, hogy az
irodalom ne az a távoli, fenséges,
idegen dolog legyen, amit a polcokon megesz a por, akkor a versek
dallamait, szövegeit átemelve, átalakítva – ahogyan a diákok egyébként maguk is megteszik – hidat
építhetünk a saját világukhoz.
Az előadó szándéka érthető,
eszköztárát és témáit pedig hat
gyermek édesapjaként saját élményeiből merítette. Az Apám kakasa
kötet – amelyből a költő az előadáson is felolvasott –, szintén arra
épül, hogy a gyerekek az ismert
klasszikus verseket eredetiben és

mai átiratokban is megtalálják, s a szellemes
szleng és a kifigurázott
rímek élvezhetőbbé teszik
a versolvasást.
– Ugyanolyan csetlő-botló emberek vagyunk
mi is, csak régebb óta
élünk – vallja a költő. A
felnőtt világ idealizálása – amellett,
hogy nem is korszerű –, nem működik hatékonyan. A korlátolt nézetek
helyett az életszerű felnőtt-modellt
alkalmazva közelebb kerülhetünk a
gyerekekhez, s ezáltal befogadóbbá
válnak az irodalom iránt is.
Lackfi János szerint az irodalmat kreatív módon is meg lehet
közelíteni, mint ahogyan a rajzórán
rajzolunk, vagy az énekórán énekelünk, úgy irodalomórán is lehetne
írni. Ehhez kínál hamarosan megjelenő könyvében tananyagi kiegészítőként olyan kreatív írásgyakorlatokat, amelyek révén a gyerekek
képesek lesznek elsajátítani alapvető technikákat.

Helyi hírekkel erősít a Rádió Smile
Csaknem húsz év kihagyás után ismét lesz rádióhallgatottsági
felmérés Félegyházán. A Médiahatóság megbízására a következő hetekben telefonos megkeresés alapján térképezik fel a térségben élők rádióhallgatási szokásait – tudtuk meg Csőszi Viktortól, a Rádió Smile ügyvezetőjétől, aki hozzátette: nagyon örül,
hogy megbízható adatok születnek.
– Számunkra több okból is szerencsés időpontban jön ez a felmérés, hiszen azzal, hogy egyedül
maradtunk ténylegesen helyi rádióként – ahol a nap 24 órájában
helyben készítjük a műsorokat –,
a műsorstruktúra korábban már
megkezdett újragondolása is felgyorsult. Azt tudjuk, hogy a la-

kosságon belül a 35 éven felüliek
aránya meghatározó, így ennek
megfelelően kezdtük el átalakítani
a Rádió Smile zenei és műsorkínálatát. Mivel a Rádió1 elsősorban a
fiatal generáció zenei rádiója, mi
úgy döntöttünk, hogy a 90-es évektől napjainkig merítünk a magyar
és külföldi kedvencekből. Látni kell

azt is, hogy a 35 év feletti generáció a zenei tartalom mellett a helyi
híreket is igényli, így erősítettük
a csapatot is. Tavaly szeptember
óta erősíti stábunkat Pilán Évi,
a Sláger Rádió volt műsorvezetője – aki hamarosan saját női magazinnal is jelentkezik –, a fiatal
korosztályt pedig Zsupos Ági és
Varga Gergő képviseli. Csaknem
két éve Boros Lajos és Voga János ébreszti szombaton reggel a
hallgatókat. A helyi hírek eddig is
fontos szerepet töltöttek be a műsorstruktúrában, ezt a vonalat a
jövőben tovább erősítjük. Jelenleg
naponta két alkalommal van kizárólag helyi és kistérségi híreket
tartalmazó hírblokk, ezt a jövőben
négyre szeretnénk bővíteni. Továbbra is összefoglaljuk vasárnap
reggel a hét történéseit, és a weboldalunkon végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően riport jellegű
hanganyagaink nem csak meghallgathatók, de visszakereshetők és
akár letölthetők is – mondta el
Csőszi Viktor.
A hallgatottsági méréshez kapcsolódva a Rádió Smile nyereményjátékot is hirdetett hallgatói
számára, amelynek részleteiről
a műsorokban és a rádió közösségi oldalán tájékozódhatnak az
érdeklődők.

Ilyen ötletek alkalmazásával a
monotonon ismétlődő munkával
töltött napok sodrában is ki lehet
színezni a kötelező tananyagot, s
élménnyé varázsolni az irodalmat,
hogy amint az író is mondta: az
irodalom ne az a kötelező kelkáposzta legyen, amit lenyomnak a
menzán a torkunkon, hanem inkább hab a tortán.
Este Lackfi János és Szabó T.
Anna József Attila-díjas költő
Verslavina című közös műsorukkal
a felnőtteket szólította meg, amikor
a költészet kelléktárából merítve,
sok humorral, a férfi-női lét szépségeibe és gyötrelmeibe vezették
be félegyházi hallgatóságukat.

Flóra
és Fauna
délutánja

Weiner Sennyei Tibor író,
költő és Csányi József polgármester nyitották meg a városi
könyvtárban Hermkens Edit
félegyházi festőművész Flóra és
Fauna címet viselő kiállítását.
A művész csendéletei mellett az állatábrázolásai tűnnek
ki leginkább munkásságából,
amelyek a formák és színek
kontraszthatásán túl az állatok
sajátos karakterére is rámutatnak. Művei nem a rajtuk látható
tárgyakról, állatokról mesélnek,
hanem az alkotót megérintő, tovaillanó pillanatról.
A kiállítás május 18-áig
látogatható.
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Tehetséges tollforgatókat díjaztak

A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány idén is meghirdette a térség tehetséges tollforgatóit megszólító pályázatát, amelynek díjkiosztó ünnepségét a költészet napján tartották a Petőfi Sándor
Városi Könyvtárban.
Mindák József alapítványi elnöktől megtudtuk, hogy ezúttal

Papp Jánosnét 90. születésnapján Balla László alpolgármester köszöntötte a
városvezetés nevében április 12-én. A szépkorú hölgy
készült a látogatásra, hurkát
és kolbászt sütött a vendégeknek, de a sütemények kínálása sem maradhatott el.
Igaz, az édességeket lányai
készítették, akik a mindennapokban is rendszeresen felkeresik, és mindenben segítik.
Marika néni hosszú, munkás
életútról számolt be köszöntőinek. Annak ellenére, hogy az
elmúlt 90 esztendő alatt sok
megpróbáltatás is érte, derűsen
összegezte a hátra hagyott éveket. 90. születésnapját húsvétkor
tartották, amikor hét unokájával
és hét dédunokájával együtt csaknem 40 fős szűk családi körben
ünnepelt.

36 alkotás érkezett. A szakmai
zsűri döntése alapján különdíjban

részesült Csankovszki Tibor,
Kapus Koletta, Tóth Johanna, Pintér Károlyné és Havas
Gyöngyvér. Az irodalmi pályázat
első helyezettje Székely Gábor
Attila lett. A második helyezettnek járó díjat Kasztel Antal ve-

hette át. Harmadik lett Gulyásné
Fazekas Mária, Urbán-Szabó
Béla írását pedig a negyedik legjobbnak ítélték. A díjazottaknak
az elismerő oklevelet és a vásárlási utalványt a kuratórium tagjai
nyújtották át az ünnepségen.

Unokák és dédunokák
köszöntötték Marika nénit
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Nyakunkon
az allergiaszezon

Zöldellő fűvel és virágzó fákkal keretbe foglalt kép tárul elénk,
de ez a csodás látvány nem mindenkinek nyújt felhőtlen örömet. A természet ébredésével – különösen hirtelen felmelegedésnél – egyszerre nagyon sok virágpor kerül a levegőbe, ami az
allergiások számára kellemetlen, sokszor intenzív tüneteket is
okoz. Cikkünkben a szénanáthával kapcsolatos leggyakoribb tudnivalókra kerestünk választ dr. Kerényi Zsuzsanna tüdőgyógyász
főorvosnőt kérdezve.
– Mit nevezünk allergiának?
– Az allergia az az állapot, amikor a szervezet túlzottan reagál a
szokásos környezeti anyagokra,
például a pollenekre, állati szőrökre, atkára, légköri gombákra.
Az allergiás nátha gyakorisága
az utóbbi években növekszik, ma
már szinte minden negyedik ember allergiás. Ennek oka, hogy a
légszennyező anyagok érzékennyé
teszik a felső légúti nyálkahártyát
a különböző allergénekkel szemben, amelynek következtében
kialakul a nyálkahártya-gyulladás. Az allergiás folyamat az alsó
légutakat is megbetegíti, ezért a
betegek egy része asztmában is
szenved.
– Milyen tünetek esetén gondoljunk szénanáthára?
– A tüsszögés, orrfolyás, orrdugulás, az orr és/vagy a szájpad
viszketése, a kötőhártyagyulladás tünetei, mint a szem viszketése, bevörösödése, könnyezés a
leggyakoribb tünetek.
– Mi okozhat szénanáthát?

