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Megkezdődött a Nefelejcs utca felújítása
Fotó: Fantoly Márton

Május 9-én megkezdődött a Nefelejcs utca felújítása. A munkaterületet birtokba vették a kivitelezők, akik ígéretük szerint 4-5 hét
múlva átadják a Móraváros megújult, újra aszfaltozott főutcáját.
A munkálatok az útpadkák cseréjével kezdődnek. A kivitelezés
során a városrész lakói – az út szélességének köszönhetően –
használni tudják a Nefelejcs utcát, kivéve azt az egy-két napot,
amikor az aszfaltozás történik. Ennek időpontjáról azonban mindenkit időben értesítenek, többek között röplapok eljuttatásával.
A beruházás megkezdésekor Csányi József polgármester elmondta, hogy a Félegyháza Újjáépül
Program keretében 2015-ben
kezdődött meg Félegyháza bel- és

külterületi gyűjtőútjainak felújítása. 2016-ban indult a Bankfaluban
a Kiskun utca felújítása, amely az
elmúlt évben folytatódott, és idén
is újabb szakasz kap burkolatot.

Ezzel be is fejeződik a Kiskun utca
teljes megújulása, a városrészben
élők régi vágyát teljesítve. 2017ben a Kossuthvárosban a Dessewffy utcát aszfaltozták újra.
Most a Nefelejcs utca újra aszfaltozása kezdődött meg 130 millió
forintos beruházás keretében.
Az útburkolatot teljes hosszában
többrétegű aszfalttal (kopóréteg
és tartóréteg) borítják és az útszegély is megújul.
A polgármester arról is beszámolt, hogy május 9-én a Csólyosi

útra is felvonultak a munkagépek,
hogy megépítsék az aszfaltozott
utat a körforgalomig, ami szintén június közepére készül el. De
megépül az Aranyhegyi lakótelepen az a járdaszakasz, amely a
lakott övezetet és a buszmegállót
köti össze, valamint befejeződik
az aranyhegyi buszmegálló és
a hozzá tartozó kerékpártároló
felújítása is. Mindemellett a Petőfi lakótelepen is folytatódnak a
munkálatok.
Folytatás a 2. oldalon!

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu oldalon!
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Megkezdődött a Nefelejcs utca felújítása
Folytatás az 1. oldalról
Például a Darvas tér 3-5. sz. közötti parkoló
építésével, illetve további járdák és számos út
felújításával, valamint a Constantinum intézménye melletti parkoló kivitelezése is kezdetét
veszi.
Dr. Réczi László, a körzet önkormányzati
képviselője örömmel beszélt arról, hogy nem
lehet elégszer megköszönni az önkormányzatnak, illetve a testületnek, hogy a költségvetésben megszavazták a Nefelejcs utca felújítását,
hiszen hatalmas összegbe kerül ennek a kivitelezése. A móravárosi lakosok, illetve akik a
gyermekeiket a Platán iskolába, illetve a Móravárosi Óvodába viszik naponta, nagyon örülnek annak, hogy járhatóvá válik a városrész
főútja. Ezt a közösségi oldalon, és személyesen is megköszönik, illetve lájkolják az ezzel
kapcsolatos bejegyzéseimet. Volt olyan, aki
csak azt követően hitte el, hogy valóban elindul a beruházás, amikor megjelentek az első
munkagépek. 
s. r.

Egyre többen utaznak
a kórházjárattal

Folytatódik
az Alpári út építése
Megtörtént az Alpári út belterületi szakaszának műszaki átadása – tudtuk meg Csányi József polgármestertől, aki azt is
elmondta, hogy várakozáson felül túlteljesített projektet köszönhet ezzel az önkormányzat a közútkezelőnek.
– A tervezetten felül további műszaki tartalom is megvalósult,
ugyanis a kivitelező a kétrétegű
aszfalttal készült út mentén minden kapubejárót kiaszfaltozott
az árok vonaláig, továbbá – az
eredeti terven túl – nemesített,
zúzott kővel szórt, hengerelt
padka is készült. Emellett az
árkot teljes hosszában kitisztították. Amint azt a közlekedők
tapasztalhatták, most a külterületi szakaszon folynak az építési
munkálatok félpályás útlezárás

és szakaszos jelzőlámpás forgalomirányítás mellett. Azokon a
részeken, ahol stabilitási problémák merültek fel, az útalap
cseréje is megtörténik. Ilyenkor
cementstabilizációs altalaj-szilárdítás után egy réteg zúzott kő
és két réteg aszfalt kerül az útra.
A Bankfalu-végi városhatártáblától a vízműig tartó mintegy négy
kilométeres külterületi szakasz
a tervek szerint a nyár közepére
elkészül – foglalta össze a beruházást a polgármester.