– A szezonális allergia évszakhoz kötötten, és időjárástól függően jelentkezik, amelyen belül hazánkban három jellegzetes szezont
különböztetünk meg. Tél végén és
kora tavasszal a fák – mogyoró-,
éger-, nyírfa, majd később a nyár-,
kőris-, szil-, bükk- és fűzfa – pollenjei okoznak tüneteket, majd áprilistól megjelennek a pázsitfüvek,
amelyhez májustól júliusig a gabonafélék (rozs, kukorica) virágpora
is hozzáadódik. Nyár végén, és
ősszel élik virágkorukat a legkínzóbb tüneteket okozó gyomok, az
üröm és a parlagfű, amelyhez a
penészgombák spórái társulnak.
Vannak allergének, amelyek jelenléte állandó, ezért egész évben
tüneteket okoznak. Ilyenek az atkák, lakásban lévő gombák, állati
szőr, a latex, vagy a háztartásban, munkahelyen használt vegyi
anyagok.
– Honnan tudom, hogy a tüneteimet allergia okozza?
– Az allergiás nátha kimutatása
általában egyszerű, mert a típusos,

és a pollenszezonban évente ismétlődő panaszok már valószínűsítik a diagnózist. Első lépésben
érdemes a háziorvoshoz fordulni,
aki beállítja a tüneti kezelést, majd
az allergiás szezon lezajlása után –
már gyógyszermentesen – végezhető el a karcolásos bőrteszt. Ez
az egyszerűen kivitelezhető vizsgálat megbízható eredményt ad,
szemben az úgynevezett komputeres, illetve vérből történő allergiavizsgálatokkal, ahol egyszerre több
tucat anyaggal szembeni allergiát
is diagnosztizálnak. Nem típusos,
vagy féloldali tünetek esetén fülorr- gégészeti szakvizsgálatra is
szükség lehet.
– Miért fontos a kezelés?
– A szénanátha ugyan nem jelent komoly veszélyt a szervezetre,
de kínzó tünetei rontják az életminőséget. Alvászavar és fáradékonyság léphet fel, amely rontja
az iskolai, és a munkahelyi teljesítményt. Ezen túl, ha magas a levegő
pollentartalma, a szénanáthások
egy részének köhögése, éjszakai
nehézlégzése lehet, s mintegy 30
százalékuk asztmás lesz.
– Milyen lehetőségek vannak
a kezelésre?
– Ha van rá mód, meg kell próbálni az allergént eltávolítani,
vagy legalább elkerülni. Ez pollenallergia esetén nem lehetséges, azonban pollenszűrő, vagy

klímaberendezés használatával
csökkenthető a lakásban, vagy
autóban lévő virágpor mennyisége. Az atkák eltávolítására léteznek hasznos eljárások, az állati
allergének kiiktatása pedig a házi
kedvenc hálószobából kitiltásával,
gyakori fürdetéssel, takarítással
érhető el.
Az allergia tünetei gyógyszeresen megszüntethetők. A tablettákat, orrsprayt, szemcseppeket
súlyosság szerint, fokozatosan
állítjuk be. Szteroidot néhány kivételtől eltekintve csak helyileg alkalmazunk, és kerülendő a lohasztó
hatású orrcseppek tartós használata a hozzászokás, és a károsító
mellékhatás miatt. Bizonyos esetekben, például terhességben és
élsportolóknál a kezelés különös
körültekintést igényel.
A szénanátha okának, az allergia megszüntetésének módja
lehet az immunterápia. A kezelés
lényege, hogy az allergiát okozó
allergént tisztított formában, és
egyre nagyobb mennyiségben juttatják a szervezetbe, például nyelv
alá adott cseppekben. A kezelés,
amellett hogy költséges (kb. havi
10.000 forint), hosszadalmas, a
gyógyulásig több évet vesz igénybe, és a látványos eredmény érdekében azoknak javasolt, akik csak
egy-két anyagra allergiásak.
K. G.
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A városi parkok
március-áprilisi szezonindító
munkái mindig
kihívás elé állítják a kertészeket. A téli
síkosságmentesítési munkák után nagy a
váltás, hiszen ilyenkor szinte
robban a természet. Hirtelen
gyors egymásutánban jönnek a
metszések, növénytisztítások,
növénypótlások, fűszellőztetés,
kapálás-gyomlálás, öntözés, téli
károk eltakarítása, lombgereblyézés-seprés, tápanyagutánpótlás, fűnyírás, gyeppótlás.
Szeretnénk, ha mindenhol, szinte egyszerre szép rend lenne. Ez
persze nem megy azonnal.
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Megkezdődtek a tavaszi
munkák a parkokban

A KVI köztisztasági és parkfenntartási részlege is csak előre ütemezett tervezéssel tud úrrá lenni
a feladatokon. A kinti munkák indítására már üzemképesnek kell
lenniük a gépeknek, eszközöknek,
öntözőrendszereknek,
rendelkezésre kell állniuk a szükséges
anyagoknak. Áprilistól szeptemberig a dolgozók szabadsága is csak
átgondolt szervezéssel valósulhat
meg, mivel ilyenkor minden kézre
szükség van.
A feladatokat kéthetes időszakokra határozzuk meg. Ennyi
időre előre végig gondoljuk az
elvégzendő feladatokat, az egyes
munkák sorrendjét pedig az időjárás és egyéb feltételek alakulása
befolyásolja. Idén április 20-áig
a Kossuth utca, Szent István tér,
Nepomuki Szent János tér, Móra
tér, Petőfi tér, Hermann Ottó emlékpark, a zeneiskola előtti park
és a Petőfi lakótelepnél lévő körforgalom zöldfelületeinek átnézése, tavaszi nagy rendezése történik meg. Mindig arra törekszünk,
hogy ilyenkor teljes legyen a munkavégzés, azaz sor kerüljön a virá-

Virágos Félegyházáért
nyolcadszor
Idén nyolcadik alkalommal hirdetik meg a Virágos Félegyházáért versenyt. Pályázhatnak magánszemélyek, közösségek,
lakóközösségek, vállalkozások, intézmények az általuk gondozott elő- és belső kerttel, konyhakerttel, erkéllyel, közterülettel. A részletes pályázati feltételek megtekinthetők a www.
kiskunfelegyhaza.hu honlapon, jelentkezési lap letölthető
ugyanitt, kivágható lapunkból, valamint beszerezhető és leadható a városi könyvtárban, a művelődési központban és a
Tourinform Irodában.

gágyak mellett a gyepek
felújítására,
a szükséges
fa- és cserjemetszésekre is. Ezeket
a munkákat
9-10 fő végzi általában
2-3
kisebb
csapatban.
Amikor
a
városközponti
parkok első
nagy tavaszi
fenntartási
munkái
befejeződnek,
akkor követ-

keznek a játszóterek és a lakóterületek zöldfelületei. Május első
hetében ezekkel is el kell készülni,
hiszen a második héten már az
egynyári virágok ültetésének helyeit készítjük elő, a körülbelül május közepén induló virágültetéshez.
A szürke téli hónapok után szinte gyógyszerként hatnak az élénk,
tiszta, friss színekbe boruló tavaszi virágágyak, eszünkbe juttatva,
szívünkbe vésve a természetben
uralkodó szép rendet. Ennek öröme sokszor nyújt reményt és ad
bátorítást a napi teendők közepette. Megerősít abban, hogy továbbra
is őrizzük és műveljük a ránk bízott értékes környezetet.
Nagy Ágnes,
városi főkertész
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Ékszerviselési tanácsok
Ékszereink komoly értéket képviselnek, és mivel öltözetünk részei, ugyanúgy ápolni és védeni kell, mint bármely ruhadarabunkat. Rendszeres tisztítással, karbantartással sokáig megőrizhetjük eredeti fényüket, színüket. A helyes ékszerviselésről az Onix
Ékszerház ékszerbecsüse, Varga Edit osztotta meg tanácsait
olvasóinkkal.
Mint ahogyan ruháinkat, cipőnket
levesszük, ugyanúgy ékszereinket
is le kellene venni a nap végén, de
semmiképp se aludjunk bennük –
javasolta elsőként Varga Edit, az
Onix Ékszerház ügyvezetője. Ezzel nagyon sok – később javítandó
– sérülést, horpadást, szakadást
elkerülhetünk, nem beszélve arról,
hogy az alvás sem kényelmes, pihentető, ha a fülbevaló nyomja az
arcunkat, a medál a mellkasunkat.
És e szabály alól a karikagyűrű
sem kivétel – tette hozzá.
– Házi munkához mindig tegyük
le gyűrűinket, mert a tisztítószerek, ahogy bőrünket irritálhatják,
úgy ékszereink felületét is megmarják, elszínezik nemcsak a
nemesfémet, de a benne foglalt
köveket, gyöngyöket is. Kíméljük
ékszereinket erős fizikai nyomás-

tól, meghúzódástól, hiszen ezzel
sokszor javíthatatlan sérülést
okozunk a karkötőkben, láncokban, fülbevalóink deformálódhatnak. Az ilyen jellegű használatból eredő hibák pedig már nem
tartoznak a garanciális javítás
körébe.

Sportoláskor nem illik ékszert
viselni, ennek praktikus oka, hogy
izzadság, por kerül a láncszemek
közé, s a fülbevalóba, és nem beszélve arról, hogy veszélyes is.
Nem ajánlott karórát sem viselni,
csak kifejezetten az adott sport
tevékenységhez speciálisan kifejlesztett, vízálló és ütésálló modelleket. Vásárlás előtt érdemes
efelől tájékozódni.
Nyáron, strandolás közben sokan tapasztalják, hogy a klóros
víz, a sós tengeri és a gyógyvíz
– különösen a kéntartalmú vizek
–, elszínezik az arany és az ezüst
ékszerek felületét. A napsugárzás
nemcsak a bőrünknek árt, hanem
valódi köves ékszereinknek is.
Nagyon érzékeny a napfényre a
smaragd, az ametiszt és persze a
gyöngy.
Végül ügyeljünk a kozmetikai
szerekre is, mert a testápolók, parfümök, fényvédő krémek, hajlakk,
hajfesték, mind-mind károsítják a
nemesfémből készült ékszereinket, és a bennük foglalt valódi köveket.

Emléktábla
Somogyvári
Zoltánnénak

A Kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel vár minden érdeklődőt
a város kiváló karnagya, dr.
Somogyvári Zoltánné Aliz
néni emléktáblájának ünnepi felavatására, amelyre hálás
szívű tanítványainak jóvoltából
kerül sor. Az avató április 25-én,
szerdán 18 órakor lesz az iskola
aulájában.

Hirdetés

1804_upc_newbuild_KISKUNFELEGYHAZA_sajto_204x135mm.indd 1

09/04/18 17:33

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2018. április 20.

9

Zenei verseny
a helyi zene
iskolában

Nincs jelentős
belvízveszély
Hóolvadástól és esőzésektől vizes lábnyomot hagyott hátra a március. Kilépve a városból, az utak mentén belvízfoltok tarkítják a szántókat, legelőket, vízimadarakat
vonzva magukhoz. A csapadékos időjárás
miatt a gazdák sok helyen nem tudtak rámenni a földekre, így csak nehezen érik
utol a megindult természetet.
A látszat ellenére azonban nincs jelentős belvízveszély térségünkben – tudtuk meg a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamarától. A víz alatti területek olyan laposabb – gyepes, nádas – részeket

érintenek, amelyeken évről-évre megáll a víz.
Sok helyen a korábban gyepként szolgáló területet felszántották, hogy szárazabb időjárás esetén meg tudják művelni a földet, ilyenkor azonban számolni kell ezzel a kieséssel.
A tavaszi munkákkal, a talaj előkészítésével
és a vetési munkálatokkal elsősorban nem a
belvíz, hanem a csapadékos időjárás miatt késlekedtek a gazdák. Ha késve is, de sikerült megkezdeni a magágy-előkészítést, a napraforgó, a
kukorica vetését, amellyel párhuzamosan a tápanyag-utánpótlás és gyomirtás is folyamatban
van.

A Lakitelek Népfőiskola hírei
A magyar nyelv nagy
követeinek szakmai
továbbképzése
Hatodik alkalommal érkeztek moldvai csángó pedagógusok a Lakitelek Népfőiskolára
április 3-a és 8-a között Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke, a népfőiskola kuratóriumi elnökének meghívására.
Márton Attila, a Moldvai Csángómagyar Oktatási Program koordinátora szervezésében az
idei esztendőben a Keleti-Kárpátok túloldaláról
35 pedagógus és hagyományőrző jött a továbbképzésre. A jelenlévő pedagógusok – sokszor
egymástól is távol – az elszórt csángó közösségekben nap, mint nap azon dolgoznak, hogy
a magyar népi kultúrát, a magyar anyanyelvet, az írást és az olvasást tanítsák a csángó
fiataloknak.
A képzést csapatépítő programmal kezdték, szakmai képzéssel folytatták. Április 5-én
előadást hallhattak dr. Horváth Zsolttól, a
Hungarikum Bizottság értéktárak kialakításáért felelős koordinátorától, valamint Kárpáti
Árpádtól, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatójától is. Másnap Lezsák
Sándor, az Országgyűlés alelnöke vezetésével
szakmai kiránduláson vettek részt.
A képzésen Vaszi Levente, a Fölszállott a

A félegyházi Alapfokú Művészeti Iskolában rendezték meg április 13–14-én
a III. Magyar Szerzők Vokális és Hangszeres Műveire Kiírt országos versenyt, amit kétévente hirdetnek meg,
és a résztvevők kizárólag magyar zeneszerzők műveivel nevezhetnek.
A kétnapos versenyen 32 iskola, majdnem 80 diákja indult kamara-, szóló- és
énekes produkcióval. A zsűri – amelynek
összetétele kezdetektől változatlan – öt
korcsoportból választotta ki a legjobb
produkciót. A zsűri elnöke, Balázs Árpád
zeneszerző volt, a tagok Király Márta, a
Debreceni Egyetem nyugalmazott docense,
dr. Kecskés György, a Szegedi Tudományegyetem docense, valamint Balogh Előd,
a helyi zeneiskola egykori tanára volt. A
rendezvény legfőbb támogatója, a Hidas
Frigyes Alapítvány, mellette számos cég
segítette a megvalósítást. A fővédnök dr.
Hoppál Péter, a magyar kultúráért felelős
államtitkár és Gajdics Ottó újságíró volt.
A versenyen résztvevők közül a zsűri által
kiválasztott növendék egy élő adásra kap
lehetőséget a Bartók Rádióban.
V. B.

Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

páva műsor különdíjasa is részt vett, akiről kevesen tudják, de szintén pedagógusként dolgozik a hétköznapokban.

Kisiskolák versenye

A Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesülte ebben az évben is megrendezte
„Ifjúsági Ki mit tud?” vetélkedőjét április 11-én
és 12-én, a Lakitelek Népfőiskolán. Az elmúlt
évek élményekben gazdag tapasztalatai alapján
idén rekord számban jelentkeztek a tehetségüket bemutatni szándékozó diákok. A versenyen
7 kategóriában 65 produkciót mutattak be a
résztvevők, közben 18 diák készített rajzot Mátyás király koráról. A korábbiaktól eltérően már
az érkezés napján elkezdődött a vetélkedő, amire több mint 140 diák érkezett határon innen
és túl.

www.nepfolakitelek.hu

A rendezvény azon
gondolat mentén született évekkel ezelőtt,
hogy a gyerekek tehetséges, alkotó felnőttekké
válásához olyan lehetőségeket kell biztosítani
számukra, ahol kibontakozhatnak, sikerélményük
lehet, és ahol megmutathatják azt, amiben igazán
jók. A kis versenyzők vers- és mesemondás, ének,
tánc, valamint bábjáték, színjátszás, hangszeres
zene, rajz kategóriában mérték össze tudásukat.
Az este folyamán, a költészet napjára emlékezve a nagybarcai Kecskési Tollas Tibor Emlékére Alapítvány által szervezett versmondó
versenyek győztesei mutatták be a Tollas Tibor
életútját végig kísérő színes műsorukat.
Az előadásokat négytagú szakmai zsűri értékelte: Lezsák Sándorné, a Lakitelek Népfőiskola igazgatója, Pálinkó Gyuláné, a Bács-Kiskun
Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesületének
tiszteletbeli elnöke, Vágó Ferencné, a Kiskőrösi
Tankerület igazgatója és Harmatos Áronné, a Lakiteleki Eötvös Iskola nyugalmazott igazgatónője.
Lezsák Sándorné, a zsűri elnöke a díjkiosztón hangsúlyozta: az előadások az erkölcsi, lelki
értékeket erősítik. Mint mondta, belső világunk
jobb megismerését, felvirágozását és kiteljesedését segítik a mesék, versek, dalok. A résztvevők a népfőiskola által felajánlott értékes könyvjutalmakkal és élményekkel gazdagodva tértek
haza.

10

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2018. április 20.

Sportrelikviákat bocsátanak licitre, a kórház javára
Három különleges tárgyat bocsát árverésre az Egészségért
Közalapítvány a Kórházért. A
felajánlásokból származó bevételt a kardiológiai rehabilitációs kezelő berendezésére
fordítják.
Dr. Körtvélyessy András főigazgató-helyettes fia vízilabda
edzésén látta meg azt a labdát,
ami az ötlet inspirálója lett. A sporteszköz különlegessége ugyanis,
hogy a dr. Kemény Dénes szövetségi kapitány által fémjelzett
háromszoros olimpiai bajnok vízilabdacsapat szinte valamennyi játékosának aláírása szerepel rajta.
Kézjegyével látta el például dr. Kemény Dénes, Biros Péter, Kásás
Tamás, Benedek Tibor, Fodor
Rajmund, dr. Kiss Gergő, Szécsi
Zoltán, dr. Molnár Tamás, Kósz
Zoltán, dr. Steimecz Barnabás,
Varga Zsolt. Körtvélyessy doktor
megkereste dr. Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnokot, aki
szeretettel felajánlotta a nemes
célra a felbecsülhetetlen eszmei
értékű darabot. A szép gesztushoz
csatlakozott Félegyháza büszkesége, az 1977-es világbajnok dr.
Réczi László. Ő két tárgyat ajánlott fel: egy kupát, amit a világbajnokság után a Kecskeméti Sportfelügyelőség adományozott számára,
valamint egy 2015-ben kapott különleges bort, aminek palackjában
két birkózó feszül egymásnak, egyikük – őt jelképezve – piros mezben.
Az Egészségért Közalapítvány
a Kórházért legfőbb célja, hogy a
rendelkezésére álló pénzügyi lehetőségeket felhasználva gyarapítsa
a félegyházi városi kórház eszközparkját, és támogassa a szakdolgozók képzését. A jótékonysági
árverésből befolyó összeg az ő
számlájukra folyik be, és úgy remélik, hogy segítségével gyarapítani
tudják a tervezett kardiológiai rehabilitációs kezelő berendezését.
A licit a napokban indul, és július 6-án, 18 órakor zárul. Ekkor
rendezik meg ugyanis a hagyományos Semmelweis-napi kerti partit
a kórházban, amely méltó keretet
ad a nyertes kihirdetésének. Az
eseményen élő adással jelen lesz a
Rádió Smile is, így bárki „egyenesben” értesülhet a végeredményről.
A tárgyak átadására viszont egy
másik alkalommal kerül sor, akár a
nyertesek és felajánlók személyes
találkozásával.

Licitálni SMS-ben lehet, a 20/3719719-es telefonszámon. Az üzenetnek
az összeg mellett tartalmaznia kell azt
is, hogy melyik tárgyra szól az ajánlat
(labda, kupa, bor).
A licit aktuális állásáról a radiosmile.hu
weboldalon lehet tájékozódni.