Az idő igazolni látszik a május
2-án indult, Félegyházát a kecskeméti megyei kórházzal közvetlenül
összekötő buszjárat létjogosultságát. A betegek hetente háromszor, hétfőn, szerdán és pénteken
vehetik igénybe a szolgáltatást,
amelyre az önkormányzat a Szalai
Busz Kft.-vel kötött szerződést. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy
mind többen választják az orvosi
vizsgálathoz,
beteglátogatáshoz
ezt a közlekedési módot. A kisbusz
a jelzett napokon 7.10-kor indul a
Csanyi úti szociális otthontól, és
a Hattyúházat (7.15), a Petőfi lakótelepet (7.20) és az Aranyhegyi
lakótelep távolsági buszmegállóját

(7.30) érintve viszi el utasait a megyei kórházhoz, és délután 3 órakor indul vissza. A járat ingyenes
igénybevételének feltétele orvosi
beutaló, vagy kezelési lap. A beteggel plusz egy fő kísérő is térítésmentesen utazhat. Fontos, hogy
az önálló közlekedésre nem képes
betegekkel legyen kísérő!
További információért keressék
az önkormányzat városüzemeltetési osztályát a 76/562-048-as telefonszámon, vagy a varosuzemeltetes@kiskunfelegyhaza.hu email
címen.
Az aktuális menetrendről a https://kiskunfelegyhaza.hu/kozlekedes oldalon érdemes tájékozódni!
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Sziszifuszi munka, soha véget
nem érő feladat a külterületi
utak karbantartása: egyrészt
állandó versenyfutás az idővel, másrészt harc a természet
viszontagságaival, az időjárás szélsőségeivel. Ván Jenő
és Horváth Gábor képviselők
szerint a leghálátlanabb önkormányzati tennivalók közé
tartozik, aminek hiányosságai
minden lakossági fórumon szóba kerülnek.
Ennek a munkának a minőségében nyit új fejezetet az a traktor,
amit nemrégiben szerzett be az
önkormányzat, és amely már javában dolgozik a külterületi utak
karbantartásán, állapotuk folyamatos javításán. Egy főállású
gépkezelőnek mostantól ez a kizárólagos feladata. A térség külterületi önkormányzati képviselők
látványos, érzékelhető javulást
várnak ettől.
– Ez a traktor az olyan karbantartó eszközöket fogja használni,
mint például a fűkasza, a szárzúzó, valamint az a homlokrakodó,
amely most van beszerzés alatt.
Ezzel még pontosabban, haté-

Új traktor állt a félegyházi
külterület szolgálatába

konyabban és szélesebb körben
tudjuk a jövőben a külterületi
utak karbantartását elvégezni
– mondta Juhász László, az önkormányzat
városüzemeltetési
osztályának vezetője. A szakem-

ber emlékeztetett arra, hogy nemrégiben megtörtént a külterületi
utak gréderezése is, amit jelen
időjárási körülmények között
felfüggesztenek.
– Nagyon sok pozitív visszajel-

Ingyen wifi, kivetítő is várja
a látogatókat a strandon
A korán beköszöntött nyári időben sokan örültek a félegyházi strand májusi nyitásának. Az új szezonban a korábbiaknál
is gazdagabb és színvonalasabb szolgáltatásokkal várja látogatóit a létesítmény, sok kellemes élményt tartogatva a forró
napok szerelmeseinek.
Kelemen József fürdővezetőtől
megtudtuk, hogy a legnagyobb
kihívást idén is az időjárás és a
napi takarítási munkák hatásainak
kitett kültéri medencék burkolati
hibáinak kijavítása adta. A több
száz négyzetméternyi csempézett
felület hiányosságait pótolták, a
hibás csempéket kicserélték és
a teljes felületet újrafugázták a
gyerek- és a termálmedencékben.
A medencékkel párhuzamosan a
gyereksziget terasza is megújult,
a korhadó tartószerkezetet teljesen kicserélték és a faburkolatot
vízlepergető festékkel kezelték. Az
épület új esőcsatornát kapott, a falazatot több helyen javítani és festeni kellett a szauna és gőzkabin
előtti területen és a Fürdőszállótól
elválasztó kerítésen. Ez utóbbi helyen további gömblámpatesteket
helyeztek el, amivel elsősorban az
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éjszakai fürdőzések hangulatát teszik még kellemesebbé.
Az új szaunakályha beszerelésével az üzemeltetés lesz energiahatékonyabb, a látogatók kényelmét
szolgálva pedig az ülőpad szerkezetének teljes felújítása is tervben
van. A strandra érkezőket immár
ingyen wifi várja, amivel sok fürdőző régi óhaja teljesül.
Idén a korábbinál nagyobb
hangsúlyt kap a terület virágokkal
történő díszítése. Ezt többek között új virágágyás szolgálja majd.
A nyári foci VB idején a sport
rajongóinak is szeretne kedvezni
az üzemeltető, ezért a büféhez
egy 3x5 méteres óriás kivetítőt
szereltek fel, amelyen a Termál
bisztró hűsítő teraszáról követhetik nyomon a fürdő nyitvatartása
alatt sugárzott mérkőzéseket a
látogatók.