Az SMS-ben érkező felajánlást minden esetben ellenőrzik. Ekkor kerül
sor a licitáló adatainak felvételére is.
Kikiáltási ár:
labda
50.000 Ft
kupa
50.000 Ft
bor
10.000 Ft

Hirdetés

„Itt a tavasz, jön a nyár,
Motorosok várták már
Nincs még jogsid? Sose bánd
A Süveges Autósiskola Téged vár!”
Készülj velünk a motoros szezonra!
Jelentkezz folyamatosan induló segédmotoros,
A1-es, A2-es és korlátlan nagy motoros képzéseinkre.
MOPEDES rutin és forgalmi vizsga
Kiskunfélegyházán helyben, csak nálunk!
Ajándékozzon tudást ballagásra!
Névre szóló tetszőleges értékű ajándékutalványaink
megvásárolhatók irodáinkban.
Jelentkezzen szeptemberben induló ingyenes
OKJ-s tehergépkocsi-vezetői
és autóbusz-vezetői képzésünkre!
Részletekről érdeklődni lehet irodáinkban:
Kiskunfélegyházán a Kossuth L. utca 4.
és a Klapka utca 8. szám alatt,
vagy a 76/430-464-es telefonszámon.
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A baj nem jár egyedül – Segítsünk közösen!
Aki fogyatékos gyermeket nevel, az egy életre keresztet kap
a vállára. Egy olyan keresztet,
amelyet szembeszélben is cipelni kell, akkor is, ha a rárakódott újabb terhek súlya alatt
roskadozik a család. Török Janika szülei tizennyolc éve küzdenek a problémákkal, de ez az
év, a betegségek és az anyagi
gondok végleg botot tettek a
küllők közé.
Van, hogy fáradhatatlanul küzdünk,
hogy túljussunk egy problémán, bízunk, reménykedünk, s amikor már
azt gondoljuk, hogy ennél rosszabb
nem is lehetne, bizony előfordul,
hogy újabb akadályokat gördít elénk
az élet.
Török Janika családjának életébenis számos ilyen történet fűződik
össze, amelyek közül néhánnyal
korábban már mi is foglalkoztunk
lapunk hasábjain. Most egy újabb
megoldhatatlannak tűnő gond örvényébe kerülve, kapaszkodót keresve
fordultak hozzánk, amelyben lehetőségeinkhez mérten, s az olvasók
közreműködésére számítva igyekszünk segítséget nyújtani.
Középsúlyos szomatomentális
retardáció. Így nevezik azt a fogyatékosságot, amely Janikát élete első
pillanatától kezdve megfosztotta az
egészséges élettől, a beszédtől, s
amely magatartászavarral párosulva a gyermek speciális ellátását
teszi szükségessé.
Édesanyja a nap 24 órája után egy
újabb nap 24 óráját kezdi meg, amely
sokszor már fizikailag is kimeríti. A

Sorsocskák Alapítvány
11732071-20053842
A közleménybe kérjük
feltüntetni:
Török Janika javára.
A Török család
a legkisebb adományért is
köszönetét fejezi ki!
nehéz napok között azonban vannak
még nehezebbek. A megkésett mozgásfejlődésből adódó problémák, az
epilepszia, az allergia és az asztma
mellett a gyengült immunrendszerű, vashiányos kisfiúnál ez év elején
egy autoimmun betegséget diagnosztizáltak. Gyakori, drasztikus
orrvérzések hívták fel a figyelmet a
problémára, s miután már több alkalommal – elesett állapota miatt
végül már mentővel – kellett Kecskemétre sürgősséggel vinni Janikát,
vizsgálatokat végeztek, amelynek
kapcsán kiderült: életveszélyesen
alacsony vérlemezkeszám okozta
vérzékenységét.
A rendszeres orvoshoz járás, a
kecskeméti, szegedi utak az egyéb-

ként is nehezen beosztható alacsony összegű ápolási díjból és az
édesapa rokkantnyugdíjából öszszekuporgatott tartalékokat végleg
kimerítették.
A kezelések eredményeképpen
Janika állapota stabilizálódott, de
örömük mellett újabb bánatuk is
adódott. Tizenéves autójuknak a
napokban jár le a műszaki vizsgája,
de a javítás és vizsgáztatás költségeit a nehéz anyagi helyzetbe került
család nem tudja önerőből finanszírozni. Az autó nélkülözhetetlen
a család számára, hiszen Janika –
viselkedési zavara miatt – vonattal,
vagy buszon nem szállítható, így
csak személygépkocsival tudják őt
a vizsgálatokra vinni.

A Pizolit Kft. részéről érkezett
felajánlásnak köszönhetően az autó
átvizsgálása megtörtént, azonban
a vizsgára bocsáthatóság feltételeként összesen 120 ezer forint
összegű javítási költség merült fel.
Czakó Tibor, a Pizolit Kft. ügyvezetője a műszaki vizsga díját magára
vállalta, némiképp csökkentve a
család terheit.
Az autó javításához szükséges
120 ezer forint kifizetéséhez Török
Janika szülei az együttérző olvasók
segítségét kérik. Akik tudják, lehetőségükhöz mérten támogassák a
bajba jutott családot a Sorsocskák
Alapítvány számlaszámára befizetett adományaikkal!
K. G.

Ismét mosolyt hoztak a kutyák a TESCOba
Április 14-én, szombaton ismét a félegyházi TESCO-ban
vendégeskedtek a Kutyával
Egy Mosolyért Alapítvány tagjai, rengeteg mosolyt csalva
a látogatók arcára. Az áruház
2017-es Ön választ, mi segítünk! pályázatának nyerteseként a pályázati projekt utolsó
elemeként kutyás élményprogramra várták az érdeklődőket,
közöttük mindazokat, akik korábban szavazatukkal támogatták az alapítványt.
A rendezvény látogatóit lenyűgözte a terápiás kutyák fegyelmezettsége és tudása. A gyerekek
örömmel vettek részt a játékos
feladatokban, és még ajándékot is

gyűjthettek, a szülők pedig az alapítvány munkája felől érdeklődtek
addig az önkénteseknél.
Dr. Juharos Ágotától, az alapítvány elnökétől megtudtuk, hogy az
elnyert pályázati összegből többek
között csoportos foglalkozásokat
tartottak a kecskeméti Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, az autista gyermek kutyás fejlesztő órákon vehettek részt,
egy félegyházi kislány nyolc alkalommal egyéni fejlesztő órát kapott,
továbbá tíz alkalommal rendkívüli
osztályfőnöki órát tartottak az egyesület képviselői, illetve óvodásokkal
beszélgettek a felelős állattartásról.
Ilyenkor persze a kutyával közös játékok sem maradtak el.
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Április 10-én, ötödik alkalommal rendezte meg a Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi
Egyesülete a Családi értékek a
21. században című minikonferenciát a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban. Az eseményen
szülők, valamint kisgyermekekkel dolgozó pedagógusok,
egészségügyi dolgozók bővíthették neveléssel, gondozással kapcsolatos ismereteiket.
Tarnóczki Sándorné, az egyesület elnökének köszöntőjét követően Gitidiszné Gyetván Krisztina
védőnő és perinatális szaktanácsadó a bababarát kórház témakörben tartott előadást. Elmondta
egyebek mellett, hogy a világ első
bababarát kórháza Debrecenben
volt. A kezdeményezés központi gondolata pedig az a szándék,
hogy az újszülöttek a lehető legtöbb időt töltsék édesanyjukkal, és
kizárólagosan anyatejet kapjanak.
Azóta természetesen új elemek
is bekerültek a bababarát kórház
kritériumai közé, hiszen például a
családias légkörű szülés, az apa jelenléte, a beavatkozások csökkentésére és az azonnali bőrkontaktus
általános igény.
Uzsalyné dr. Pécsi Rita PhD
neveléskutató, pedagógiai szakértő előadásának témája a szív
intelligenciája volt. Az előadó rámutatott, hogy az általános intelligencia mellett mennyire fontos
szerepet tölt be az életünkben,

2018. április 20.

Nevelésről mesterfokon

döntéseinkben, a hatékony nevelésben az érzelmi intelligencia.
Az alapvető érzelmek: az öröm, a
bánat, a harag, a félelem, a meglepetés és az undor a világ minden táján, kultúrától függetlenül
ugyanazt jelenti. Alapvető tudásunk az érzések azonosítása és
megkülönböztetése. Ahhoz, hogy
együtt tudjunk működni másokkal, szükség van az empátiára,
ami nem más, mint a másik érzelmeivel való azonosulás képessége. Mindez gyermekkorban alakul
ki bennünk, csakúgy, mint a vállalkozási-, élet-, és munkakedv. Ezt
a folyamatot pedig a játék képes
segíteni. Már kisgyermekkorban
megmutatkozik mi az érdeklődés
és a kíváncsiság fenntartásának

a legoptimálisabb útja. Nagy segítséget kap az életútjához az a
gyermek, aki magával viszi a felnőttkorba a jó kapcsolatteremtés,
az egymásra figyelés, az együttműködés képességét.
Dr. Kisné Sváb Ildikó krízistanácsadó, szakpszichológus a
krízisekről és kezelésükről tartott
izgalmas előadásában többek között a konfliktusok okairól tudhattak meg többet a jelenlévők.
Konfliktushelyzetet akkor élünk
át, amikor mások máshogyan viszonyulnak valamihez, ami számunkra fontos. Kialakulásában az
észlelésbeli különbségek, az eltérő
személyiségtípusok, szükségletek,
érdekek, értékek, vagy a környezet hirtelen megváltozása játszik

Madarat röptettek a gyerekek
A Pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskola 2017 őszén
kapta meg a „Madárbarát” címet. Az iskola udvarán számos
madáretető van elhelyezve, amelyet a téli madáretetési szezonban a diákok töltenek fel eleséggel.
Április 10-én, nagy élményben
lehetett részük a pálmonostorai
óvodásoknak és iskolásoknak,
amikor Iványi Gabriella tanárnő meghívására, Kiss Balázs,
a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság
elnöke látogatott el hozzájuk. A
társaságot néhány fiatal és lelkes természetbarát hívta életre
azzal a céllal, hogy felhívják a
gyerekek figyelmét arra, hogy
társadalmunk jövője kizárólag
a természeti környezetünkkel
folytatott
együttműködéssel,
közös érdekeink feltétlen szemmel tartásával valósítható meg.
Azon munkálkodnak, hogy életszemléletüket minél több ember
számára megmutassák. Az is-

kola diákjai és a község óvodásai életközelből ismerkedhettek
meg egy afrikai uhu bagoly, egy
tojó és egy hím ölyv életmódjával, viselkedésével. A gyerekek a
védőkesztyűs karjukra ültethették a madarakat, megszemlélték erős karmait, tollazatukat.
A sok értékes információ mellett a madár repülését is jól láthatták, hiszen felettük néhány
centire szálltak el az ízletes
csibelábakért.
Kiss Balázs egy fülesbagol�lyal és egy egerészöly-párral
a félegyházi Platán iskolába is
ellátogatott, a diákok nagy örömére. Szenzációs sikere volt
a madársimogatásnak, röptetésnek. Különösen maradandó
élmény volt sokak számára,
amikor az önként jelentkező,
földön fekvő diákok és tanárok
felett néhány centivel repült el
a bagoly.

szerepet. Ilyenkor erős, kirobbanó
érzelmi megnyilvánulást, frusztrációt és kötelező döntéshelyzetet élünk meg. Előfordul, hogy a
konfliktus az egyénen belül alakul
ki, ilyenkor beszélünk lelkiismereti dilemmáról. Máskor egyének,
szervezetek, csoportok igényei,
szándékai, szükségletei, nézetei,
véleményei, értékei kerülnek egymással szembe, legyen szó felnőtt,
vagy gyermekkorról.
Leskó Anna természetes hormonegyensúly-tanácsadó,
biológia-testnevelés szakos tanár,
gyógytestnevelő egyebek mellett
a menstruációs ciklusokban rejlő
belső bölcsességről beszélt. Beszámolt arról is, hogy holdtölte
környékén a legtöbb a peteérés, fogamzás, ugyanis a Hold nem csak
a tengerek és óceánok, hanem a
testnedvek áramlására is hatással van. A születésszabályozásban
igen elterjedt ösztrogén tartalmú
fogamzásgátlók felborítják a női
hormonegyensúlyt. Ezt tovább
ronthatják a környezeti mérgek,
mesterséges vegyszerek, permetszerek, egyes háztartásban használt vegyszerek.
A konferenciát Bendig Borbála
szakmai előadása zárta. A szakember a mozgásfejlődés és a tanulási képességek összefüggéseiről
beszélt, felhívva a figyelmet arra,
hogy a kora gyermekkori fejlesztések később, az iskolás korban
megtérülnek.

V. B.

Fogyasztó
védelmi
tábort nyertek
a közgések
– Iskolánk életében hagyomány,
hogy minden év tavaszán Közgazdász Vetélkedőt rendezünk. Az idei
téma a fogyasztóvédelem lett. Az
esemény megszervezésében a
közgazdász munkaközösség minden tanára részt vett – számolt be
Fekete Ákos, a közgé szaktanára.
Tőle tudjuk azt is, hogy a jó hangulatú vetélkedőn sokat tanultak
a diákok a fogyasztóvédelemről
úgy elméletben, mint gyakorlatban. A vetélkedő sikerének hozadéka az is, hogy az intézmény
képviselői ott lesznek a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium támogatásával idén nyárra meghirdetett
zánkai II. Országos Fogyasztóvédelmi Sulitáborban.
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Rangos versenyek, szép eredmények a Batthyányban
Tavasszal a természet újjáéledésével a versenyszezon is felpezsdül. Egymást érik a színvonalas versenyek, amelyek megmérettetésre ösztönzik a diákokat és tanáraikat. A Kiskunfélegyházi
Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában is arra törekszünk, hogy minél több tanulót bevonjunk a
felkészülésbe. A kiemelkedő eredmények egy részéről már beszámoltunk, de a versenyek egész tanévben zajlanak, a kemény
munka sokszor „beérik” és meghozza gyümölcsét.
Ezek után lássuk az általános
iskolások számára meghirdetett versenyeken elért kimagasló
eredményeket!
Bolyai Megyei Matematikai
Csapatverseny
3. évfolyam III. hely, 4. évfolyam
VIII. hely, 6. évfolyam X. hely, 8. évfolyam IV. hely
Felkészítők: Kollárné Sallai
Mária, Kósa Erika, Rádiné Petróczi Márta, Selyem Erika.
Bolyai Megyei Anyanyelvi
Csapatverseny
A 4. osztályosoknál több csapat
indult, melyek 7., 9. és 10. helyezést értek el. Felkészítők: Kósa
Erika és Nagy Zoltánné. A 6. évfolyamosok egy 7. és 10. helyezést,
míg a 7. évfolyamosok 12. helyezést értek el. Felkészítő: Kocsis
Krisztina.
A Zrínyi Ilona Matematikai Verseny megyei fordulóján az iskola
a megye 5. legeredményesebb intézménye a tanulói eredmények
összesítése alapján. A verseny országos döntőjébe jutott Oláh-Mar-

cényi Péter 4. osztályos tanuló,
aki a tavaszi szünet első napjaiban
zajló megmérettetésen országos
15. helyezést ért el. Felkészítő tanító: Kósa Erika. Izgatottan várjuk
a Kenguru Matematikaverseny országos eredményét, amelyben tanulónk, Oláh-Marcényi Péter szintén érdekelt.
Az elmúlt hétvégén zajlott a
Bonifert Domonkos Nemzetközi
Matematikaverseny, amelyre a 6.
évfolyamról 5 tanulót hívtak be az
előző fordulók eredményei alapján. A megyei matematikaverseny
díjazottjai meghívást kaptak az
V. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyre, így a 2. helyezett
Oláh-Marcényi Balázs hamarosan a vajdasági Szabadkára utazik.
Felkészítő: Rádiné Petróczi Márta
A Matekguru Kárpát-medencei
Matematika Csapatverseny országos döntőjében a 7. évfolyamról
egy 4 fős csapat vesz részt iskolánkból. Felkészítő tanár: Rádiné
Petróczi Márta.
Eredményesen szerepeltek tanu-

lóink a különböző mese- és versmondó versenyeken is. A városi
mesemondó versenyen 1. helyezést ért el a harmadik osztályos
Nyiki Krisztián és a hetedikes
Vincze Zsolt, így a megyei versenyen ők képviselték Kiskunfélegyházát. Felkészítő tanárok: Bokorné Varga Katalin és Molnár
Elvira. A városi versmondó versenyen a negyedikes Réczi Anna és
az ötödikes Baranyai Zsófia is 3.
helyezést ért el. Felkészítők: Nagy
Zoltánné, Fáber Judit.
Az országos Arany János Nyelvi
Versenyen is szépen teljesítettek
tanulóink. A Bendegúz Nyelvész
Verseny megyei döntőjében harmadik lett Oláh-Marcényi Balázs,
hatodik Kapus Eszter, míg nyolcadik helyezett Rádi Anna lett.
Felkészítő tanárok: Fáber Judit,
Kocsis Krisztina, Molnár Elvira.

Az Itthon otthon vagy - Országos
Földrajzverseny döntőjébe jutott a
7. osztályos Rádi Anna, aki Tatabányán képviseli iskolánkat. Felkészítője: Bense Zoltán.
Szegeden tartják a XXI. Gábor
Dénes Számítástechnikai Emlékverseny országos döntőjét, amelyre 3 tanulónk utazik. Felkészítő tanár: Szederkényi Barbara.
Az országos kompetenciamérés
eredményei alátámasztják az intézményben folyó munka eredményességét, hiszen a 8. évfolyamon
tanulók eredményei több éve az országos átlag felett vannak. Az Oktatási Hivatal 2015 óta közli azoknak az iskoláknak a listáját, ahol
az átlagosnál nagyobb a pedagógiai
munka fejlesztő, illetve hátránykiegyenlítő hatása. Ezen a listán,
mint kiemelkedő iskola szerepel a
Batthyány.
Bense Zoltán

Testvériskolai találkozás Gergely-járó Waldorf iskolások

A Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola tanulói április 11-e
és 14-e között meglátogatták a
segesvári Aurel Mosora Általános Iskola diákjait. A két intézmény között testvériskolai
kapcsolat van, tavaly a kiskunfélegyházi családok fogadtak segesvári gyerekeket.
A kirándulást nagyszerű élmények, csodálatos helyszínek

gazdagították. Jártak a diákok
Vajdahunyad középkori várában,
élvezték a híres erdélyi vendégszeretet, megismerkedtek Drakula történetével, Kőhalom középkori romvárával, hazafelé pedig
a Tordai-hasadék lélegzetelállító
szurdokjai között túrázott a csapat. Végezetül Arany János Nagyszalontája után érkeztek haza a
kirándulók.

A Gergely-járás hagyományát
elevenítették fel a Tiszta Forrás
Waldorf Általános Iskola diákjai,
amikor sorba látogatták a város
óvodáit, és dalokkal, versekkel
kedveskedtek a gyerekeknek. Az
ovisok nagy érdeklődéssel vették
körül a hangszereket, amelyeknek
nagy része rendhagyó és mondhatni szokatlan volt, úgy, mint a
biciklipumpa, vagy a horgászbot.

A Félegyházi Waldorf Iskola dalos-táncos csapata ugyanis azt a
műsorát mutatta be az óvodásoknak, amivel részt vett a márciusban Kecskeméten megrendezett
„Muzsikáló Lim-Lom” zenei versenyen, ahol az újrahasznosított
anyagokból készült hangszereké
volt a főszerep. Az iskola kis zenekara az első helyezés mellett különdíjban is részesült.
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Országos siker
Országos döntős siker született a Móra Ferenc Gimnázium
történetében a tanulmányi versenyek közül legrangosabbnak és legnehezebbnek számító, nagy múltra visszatekintő
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) I. kategóriájában, német nyelvből. A tehetséges diák, Rádi Kristóf
felkészülésében nagy segítséget nyújtott felkészítő tanára,
Dobó Aliz német nyelvtanár.

Két kiskunfélegyházi csapat is bejutott az AIPA Nonprofit Kft. által
szervezett 5letből jövő! játékos
gazdasági vetélkedő idei versenyének döntőjébe. A Móra Ferenc
Gimnázium 11/A osztályának két
csapata sikeresen szerepelt a versenyen, amellyel a diákok a 2. és
az 5. helyet is megszerezték.
A verseny elsődleges célja a
diákok érdeklődésének felkeltése volt a vállalkozói lét iránt,
amelynek keretében a csapatoknak a hétköznapi életben is
használható üzleti modellt kellett
létrehozniuk.
A verseny online fordulóinak
hét mérföldkövén túljutva a 11/A
osztály wow elnevezésű csapata
(tagjai: Nemes Dániel, Gál János
Zsolt és Bangó Péter) egy olyan
online jegyzetmegosztó szolgáltatás modelljét dolgozta ki, amel�lyel a papíralapú tankönyvek idővel felválthatóvá válnak – mondta
el lapunknak Nemes Dániel.
A diákok arról is beszámoltak,
hogy a terveket üzleti szempontból a lehető legrészletesebben

kellett kidolgozni, amelyet felkészítő tanár bevonása nélkül készítették el. Az április 11-i döntőben mindkét félegyházi csapat a
legjobb öt csapat között mutatta
be prezentációját, amit a vállalkozókból álló szakmai zsűri, mint
potenciális tőkebefektető mérlegelt és pontozott.
A szoros pontozású versenyen a
Móra Ferenc Gimnázium wow elnevezésű csapata az előkelő második
helyen végzett, amivel 750 ezer forint pénzjutalmat is kaptak. A fiúk
az összeg felhasználásával – egy
lehetséges befektető bevonásával –
szeretnék ötletüket megvalósítani.
A gimnázium másik csapata a
Start-down (résztvevői: Szemerédi Gábor, Rádi Kristóf, Almási Marcell, Mikus Mátyás, Csáki
Norbert) a döntős ötödik helyezéssel szintén kivívta magának
az elismerést, és a díjjal járó 150
ezer forintot. Ezzel az eredmén�nyel a verseny első öt helyezettje
közé két csapat is bekerült a Móra
Ferenc Gimnáziumból. Gratulálunk eredményükhöz!