Május elsejétől a száz százalékban önkormányzati tulajdonú Félegyházi Szabadidő
és Sport Nonprofit Kft. végzi
a Félegyházi Termál Parkfürdő
üzemeltetését. a strandnyitásra tervezett feladatokat azonban – a fürdő dolgozói mellett
– még a korábbi üzemeltető, a

zés érkezett az önkormányzathoz
a földutak állapotának javításával kapcsolatban, amin az elmúlt
időszakban nagyon sokat dolgoztunk. A talaj jelenlegi állapotára
tekintettel azonban, a száraz, poros úton nem tudjuk szakszerűen
folytatni a gréderezést. A tartós
és eredményes munkát a csapadékos idő utáni megázott talajon
lehetséges végezni – tette hozzá.
Horváth Gábor és Ván Jenő szerint a térségben élők életminőségében egyértelműen pozitív változást hoz az, hogy mostantól egy
traktor a gépkezelő teljes munkaidejében a külterületen lesz, és az
útkarbantartás mellett a fűvágást,
egyéb kisegítő munkákat végzi.
Ugyanakkor a körzeti képviselők a
továbbiakban is számítanak a külterületen élők türelmére, hiszen az
ellátandó terület hatalmas, a feladat pedig sosem fogy el.
Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási Intézmény szakemberei
végezték el.
A fürdővezető hozzátette azt
is, hogy az uszoda éves karbantartási munkáinak kivitelezését
július első hetében tervezi az új
üzemeltető. Ennek során a beltéri
medencék, a közlekedő folyosók,
a szauna és gőzkabin területe újul
meg. Ez idő alatt a fedett uszoda
zárva tart, de a strand területe
folyamatosan látogatható lesz.
Addig is minden fürdőzőt szeretettel vár a Félegyházi Termál
Parkfürdő!
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Elismerés a lánglovagoknak

A Kiskunfélegyházi Tűzoltóság megalakulásának 125. évfordulója alkalmából Kiskunfélegyháza adott otthont a megyei tűzoltónapi állománygyűlésnek és a tűzoltómajálisnak. A hivatásos, az
önkormányzati, az önkéntes tűzoltók és a tűzoltójárművek felvonulása adta tudtul a város lakóinak, hogy kezdetét vette az
ünnepség. Szent Flórián napján, a tűzoltók ünnepén a félegyházi
tűzoltóparancsnok munkáját is elismerték.
A menet a Kiskunfélegyházi Tűzoltóságtól indult és a város központjában található Sarlós Boldogasszony Főplébániáig haladt,
ahol a tűzoltók Flórián Napi ünnepi
szentmisén vettek rész, amely ezen
a napon a tűzoltókért és családjaikért szólt. A szentmisét követően a résztvevők átsétáltak a Móra
Ferenc Művelődési Központ épületéhez, az ünnepi állománygyűlés
színhelyére.
Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ez-

Indul a nyári
diákmunka
program
A Kiskunfélegyházi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 75%-os támogatást
nyújthat azon mezőgazdasági és vendéglátás területén tevékenykedő cégek,
vállalkozók részére, akik
diákmunkaerő alkalmazását
vállalják legfeljebb napi 8
órában a nyári szünetben.
Foglalkoztatók és a diákok
további információért forduljanak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunfélegyházi
Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályához (Kiskunfélegyháza
Petőfi tér 4-5. tel.: 76/795-065).
Az önkormányzat intézményeinél történő nyári diákmunkára jelentkezés részleteiről a későbbiekben nyújtunk
tájékoztatást.

redes, megyei igazgató beszédében
kiemelte az ünnep fontosságát,
amely remek alkalmat teremt az
összetartozás erősítéséhez, ami a
tűzoltók munkájához nélkülözhetetlen. Esküjükkel, hivatásukkal,
feladataik ellátásával nagymértékben hozzájárulnak a települések
lakosainak védelméhez és ezáltal
Magyarország biztonságának megteremtéséhez. Hangsúlyozta, hogy
az ünnep ezeknek az értékeknek a
megjelenítéséről és az értékek kép-

viseletében jeleskedők elismeréséről szól.
Az igazgatói köszöntő után
Homoki-Szabó Tibor tű. zászlós, a Kiskunfélegyházi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettese elmondta, hogy a
városban a tűzvédelem ügyének
első kezdeményezése egy szegény
tanító, Osza György nevéhez fűződik, ami akkor a tanító halálával
majdnem feledésbe merült. 1893.
október 22-én azonban a Kun-Félegyházi Önkéntes Tűzoltó Egylet
megtartotta alakuló közgyűlését és
megválasztották főparancsnoknak
Ulrich István városi főjegyzőt. Az
I. világháború után az önkéntes tűzoltómozgalom fellendült. A II. világháborút követően szükségessé vált
a tűzoltóságok újjászervezése. Az
állami tűzoltóság 1948-ban alakult
meg, majd 2003-tól a Kiskunfélegyházi Városi Tűzoltóság az önkormányzat intézményeként működött
tovább 2012 áprilisáig.
A katasztrófavédelem 2012. január 1-jétől újult meg Magyarországon, melyet egységes állami
irányítás jellemez. A katasztrófák
elleni védekezés teljes rendszerét
megújító folyamat keretében a tűzoltóságok, a polgári védelem és az
iparbiztonság hivatásos állománya
egységes országos irányítás alatt
működik. Kiskunfélegyháza tűzoltó-