Régen várt sikert hozott el a Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen (OKTV) német nyelvből
Rádi Kristóf, a Móra Ferenc Gimnázium 11/A osztályos tanulója.
A 11. helyezést elért kedves, szorgalmas és rendkívül tehetséges
fiú az elmúlt évek során több nyelvi versenyen, közép- és felsőfokú

nyelvvizsgán bizonyította már tudását, melyhez felkészítő tanára,
Dobó Aliz német nyelvtanár mindig nagy segítséget nyújtott.
Ezért a kimagasló eredményért
a rendkívül szoros döntőben Kristóf olyan – többségében tizenkettedikes – diákkal versenyzett
együtt, akik német nemzetiségi
vagy német-magyar két tanítási
nyelvű képzésben vesznek részt.
Ez a szép eredmény – azon túl,
hogy a Móra Ferenc Gimnázium jó
hírét is öregbítette – egyúttal azt
is jelenti, hogy a gimnazista fiú a
felsőoktatási felvételi során jogosultságot szerzett 50 többletpontra. Kívánjuk, hogy a nyelvtanulásés tudás öröme mellett a jövőben
is legyen része hasonló, megérdemelt sikerekben.

Itthon otthon vagy
Az idei tanévben is meghirdették
az „Itthon otthon vagy” - országos földrajzversenyt. Kiskunfélegyházát a Batthyány Lajos
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 7. z osztályos
tanulója, Rádi Anna képviselte, aki mindvégig kiegyensúlyozottan szerepelt, végül pedig a
7. osztályosok között országos
1. helyezést ért el. Felkészítője:
Bense Zoltán tanár. A sikert

tanár és tanítványa egy kirándulással ünnepelte és zárta.

élete, egyáltalán mire is kell figyelni az egyes nagyvállalatoknál. Esti
programként pedig meghívták a
város általános iskoláinak pálya-

választás előtt álló 6. és 7. osztályos tanulóit a „Tudatos fogyasztó” című vetélkedőre – mondta el
Tasi Judit igazgató.

Pályaválasztókat várt a Közgé
A Kiskunfélegyházi Közgazdasági
Szakgimnázium április 13-án, a
Szakmák Éjszakája rendezvényén
bemutatta a pályaválasztás előtt
álló fiataloknak, hogy milyen szakmai képzések vannak az intézményben, és azt is, hogy milyen elhelyezkedési lehetőségek várják a
végzősöket. A tanszakokat bemutató standokon az iskola tanulói
és az oktatók ismertették a különböző szakok lehetőségeit, előnyeit. A rendezvényen Huszka Klára
pályaválasztási szaktanácsadó és
az iskola pszichológusa is segítette az érdeklődő, de még bizonytalan pályaválasztókat.

A Közgé idén harmadik alkalommal rendezte megy a Szakmák Éjszakája rendezvényt. A
szervezők úgy döntöttek, hogy
most nemcsak a városlakókkal
ismertetik meg képzési lehetőségeiket, hanem Félegyháza minden
középiskolájának és a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum oktatási
intézményeinek is megadják a lehetőséget az információszerzésre.
Ezért megrendezték a „Logisztika
körül” című vetélkedőt, melyre
minden középiskola elfogadta
a meghívást. Ezen a versenyen
betekintést nyerhettek a diákok
abba, hogy milyen egy logisztikus
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Kiváló PG-s matekosok

Ösztöndíjpályázat műszaki
érdeklődésű fiataloknak
A pályázatra április 30-áig jelentkezhetnek a kiskunfélegyházi járás területén élő, illetve ott tanuló,
kiemelkedő teljesítményt nyújtó,
továbbtanulni szándékozó középiskolások. A sikeres pályázó egy éven
át minimum 60 ezer forint ösztöndíjat kap, utána pedig lehetősége
nyílik szakmai karrierjét támogató
megállapodás megkötésére.

A XXIX. Zrínyi Ilona Országos Matematikaversenyen az ország és a
határon túli régiókból mintegy 60
ezer tanuló vett részt. A Szent Benedek Iskola Kiskunfélegyházi PG
Tagintézményének 9. évfolyamos
csapata szakgimnázium kategóriában megyei I. helyezést szerzett.
A csapat tagjai Varga Bertalan,
Koncz Gábor és Brimo Milad
voltak. A 10. évfolyamos csapatversenyben szakgimnázium kategóriában az 5. helyezést érték
el. A csapat tagjai voltak: Miha-

lik Martin, Ország András és
Lőrincz Nikolett. Varga Bertalan
egyéniben megyei 2. helyezést ért
el szakgimnázium kategóriában,
amivel bejutott a verseny országos
döntőjébe, amelyet március 2830-a között Kecskeméten rendeztek meg. Berci a döntőben országos 5. helyezést szerzett, továbbá
néhány versenyzőtársával együtt
meghívást kapott a Neumann János Egyetem három előadására. A
tanulókat a versenyre Huszka Tamás készítette fel.

Tovább öregbítették diákjai
a Constantinum hírnevét
Több nagysikerű versenyen is kiemelkedő eredményt értek el a
kiskunfélegyházi Constantinum
diákjai az elmúlt hetekben.
Az Országos Rendőr-főkapitányság és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
által szervezett rendészeti iskolák
közötti országos csapatversenyen
2. helyezést értek el az iskola
szakgimnazistái. A nagy megmérettetésben a rendészeti, katasztrófavédelmi és katonai képzések
során alkalmazott szakmai, ügyességi, taktikai és erőnléti feladatok
vártak versenyzőkre. Az intézmény
vezetője, Mindák József kifejezte,
hogy a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitánysággal való kiváló együttműködésnek és kiváló szakoktatóknak
is köszönhető a szép eredmény.
Az iskola gimnáziuma más jellegű
kihívás elé nézett: az Eötvös Lóránt
Tudományegyetemen
szervezett
Eötvös József Kárpát-medencei
szónokverseny regionális döntőjében (ahová Bács-Kiskun-, Békés-,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-,
Hajdú-Bihar-, Heves-, Jász-Nagykun-Szolnok- és Szabolcs-Szatmár-Bereg-megyéből
érkeztek
versenyzők) Könyves Mirjam 2.

helyezettként a Kárpát-medence
legjobbjai közé jutott. A helyszínen
megadott témából segédeszközök
nélküli, félórás felkészülést követően kellett előadást tartaniuk a
regionális döntőbe jutottaknak.
Az intézmény vezetője nagyon
fontosnak tartja a retorikaoktatási
módszereket, hogy lehetőleg minél
többen nagyon jó előadói készséggel rendelkezve hagyják el ballagás
után az intézményt. Az oktatás folyamán többféle módszer közül jelentős szerepet kap a prezentációs
előadás is.
Az általános iskolai tagozat
szintén szép eredménnyel büszkélkedhet: a Szegedi Tudományegyetemen szervezett országos
(határon túlra nyúló) kísérletes
fizikaversenyen 120 nevező közül
bejutottak a legjobb 40 közé, ahol
azt a kivételes lehetőséget kapták, hogy az egyetem fizikai tudományos előadójában mutathattak
be kísérletet, valamint tarthattak
előadást. A teljesítményük eredményeképpen 3. helyezést értek
el. Csapattagok: Gönczöl Kamilla, Justin Ágnes és Retkes Milán; felkészítő tanáruk: dr. Hidegné Torma Erzsébet.
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A Magyar Közigazgatási és
Szervezetfejlesztési Kutatóintézet Alapítvány által létrehozott Gál Pál műszaki ösztöndíjat a Gál-testvérpár alapította
23 éve elhunyt édesapjuk emlékére. A pályázati kiírás részletei megtalálhatók a
www.felegyhazikozlony.hu
oldalon.

Szakmai titkokba
kaptak betekintést

A szakmák, a szakképzés iránt
érdeklődő fiatalok és szüleik is betekintést nyerhettek április 13-án,
a Kossuth Lajos szakképző iskola
életébe. Bemutatták nekik, hogy
milyen szakmákat sajátíthatnak el,
a tanműhelyekben az eszközöket
is kipróbálhatták. Foglalkozhattak
a fémek, a fa megmunkálásával,
akár cukrászkodhattak is egy kicsit. A játék, a szórakozás sem
maradt el az intézmény életéből a
szakmák éjszakáján.

– Ezen a napon törekedtünk arra,
hogy az érdeklődők megismerjék és
ki is próbálhassák azokat a gépeket,
melyekkel az egyes szakterületeken
dolgozhatnak, ha nálunk tanulnak
és szereznek szakmát. Kézbe adjuk
a fát, a lemezt és fúrhatnak, faraghatnak, kovácsolhatnak, építkezhetnek, de akár varrhatnak, cukrászkodhatnak is, és természetesen
a játszóházban is kellemesen el lehet tölteni az időt – mondta el az intézmény vezetője, Ágoston Tibor.
A nap során nemcsak a leendő,
hanem a végzős diákok is fontos
információkhoz juthattak. Elhelyezkedésüket segítendő, több cégvezető munkatársa adott tájékoztatást
vállalatuk munkájáról, arról hogy
milyen munkalehetőségekkel várják
a fiatal szakembereket. Emellett
lehetőséget ajánlottak fel tanulói
szerződéskötésre is.
A rendezvényen jelen voltak az
iskola tanárai és szakoktatói is, akik
szívesen válaszoltak valamennyi
felmerülő kérdésre.

Napelemek segítik
a Mezgé energiaellátását
Mintegy 80 millió forintos energetikai beruházás valósult meg a
Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Intézmény kollégiumában. Ennek köszönhetően a közeljövőben már napelemek biztosítják
a villamosenergia jelentős részét a végfalon, a pincében és a
padláson elvégzett hőszigetelési
munkálatok miatt. Az iskola költségeit a nyílászárók cseréje is
csökkenti.
A szakképző intézmény vezetője elmondta, hogy a beruházás

megvalósítása 100 százalékos
támogatási pénzből valósulhatott
meg a KEHOP 5.2.10. pályázat
keretében, amelyet fenntartójuk,
a Földművelésügyi Minisztérium is
támogatott.
Rózsa Pál hozzátette, hogy a
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Intézmény mindennapi munkájában, az oktatásban is
fontos szerepet kap az ökoszemlélet alakítása, hiszen a városban
elsőként viselhetik az „ökoiskola”
címet. Ez a beruházás a környezetvédelemhez is hozzájárul.
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KÖNYVTÁRSAROK
A könyv a
legnagyobb csoda
Április 23-a – 1995 óta – katalán
javaslatra a könyv világnapja. E
nap szimbolikus jelentéssel bír,
hiszen 1616-ban ezen a napon
hunyt el az angol nyelvű drámaírás egyik legnagyobb alakja,
William Shakespeare és a kalandos életű spanyol regény- és
drámaíró, Miguel de Cervantes.
A nap célja nem más, mint hogy
felfedezzük az olvasás szépségét, és ösztönözzük egymást a
könyvek forgatására.
A népszerű, kortárs, francia
író, Anna Gavalda legújabb munkája számos regény után egy novelláskötet, amely hét történetet
tartalmaz. A hét szereplőt egyetlen dolog köti össze: életük egy
ponton zsákutcába jutott, amiből
egyedül nem tudnak kikeveredni.
Szükségük van valakire, legyen
az egy családtag, egy közeli barát
vagy akár egy ismeretlen. A novellák e sorsfordító találkozások
krónikái.
Az angol Sarah Winman harmadik könyve a több idősíkon

futó, négy
évtizeden
á t í ve l ő ,
két fiú, Ellis és Michael életét
elmesélő Bádogember. A viszonylag rövid mű sorai között
rengeteg érzelem és gondolat
lakik barátságról, bátorságról,
veszteségről, túlélésről, újrakezdésről, megbocsátásról, halálról
és életről.
José Rodrigues dos Santos
portugál szerző történelmi trilógia írásába kezdett, amelynek
első része A lótusz virágai címet
kapta. A regény földrészeken, kultúrákon átívelő utazást ígér, a 20.
századi Portugáliába, Oroszországba, Japánba és Kínába kalauzol el bennünket, ahol négy ember,
két férfi és két nő, izgalmas, eseményekben bővelkedő, rendhagyó
sorsát ismerhetjük meg.
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A Petőfi Emlékév alkalmából a lánglelkű költő versei közül válogatunk.
Kép: Bodor Miklós.

Petőfi Sándor: István
öcsémhez
Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám?
Gondoltok-e ugy néha-néha rám?
Mondjátok-e, ha estebéd után
Beszélgetéstek meghitt és vidám,
Mondjátok-e az est óráinál:
Hát a mi Sándorunk most mit csinál?
És máskülönben hogy van dolgotok?
Tudom, sokat kell fáradoznotok.
Örök törődés naptok, éjetek,
Csakhogy szükecskén megélhessetek.
Szegény atyánk! ha ő ugy nem bizik
Az emberekben: jégre nem viszik.
Mert ő becsűletes lelkű, igaz;
Azt gondolá, hogy minden ember az.
És e hitének áldozatja lett,
Elveszte mindent, amit keresett.
Szorgalmas élte verítékinek
Gyümölcseit most más emészti meg.
Mért nem szeret ugy engem istenem?
Hogy volna mód, sorsán enyhítenem.
Agg napjait a fáradástul én
Mily édes-örömest fölmenteném.

Ez fáj nekem csak, nyúgodt éltemet
Most egyedűl ez keseríti meg.
Tégy érte, amit tenni bír erőd;
Légy jó fiú, és gyámolítsad őt.
Vedd vállaidra félig terheit,
S meglásd, öcsém, az isten megsegít.
S anyánkat, ezt az édes jó anyát,
O Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!
Mi ő nekünk? azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom;
De megmutatná a nagy veszteség:
Ha elszólítná tőlünk őt az ég...
E néhány sorral érd be most, öcsém.
Én a vidámság hangját keresém,
És akaratlan ilyen fekete
Lett gondolatjaimnak menete;
S ha még tovább fonnám e fonalat,
Szivem repedne a nagy kín alatt.
Más levelem majd több lesz és vidám.
Isten megáldjon, édes Pistikám!
(Pest, 1844. június.)

KÖRKÉRDÉS: Kilátogate a parkerdőbe május elsején?
A félegyházi majálisnak hagyományosan idén is a parkerdő ad
otthont. A megszépített, tiszta és kullancsmentesített környezet ideális helyszín egy kis kikapcsolódásra. A zenei és kulturális programok mellett többek között vidámpark és óriáscsúszda
várja az érdeklődőket.
a kulturális programok érdekelnek elsősorban az egyéb sportbemutató látványosságok mellett. A
születésnapom alkalmából kicsit
kikapcsolódunk, remélem jó időt
fogunk ki. Örülök neki, hogy az elmúlt években visszakerült a majális a parkerdőbe, sokan kimozdulnak a városból és a természetben
tölthetik ezt a napot.

Bakró István (28): – Számomra minden évben különleges a
majális, hiszen május elsején születtem. Ebből az okból kifolyólag
mindig kimegyünk családostól
a parkerdőbe. A zöldterületet, a
fákat és a növényzetet ilyenkor
egy kicsit rendbe hozzák, megszépítik. A gyermekprogramok és

Mogyoró Dezső (39): – Ha
az időm engedi, akkor szívesen
kilátogatok a parkerdőbe a programok, illetve a hangulat miatt.
Sokat tartózkodom külföldön, keveset vagyok a városban, de próbálom megoldani. Emellett persze
az időjárástól is függ majd, hogyan tervezem a majálist.

Cseh István (30): – Elsősorban a kíváncsiság miatt megyek ki
ilyenkor a parkerdőbe. A hangulat
is sokat számít, ismerősökkel, barátokkal találkozok. Szerintem jó
helye van a majálisnak a parker-

dőben, a kilátóba is felmennék, ha
lesz rá időm, lehetőségem.
Fetter Vivien (8): – Korábban
már voltam a parkerdőben, akkor
is nagyon tetszett. Remélem sok
érdekesség, játék lesz. A birkózók
bemutatóját és a néptáncosokat
láttam régebben. Tavaly a májusfa
felállításánál segítettem a szalagok felrakásában. Szeretek a szabadban lenni, remélem jó idő lesz
és kimehetek.
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Április 21., szombat
Tavaszi virágünnep
Kulturális programok és
termelői piac
10 órakor köszöntőt mond
Csányiné Pap Andrea polgármesterné asszony
Petőfi tér, 8-16 óra
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Level Up – amatőr táncverseny a
KÖSZI Klub szervezésében.
A nevezési díjakról és a versenyszabályzatról érdeklődni:
levelupverseny@gmail.com
email címen.
Művelődési központ,
13 óra
Johnny Cash emlékkoncert:
A Nyughatatlan
Rocktár, 20 óra
Április 27., péntek
Film Klub: John Lee Hancock –
A szív bajnokai című amerikai
életrajzi dráma vetítése. A belépés
ingyenes!
Művelődési központ, 19 óra
Jam és Open Mic mindenkinek
Rocktár, 20 óra
Április 28., szombat
III. Graf Slam Poetry
Rocktár, 19 óra
Április 30., hétfő
„Csillagnéző szalonnasütés” sátorozás a KÖSZI szervezésében. Hangulatról a Kis Türelmet
zenekar gondoskodik.
Sátorhely díja: 1.000,- Ft
Jegyek április 25-éig vásárolhatók
a Tourinform Irodában.
Parkerdő, 17 órától
Május 1., kedd
Majális
Parkerdő, 10 órától
Május 3., csütörtök
30 éves a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. Bemutatkoznak
az alkotók.
Szűts Tamás szobrászművésszel
beszélget Fülöp Piroska.
Városi könyvtár, 17 óra
Május 5. szombat
Anyák napi est
„Édesanyám, drága szentem”…
Magyar nóta, operett, örökzöld
dallamok
Házigazda: Tarnai Kiss László
Az est fellépő művészei:
Budai Beatrix, Dócs Péter, Kalina
Enikő, Szeredy Krisztina, Tarnai
Kiss László
Kísér: Sárközi Béla prímás és
zenekara
Jegyárak: 3800 Ft és 3000 Ft
Művelődési központ, 18 óra
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ADÓBEVALLÁS

2018-BAN IS ELKÉSZÍTJÜK SZJA BEVALLÁS TERVEZETÉT
ÖN HELYETT, HOGY NYUGODTAN FOGLALKOZHASSON
LEGÚJABB HOBBIJAIVAL.
RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
KÉSZÜLT A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL MEGBÍZÁSÁBÓL.