sága a 125 év során folyamatosan
fejlődött, és a 125 év alatt a tűzoltók az elődeikhez méltóan védték a
városunkat és a működési területen
lévő többi települést is a tűzvésztől,
katasztrófahelyzetektől. A beszédet
követően a megyei igazgató díszszalagot adományozott a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapatzászlajára.
Az ünnep alkalmával több önkormányzat vezetése is kifejezte
elismerését a település érdekében
végzett kimagasló tűzoltói teljesítményért. Kiskunfélegyháza polgármestere elismerést adományozott
Simó Mihály tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Kiskunfélegyházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
beosztott tűzoltójának, aki 2010óta teljesít szolgálatot a Kiskunfélegyházi Tűzoltó-parancsnokságon,
és tavaly októberben megmentette
egy idős asszony életét.
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
„Az Év Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó
Tiszthelyettese” címet adományozta
Hegyi Róbert Antal tűzoltó főtörzsőrmesternek, a Kiskunfélegyházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
gépjárművezetőjének.
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója
kiemelkedő munkája elismeréseként emlékplakettet adományozott
Leiz Gábor tűzoltó alezredesnek, a
Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokának, aki 2012 óta tölti be parancsnoki posztját Félegyházán.

János vitéz ihlette játszótér
lesz a Korond utcán

A Korond utcai játszótér is új arculatot kap a Zöld város projekt
keretében. Nemcsok Márton
projektfelelős, a tervezést végző
Pagony Táj- és Kertépítész Iroda
tájépítésze elmondta, hogy tervezéskor az óvodás és a kisiskolás
korú gyermekek igényeit tartották

szem előtt, a park tematikája pedig – a városhoz ezer szállal kötődő Petőfi Sándorra utalva – a János vitéz lett.
Kukorica János faluját félegyházi
épületek másaival díszített paraván
jeleníti meg, de lesz griffmadár és
hajós játék is. Az egyedileg terve-

zett darabok mellett jól megférnek
majd a felújított jelenlegi játékelemek. Az átalakítással egyidőben
megnő a bekerített terület nagysága, és egészségügyi kezelést, felújítást kap a teljes faállomány. A tér
laza, játékos hangulatát változatos
cserjékkel fokozzák.
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Szivárvány és szeretet ölelte az idősek
otthonának lakóit
Az Idősekért, Fogyatékosokért és
Rászorultakért Alapítvány hat évvel ezelőtt kezdeményezte, hogy
a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Csanyi
úti Idősek Otthonában majálist
szervezzenek az ellátottaknak,
családtagjaiknak és vendégeiknek.
Kiderült, hogy remek kezdeményezés volt, hiszen az otthon lakói a
majálison nemcsak gyermekeikkel, unokáikkal, hanem sok-sok
ismerősükkel is találkozhattak,
beszélgethettek, és igazi kitekintést nyerhettek a körülöttük lévő
világra. Idén május 12-én, hatodik
alkalommal rendezték meg a Szivárvány Majálist. Az összejövetel
vendégeit a félegyházi fúvósok vidám zenéje toborozta a színpad

elé, ahol először Csányi József
polgármester, majd Gálig Erzsébet intézményvezető és Bozókiné Tóth Gabriella, az alapítvány
kuratóriumi elnöke köszöntötte a
majálisozókat, kívánva mindenkinek vidám beszélgetést, kapcsolatteremtést, kellemes időtöltést.
A rendezvény megnyitása után
késő délutánig óvodás, iskolás,
nyugdíjas és hagyományőrző félegyházi közösségek szórakoztatták a majális résztvevőit. Természetesen a főzőmesterek sem
tétlenkedtek. A bográcsaikban,
serpenyőikben készült finom ételeket mindenki megkóstolhatta. A
pörköltek, sültek mellé persze járt
egy-egy falat finom sütemény, vagy
pogácsa is.

A majálisra sokan kilátogattak,
és a tavaszi napsütésben a vendégek adományozó kedve sem
maradt el, hiszen mindenki tudta,

hogy hozzájárulásával az intézmény a rehabilitációs eszközeit,
az ellátottak kulturális, szabadidős
programjait bővíti.

Kiskunfélegyháza volt
a X. Kollégiumi Olimpia házigazdája
Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai program megrendezését idén már tizedik alkalommal vállalta fel a KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth kollégiuma. A Kolimpia résztvevői május 11-én,
a város főutcáján vonultak végig a Kossuth iskolától a Béke térig.
Az ünnepélyes megnyitót a diákok egy flashmob bemutatásával
tették hangulatossá.
A rendezvény hivatalos megnyitóján elsőként dr. Szalay Piroska, a
Magyar Testnevelő Tanárok Orszá-

gos Egyesületének titkára üdvözölte az egybegyűlteket. Ezt követően
Csányi József, Kiskunfélegyháza

polgármestere köszöntötte a Kolimpia résztvevőit, aki beszédében
hangsúlyozta, hogy Félegyháza városa büszke arra, hogy a Kolimpia
helyszínéül szolgálhat, és arra,
hogy ilyen nagyszámú résztvevő
tisztelte meg a várost. Ezt követően Papp Gyula, a Kiskunhalasi
Szakképzési Centrum főigazgatója
biztatta jó versenyzésre a megjelenteket,
majd
Ágoston Tibor,
a rendező iskola
i n t é z m é n y ve zetőjének
lelkesítő beszéde
követett. Az intézményvezető
megfogalmazta:
Jó érzés, hogy az
ország 14 intézményét, valamint
a Kiskunfélegyháza valamennyi
iskoláját sikerült
c s at l a ko z á s r a
csábítanunk egy,
az esélyteremtés
szükségességét hangsúlyozó
villámcsődületre.
Az idei háromnapos sportversenyre az ország
14 intézményéből érkeztek diá-

kok. A tanulók streetball, íjászat,
zenés gimnasztika, asztalitenisz,
futsal, kolimpikonok viadala és
ÚFRatlon (úszás, futás, rollerezés)
sportágakban mérték össze ügyességüket, tudásukat.
Az ünnepélyes eredményhirdetést vasárnap a Kossuth iskola
udvarán tartották meg. A diákokat
Rausch Sándor, a megyei közgyűlés alelnöke, valamint Papp Gyula,
a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntötte, aki
sporteszközökből álló ajándékcsomagokat adott át a csapatoknak.
A sportáganként és a nemenként
kiosztott díjakat, érmeket Rausch
Sándor és Papp Gyula mellett a
rendező iskola intézményvezetője, Ágoston Tibor adta át. A sport
mellett nem utolsó sorban barátságok is születtek a diákok között,
az esemény alkalmas a jó kapcsolatok ápolására, azok kiépítésére,
közösségformálásra.
Tavaly a törökszentmiklósi kollégisták nyertek, idén a legügyesebbnek a Hódmezővásárhelyi SZC
Cseresnyés Kollégium csapata
bizonyult. A második helyen a hajdúböszörményi Széchenyi István
Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium tanulói zártak, míg a
bronzérmet a vásárosnaményi Babus Jolán Középiskolai Kollégium
diákjai szerezték meg.
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Szavak szárnyán…

A Móra Ferenc Művelődési Központban rendezték meg május 8-án, kedden a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti Iskola grafika, kerámia, fotó-videó szakos diákjainak
kiállítását, Szavak szárnyán… címmel.
Az egybegyűlteket Kovács-Csonka Szilvia, a művelődési központ igazgatója köszöntötte. Az iskola képviseletében Répa
Mónika drámapedagógus nyitotta meg a
rendezvényt. A tárlat apropója a művészeti iskola tanévzárója volt, ahol a diákok
munkáit állították ki. A megjelentek között
a két tanszak vezetője, Kis Virág grafika

és kerámia szakos tanárnő és Gajdics Dávid, videó tanszakos tanár is jelen volt. A
megnyitót zenés és prózai előadásokkal
színesítették az iskola diákjai, aminek témáját a Petőfi Sándor Emlékév adta. Két
korcsoportban dolgozták fel pályaműveikben Petőfi Sándor verseit. A kiállítás május
22-éig várja a látogatókat.
V. B.

Az internet
veszélyeire hívták
fel a figyelmet
Mintegy 110 gyermekvédelmi ellátásban részesülő fiatal számára tartottak bűnmegelőzési délutánt április végén a Szakmaközi
Művelődési Házban. Bozóné Soós Marianna rendőr alezredes, a Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály ifjúságvédelmi és drogprevenciós kiemelt
főelőadója a Szent Ágota Gyermekvédelmi
Szolgáltató felkérésére tartott prevenciós,
gyermekközpontú foglalkozást Kopjásné
Dóczi Gabriella, a kiskunfélegyházi körzet
nevelőszülői tanácsadója kezdeményezésére.
A rendezvényen részt vett Pál Hortenzia, a
Bács-Kiskun megyei területi igazgató is.
A deviancia jellemző területeit érintő témákat
– internet veszélyei, gyermekprostitúció, drog
–, az életkori sajátosságoknak megfelelő csoportokban, szemléletes módon vitatták meg,
ösztönzést és iránymutatást adva a személyes
biztonsághoz a gyerekeknek és felnőtteknek.
A biztonságos internethasználattal kapcsolatban felhívták a figyelmet egyebek mellett a
világhálón közölt tartalmakkal és az ismeretlen
feladótól érkező levelekkel szembeni egészséges bizalmatlanság fontosságára, a használt
jelszavak rendszeres frissítésére, a bankszámlaszámok, bankkártya-számok, személyes adatok bizalmas kezelésére, valamint a chat beszélgetések és a közösségi oldalak veszélyeire.

Öröm, de kihívás is a szülővé válás
Május 8-án rendezte meg a
a Kiskunfélegyházi Védőnői
Szolgálat, a Nagycsaládosok
Kiskunfélegyházi
Egyesülete és a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár
a születés hete alkalmából a
kibővített betűbölcsit izgalmas, érdekes programokkal.
A városi könyvtárba az anyukák mellett apukák is ellátogattak a rendezvényre, ahol
neves szakemberek tartottak
előadást. Míg a szülők fontos
információkkal ismerkedtek,
a gyerekek a játszósarokban
múlatták az időt. Így mindenki megtalálhatta a kedvérevaló szórakozást a családi
programon.
A megjelenteket Kállainé Vereb Mária, a könyvtár igazgatója
köszöntötte. Őt követte az első
előadó, Vidács Tímea, Kriston
Intim Torna tréner, aki az intim
torna jelentőségére hívta fel a