NAV_204x275_adobev_kertesz.indd 1
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Alapos verést kapott
az éllovas

Döntőbe jutott az Astra
Kettős győzelemmel bekerült a női futsal NB I. döntőjébe az
Astra-4IG-Kiskunfélegyházi Bulls. A Szekszárdon elért sikert követően az együttes a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban
harcolta ki a finálét.
Az első mérkőzéshez hasonlóan
a párharc második találkozója is
bővelkedett izgalmakban. Előbb
vezetett, majd hátrányba került az
Astra, a végén azonban sikerült a
fordítás, a csapat 3-2-re győzött. A
három megnyert mérkőzésig tartó
döntőben az Astra a Tolna-Hajdúböszörményi TE párharc továbbjutójával találkozik.
Női Futsal NB I. Elődöntő 2.
mérkőzés, 04. 14.
Astra-4IG-Kiskunfélegyházi
Bulls - Agenta Girls Szekszárd
FC 3-2 (1-1)
Gólszerzők: Dikanová Dominika 16. p., Szabó Boglárka 32. p.,

Magabiztos játékkal kiütötte a
bajnoki listavezetőt a P&P Kiskunfélegyházi HTK felnőtt férfi kézilabdacsapata az NB II férfi felnőtt
délkeleti csoportjának szuperrangadóján. A KHTK nem hagyott esélyt
a Mezőtúri AFC-nek, végig vezetve
29-19-re nyert, amivel visszavágott az őszi egygólos vereségért. A
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Krascsenics Petra 37. p. ill. Beke
Adrienn 18. p., Horváth Katalin
21. p.
Női Futsal NB I. Elődöntő 1.
mérkőzés, 04. 08.
Agenta Girls Szekszárd FC
– Astra-4IG-Kiskunfélegyházi
Bulls 2-2 Hosszabbítás után:
2-4 (0-0)
Gólszerzők: Horváth Katalin
28. p., Fábián Rebeka 39. p., ill.
Halászi Kinga 29. p., Krascsenics Petra 34. p., Nagy Anett 47.
p., 48. p.
Döntőbe jutott az Astra, kettős
győzelemmel.

győzelem a bajnoki hajrát tekintve
fokozott jelentőséggel bír, a KHTK
megerősítette második pozícióját
és három pontra megközelítette a
listavezető Mezőtúrt a tabellán.
NB II férfi felnőtt Délkelet 18.
ford., 04. 14.
P&P Kiskunfélegyházi HTK –
Mezőtúri AFC 29-19 (14-10)

Öt érem a „Tüskében”
A budapesti Tüske uszodában
rendezték meg a IV. Duna Kupa
Nemzetközi Szenior Úszóversenyt április 14-én és 15-én,
amely egyben csapatbajnokság is
volt, összesen 7 ország versenyzői jelentek meg. Két világcsúcs
mellett országos csúcsok is
megdőltek. Városunkat a Kiskun
Vízi- és Szabadidő SE szenior

csapata sikeresen képviselte, az
örökifjú úszók öt érmet szereztek. A verseny egyben lehetőséget biztosított, hogy a szeptemberi szlovéniai Európa-bajnokság
kvalifikációs időit is megússzák,
ez három mellúszó számban
sikerül. A legeredményesebb félegyházi Simon Géza volt a IX.
(65-69 éves) korosztályban.

Serdülő EB-n indul
Szabó Szonja
Ismét van válogatott birkózója Kiskunfélegyházának. Szabó Szonja,
a Kiskunfélegyházi Birkózó SE versenyzője tovább folytatja nagyszerű
szereplését. Miután márciusban győzött a Magyar Bajnokságon, az Esztergomban megtartott válogatót is
megnyerte és ezzel kivívta magának
a jogot, hogy ő képviselhesse hazánkat az idei Serdülő Európa-bajnokságon a 42 kg-osok között, öregbítve a

félegyházi birkózás hírnevét. A kisebbek eközben Kiskunhalas on léptek
szőnyegre: Első helyezettek: Tapodi
Zsófia, Bátyai Dorián és Szécsényi
Kornél. Ezüstérmesek: Hideg Zita,
Hideg Balázs és Tapodi Norbert.
Bronzérmesek: Bárány-Almási Bianka, Bene Ivett, Páli Éva, Bene
Róbert és Galló-Szabó Milán.
Edzők: Ván Jenő, Szabó József és
Kelemen András.

Kalocsán szakadt meg
a sorozat
Hat győztes meccset és a Kecel FC
elleni rangadót követően Kalocsára
utazott a Kiskunfélegyházi HTK labdarúgócsapata a megyei I. osztályú
bajnokságban. Ősszel Kiskunfélegyházán 1-1-es döntetlen született, a
hazaiak javítva mérlegükön most
értékes győzelmet arattak a KHTK
felett. A csapat játékosainak ezúttal
nem sikerült betalálniuk, kalocsai

részről Follárdt Zoltán duplázott.
Vereségük ellenére a félegyháziak
továbbra is negyedik helyen állnak a
bajnokságban.
Bács-Kiskun Megyei I. 21.
ford., 04. 15.
Kalocsai FC – Kiskunfélegyházi HTK 2-0 (1-0)
Gólszerzők: Follárdt Zoltán
29. p., 50. p.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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A Tejbisztróról
A volt Korona Szálló épületét 1959-ben kapta vissza a város a
honvédségtől. Az épület földszintjét a Vendéglátóipari Vállalat
használta, itt nyílt meg hamarosan a Kiskunság Étterem és a
Mackó Büfé is. Míg a város lakói ezeket a létesítményeket gyorsan megkedvelték, addig egyre több panasz érkezett a vállalat
harmadik, 1959-ben szintén ebben az épülettömbben elhelyezett
üzletével kapcsolatban.
A „Borkóstoló” nevű műintézmény
a művelődési ház emeleti helyiségeihez vezető kapualjból nyílt
és borszaküzletként működött.
Talán a Belkereskedelmi Minisztérium 1976-os, a szeszes italok
forgalmazásának korlátozásáról
szóló rendelete, talán a megváltozott lakossági igények késztették
arra a vállalat vezetőségét, hogy
megváltoztassák az üzlethelyiség
profilját. Mintegy 400 ezer forintos
ráfordítással felújították a létesít-

ményt, és 1976 áprilisában Tejbisztrót alakítottak ki belőle. A bolt
hiánypótlónak bizonyult, mivel addig – más városokkal ellentétben
– Félegyházán még nem működött
tej- és tejterméküzlet.
A 40 négyzetméter alapterületű,
fehér csempeburkolatú helyiségben
korszerű hűtőpult, hűtőgépek, hideg
és meleg víz, valamint dohányzási
tilalom szolgálta a higiéniát. Mivel közvetlen kapcsolatban álltak a
cukrászüzemmel, mindig friss süte-

ménnyel, pékáruval, meleg rétessel,
kenyérrel várták a vásárlókat. A tejet, hideg, vagy meleg kakaót, mindenféle tejterméket, presszókávét,
poharas krémeket, reggelit, tízórait
akár állva, a márványlappal borított
asztalok mellett is elfogyaszthatták
a vendégek, ezen kívül süteményekre előrendelést is felvettek. A gyors,
udvarias kiszolgálásról a Tejbisztró

kilenc főnyi személyzete gondoskodott, akik két műszakban dolgoztak,
mivel a reggel 6 órától este 8-ig tartó nyitvatartás így kívánta meg. Az
üzlet hamar népszerűvé vált a lakosság körében, néhány hónap alatt
már törzsvásárlói kör alakult ki.
A képen a Tejbár egyik dolgozója kakaót tölt a nyitás utáni egyik
első vendégnek.
Ónodi Márta

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben
a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához juttatható.

Tavaszköszöntő
Visszavonhatatlanul és véglegesen itt a tavasz. Éled a természet, duzzadnak a rügyek, színek
kavalkádjával kényeztetnek a virágok… Félegyháza kertjeiben,
utcáin, közterein is új élet sarjad.

Ahogy Csanádi Imre Tavasz-ébresztőjében írja: „Ébredj, új tavasz, / jégtörő, sugaras, / gallyat
gombosító, / rügyet rojtosító, /
mindenféle madarakat / víg versre tanító.”

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Gondi Márk Benjamin
(anyja neve: Gáspár Mária Júlia), Konkoly Letícia (Rácz Annamária), Balogh
Benedek (Góbor Edit), Török Dóra
(Bárkányi Ilona), Bakró Péter Zoltán
(Rádi Gabriella), Holló Bence (Tószegi
Edina), Fekete Luca Anna (Farkas Anita), Bajáki Csanád (Rozgonyi Ágnes),
Balla Noémi (Vincze Ildikó), Pintér Dominik (Lőrincz Lilla), Balogh Lilla Luca
(Farkas Ildikó)

Meghaltak: Seres Józsefné Bajzák
Rozália, Fekete Andrásné Fábián Erzsébet, Zsibrita Sándor, Besze István,
Fábián László, Molnár István, Seres
József – Kiskunfélegyháza, Kecskeméti Pálné Horváth-Varga Margit, Mihály Jánosné Csányi Erzsébet – Tiszaalpár, Balla Lajos – Tiszakécske, Ádám
Bálintné Pálfi Irén – Kocsér, Fábián
Istvánné Kiss Ilona – Jászszentlászló, Mukli József – Dunatetétlen, Tápai
Józsefné Bagi Rozália Ilona – Pálmonostora, Harkai Józsefné Nemes Ilona
– Balotaszállás

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

1. Alex: 2 éves, vörös keverék kan
2. Hanna: 5 hónapos, vörös keverék szuka kölyök
3. Lassie: 7 hónapos, trikolor
keverék szuka
4. Manyika: 2,5 éves, fekete-barna
keverék szuka
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák után
érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú
Alapítványnál, a 70/331-1634 és
a 70/43-43-002 telefonszámokon,
vagy a Csólyosi úti telephelyen lehet.

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

LEGJOBB TAVASZI AJÁNLATOK!
Sony PlayStation4 500 GB HDD, 4 db játékkal, garanciával:
Csak: 74.990 Ft
NEC 22”-os LED monitor 1év garanciával: Csak: 17.990 Ft
Fujitsu Esprimo P920 asztali gép: Core-i7 4770, 4 GB mem., 128
GB SSD, DVD-író:
Csak: 104.990 Ft
ACER A315-31 új notebook: Intel N3350, 4 GB mem., 500 GB HDD,
webcam, 15,6”-os kijelző, 2 év gar.
Csak: 89.990 Ft
Minden számítógépre Windows 10 Home Premium csak: br. 9.490 Ft!