résztvevők figyelmét, kihangsúlyozva, hogy a nemi izmok trenírozása kortól és nemtől függetlenül nem csak a kismamáknak
lényeges. Néma Attiláné Ella a
pozitív szülésélmény részleteiről
és fontosságáról szólt. Ella dúla
(a kismamák lelki segítője a vá-

randósság és a szülés során)
egyebek mellett arról beszélt,
hogy nem csak a természetes
szülés, hanem a császármetszés
is lehet pozitív élmény a kismamának, és a kispapának. Mint
mondta, már Magyarországon
is nagyobb hangsúlyt kapott az

a megítélés, hogy minél jobb élmény legyen a családok számára
a szülés eseménye. Képeken demonstrálta, hogy nem csak a steril kórházi környezet elfogadott
már a hazai szülészeteken, hanem egyre nagyobb hangsúlyt kap
az otthonos légkör megteremtése. A rendezvény utolsó előadója,
a félegyháziak számára talán már
nem ismeretlen, dr. Kisné Sváb
Ildikó, krízistanácsadó, szakpszichológus volt, aki a családdá, szülővé válás rögös, de annál
szebb kihívásaira adott hasznos
tanácsokat. Az idáig párként működő férj és feleség számára új
helyzetet teremt a baba érkezése,
amivel nem könnyű megküzdenie
az újdonsült szülőknek. Ennek
áthidalására és megoldására kínált jó praktikákat a szakember.
Az esemény végén tombolahúzás volt a Nagycsaládosok Egyesülete jóvoltából, majd kötetlen
beszélgetéssel, kedves vendéglátással fejeződött be.
V. B.
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Lelkisegély-tanácsadás ingyen

Új, ingyenes lelkisegítő tanácsadás indult ez év februárban
az önkormányzat egyik nyertes projektje, az Új csillag születik program keretében. Az ingyenes segítséget az elkövetkező három évben térítésmentesen vehetik igénybe a rászorulók. A mentálhigiéniás szakember lelki tanácsadására
számíthatnak partnerkapcsolati, párkapcsolati konfliktus,
levert hangulat, magány, félelmek, testi-lelki rossz közérzet, függőség, munkahelykeresés, munkába állás, pályaválasztás, továbbtanulás, tanulmányi, tanulási problémák
esetén.
Csuka Gergelyné, Marika nénit Balla
László alpolgármester köszöntötte 90.
születésnapján, május 3-án, a városvezetés nevében. A szép gesztus mellett személyes ismeretségük miatt a találkozás
és a sok közös ismerős, a régi élmények
felelevenítése is nagy örömet okozott az
ünnepeltnek.
Marika néni csinos kis házában, üdítővel, és
finom süteményekkel várta a vendégeket. Lánya kókuszos tekercset és sajtos stanglit készített vendégvárónak, de a finom csokilikőr
sem maradt el a kínálásból. Az igazi ünneplés
később volt, amikor az egész család közösen
élhette meg ezt a fontos eseményt. A népes
család sajnos csak ritkán tud teljes létszámban összegyűlni, de minden együtt eltöltött
közös perc ajándék a szép mosolyú idős
hölgynek.
Marika néni szegény családban nőtt fel, de
a nehézségek ellenére mindig próbált derűs
és bizakodó lenni. Ez a mai napig jellemző rá,
amiről az is árulkodott, hogy az egész beszélgetés alatt letörölhetetlen volt a kedves mosoly az arcáról. Még akkor is, amikor a megélt
nehézségekről beszélt.
1948-ban ment először férjhez, férjével Petőfiszálláson, tanyán éltek. Földműveléssel,
állattartással foglalkoztak. Egy fiuk és egy
lányuk született, négy unokája és hat dédunokája van, akikre nagyon büszke. Miután az 50es éveiben megözvegyült, újra férjhez ment.
Második férjével 1977-ben, már nyugdíjasként költöztek Kiskunfélegyházára, és gazdál-

A mentálhigiéné fogalma az elmúlt évtizedekben került be a
közgondolkodásba. Magyar nyelvi
megfelelője: lelki egészség. A mentálhigiéné nem csupán a pszichés
megbetegedések és magatartás
zavarok megelőzését jelenti, hanem a lelki egészségvédelmet is.
A lélekben egészséges egyénnek,
illetve közösségnek nagyobb a te-
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herbíró képessége. Nem elég a test
épségével foglalkozni, hiszen az ép
testben ép lélek mondás fordítva
is igaz.
Az online mentálhigiénés tanácsadás olyan interneten keresztüli ingyenes szolgáltatás, amely
támogatást kínál mindazoknak,
akik anonimitásuk (nem szükséges felfedni az illető személyazonosságát) megőrzése mellett, az
internet nyújtotta lehetőséggel
élve akár az otthon biztonságából
kérnek támaszt és megértést életvezetési, kapcsolati, beilleszkedési
nehézségekkel kapcsolatos és más,
számukra fontos kérdésekben. A
tanácsadó a levelezés tartalmára
nézve teljes körű titoktartási kötelezettséget garantál.
Fontos tudni, hogy a szolgáltatás nem terápia, nem alkalmas
azonnali kríziskezelésre! Akut krí
zishelyzetben kérjen személyes,
vagy telefonos segítséget, például
a 116-123-as telefonszámon, ami
a lelki elsősegély szolgálat telefonszáma, éjjel-nappal ingyenesen
hívható mobilról és vezetékes telefonról is!
A lelkisegély-szolgáltatás az
alábbi honlapon érhető el: www.
ujkomplex.hu
V. B.

90 évesen is mosolyog

kodással színesítették meg mindennapjaikat.
Később aztán másodjára is megözvegyült a
szép korú asszony.
90 éve dacára igen jó egészségnek örvend
Marika néni, amihez minden bizonnyal köze

van annak is, hogy cseppet sem magányos.
Minden nap meglátogatja valaki a családból,
de önállóan főz magának ebédet, és a háztartást is ellátja. Napi szórakozása a televízió,
érdeklődve követi a napi híreket. 
V. B.
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Nemzeti Lovas Színház-estek Bugacpusztán
A megyében egyedülálló, különleges rendezvényt tart három alkalommal a Nemzeti
Lovas Színház. A darabokat
rendezte és főszerepben: Pintér Tibor.

• Kiskunmajsa: TourInform
Zárda u. 2 (sétáló utca) Telefon
+36-77/481-327
• Átutalással, átvétel a kijelölt
jegyátvételi helyeken
Átutalási adatok:
Kedvezményezett neve:
AranyLó Bugac
Önkormányzati Kft.
Kedvezményezett számlavezető
bankja: OTP Bank Nyrt.
Kedvezményezett bankszámlaszáma: 11732071-21182130
A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: jegyrendelő neve, címe
A rendezvény helyszínén lévő
éttermi sátorban, finom ételekkel és italokkal várjuk kedves
vendégeinket.

Program:
Június 2., szombat, 20 óra:
Rózsa Sándor, az alföldi betyár
legendája – népi rockopera
Július 6., szombat, 20 óra:
Honfoglalás – rockopera
Szeptember 1., szombat, 19
óra: Csárdáskirálynő - operett
A szabadtéri előadások
esőnapjai:
június 4., július 9., szeptember 3.
Jegyrendelés:
Kizárólag elővételben! A jegyek
számozott helyjegyek.
Jegyár: 5.500 Ft
• személyesen: Bugaci Közös Önkormányzati Hivatalban Csendesné Lajkó Gyöngyinél
• Telefonszám: 70/463-9841,
vagy 76/575-100/109 mellék
BÉRLETKEDVEZMÉNY!

Bérlet vásárlása esetén, minden további előadásra szóló
jegy árából 500 Ft kedvezményt
biztosítanak.
Jegyátvétel, fizetési módok:
• személyesen készpénzzel Csendesné Lajkó Gyöngyinél (Bugaci
Közös Önkormányzati Hivatal,
Bugac Béke u.10)

• Május 28-án (hétfő) készpénzzel
az előre megrendelt jegyek átvételekor, az alábbiakban megjelölt
helyeken
• Kecskemét: TourInform Szabadság tér 5/A,
Telefon: +36-76/800-040
• Kiskunfélegyháza: TourInform
Iroda, Kossuth L. u. 1. Telefon:
+36-76/562-039

Előadás szervezője:
AranyLó Bugac Önkormányzati
Kft. (székhely:6114 Bugac, Béke u.
10. adószám: 25578553-2-03, elérhetőség: aranylokft@bugac.hu)
Támogatók: Bugac Nagyközségi
Önkormányzat,
Rádió 1, Juhászteam Product Kft.,
3D Dekor, Bugac Puszta Kft.

Western Tavasz a Fekete Lovastanyán
Május 12-én, második alkalommal rendezték meg a Western
Tavaszt Kiskunfélegyházán, a Fekete Lovastanyán. Gyönyörű környezet, jól felszerelt lovarda várta az ország különböző
pontjairól érkező lovasokat, akiknek remek gyakorlási lehetőséget nyújtott ez a nap a marhás western versenyszámokban.
– Számomra ez soha nem a versenyzésről szólt, mind inkább
a lovaslét élményeiről, a lovak
szeretetéről és a marhák közötti mindennapi munkánkról,
a való életről – mondta Fekete
Benő, a lovastanya megálmodója és vezetője, akiknek valóban az életük mindennapi része
családi gazdaságukban a lovas
munka a marhák terelésekor,
válogatásakor.
Igazából ezeket az életszituációkat mintázzák a versenyszámok
is, a Cutting, a Team penning, a
Ranch sorting, és a Cuttle penning, ahol meghatározott idő
alatt a lovasok lovukkal, egyénileg
vagy csoportban egy-egy borjút
leválasztanak, külön karámba
terelnek, vagy meghatározott
sorrendben a karám másik részébe terelik azokat. Az idelátogató
nézőknek is nagyon tetszett ez a

lendületes sportág, lelkes szurkolással biztatták a délután folyamán megszervezett házi verseny
indulóit.
Június 16-án és 17-én az orszá-

gos Amatőr Western Versenysorozat 2. fordulójának ugyancsak
a Fekete Lovastanya ad otthont.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők.
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Míg egy hónappal ezelőtt a belvíz és a csapadék miatt aggódtak a mezőgazdasági termelők, most a szárazság jelenti a
legnagyobb gondot térségünkben. A fagyban megtizedelt
gyümölcstermést is tovább
csökkenti az aszály, s ha nem
lesz hamarosan jelentősebb
csapadék, akkor terméskiesés
várható minden területen.
Az ébredező, rügyfakadás előtt
álló gyümölcsfákra érkező márciusi hóesés és fagy következményei
most már jól látszanak. A legtöbb
kajszi- és őszibarack, valamint
a korai cseresznye elfagyott, és
csak néhány kevésbé nemes fajta
fog termést mutatni – mondta el
lapunknak Tarjányi Ágoston, a
Mezőgazdasági Szakképző Iskola kertészeti tanára. Mivel a fagy
két-három méter magasságig érte
a gyümölcsösöket, az idősebb, 4-5
méter magas fák esetén a fagyhatár felett lehet termés.
A megmaradt termés fejlődéséhez azonban elengedhetetlen lenne a csapadék. S bár csak a fiatal
gyümölcsösöket szokták öntözni,
most az idősebb, kifejlett gyökérzettel rendelkező egyedek is megkívánnák a vizet.

A májusi eső túlélést jelentene

A szántóföldi kultúrák is tűréshatárukon vannak. Az őszi vetésűek is sínylődnek, a tavasziak pedig
csoda, hogy ki tudtak kelni – nyilatkozta Kiss Jenő, a Mezőgazdasági
Szakképző Iskola szakmai tanára.
S míg egy hónapja a víz jelenléte
okozott gondot, az azt követő hir-

telen nagy meleg úgy kiszárította a
termőföldet, hogy még a kötöttebb
talajokon is szenvednek a növények. S bár helyenként még előfordulnak vizes foltok, néhány méterre tőle a szikesre töredezett talajon
lassan kisülnek a kalászosok.
A hónap közepén érkezett eső

arra is alig volt elég, hogy az út
porát elverje, jelentősebb folyadék-utánpótlást nem jelentett a
növényeknek. A nagymértékben
kiszáradt talajt a térségünkbe jelenleg érkező csapadék sem képes
elegendő vízzel ellátni.
K. G.

Lángvörös pipacsmezők
Táblányi pipacsmezők borítják lángvörös takaróval a határt. Ez
a végtelenül egyszerű, de látványos egynyári virág túlélve a
vegyszeres gyomirtásokat májustól októberig, szántóföldeken,
vetések szélén, parlagon hagyott földeken virágzik, piros foltokkal festve meg a tájat.
Bugac irányába haladva messziről virítanak a pipaccsal tarkított
területek, többeket megállásra
ösztönözve. A látvány rendkívül
hálás fotótéma, bár a gazda,
akinek vetésébe befurakodott a
lángvörös virágú növény, bizonyára ennek nem örül annyira. A
több helyen hektárokat elfoglaló
gyomnövény a kerti mák őse.
A tömegesen előforduló virág
többcélúan felhasználható. Mákgubó alakú toktermése sok apró
fekete magot tartalmaz, amelyet
sütemények és saláták ízesíté-
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sére, vagy salátaolaj készítésére is használnak. Szirma kiváló
ételfesték, levelei a virágbimbók
kifejlődése előtt nyersen, vagy
főzve fogyaszthatók, vigyázva azzal, hogy gyermekeknél a
friss hajtás mérgezési tüneteket
okozhat! A pipacsvirág gyógynövényként is ismert, teája köhögéscsillapító, nyugtató hatású,
és toroköblítésre is használják.
A látvánnyal azonban meg kell
elégedni a természetben, mert
csokorba szedve hamar elhullajtja szirmait.

10

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2018. május 18.

Amit a zöldjáratról tudni kell
Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy az alábbiak szerint díjmentesen gyűjti a biológiailag lebomló hulladékot,
a cég által rendelkezésre bocsátott zsákban, illetve egy kévényi
mennyiségben, Kiskunfélegyháza területén.
A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában
keletkező szerves anyagtartalmú
hulladék elszállítása történik. A
biológiailag lebomló hulladékot a
már említett zsákban, illetve legfeljebb fél köbméter erejéig kévékbe kötve kérik az ingatlan előtti
közterületre kihelyezni, a gyűjtés
napján reggel 7 óráig. A kommunális hulladékkal keveredő zöldhulladékot a biológiailag lebomló
hulladékjárattal nem szállítják el.
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:

Kerti hulladék:
– kötegelve, kévébe összekötve:
faág, fanyesedék, gally
– műanyag zsákokban vágott
fű, vágott virág, falevél, lágyszárú

növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró
zöldhulladék
Udvari hulladék:
– fűrészpor, faforgács, száraz
szalma
Konyhai hulladék:
– zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, to-

jáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék.
Kérik, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladékgyűjtés
során állati ürüléket vagy azzal
szennyezett anyagot.
A biológiailag lebomló hulladékokat aprítás és komposztálás
után hasznosítják.
A biológiailag lebomló hulladékgyűjtésének napja (amit az alábbi
táblázat tartalmaz) megegyezik
a kommunális edény ürítésének
napjával.

Zöldjárat naptár, Kiskunfélegyháza 2018
ü r í t é s i Április
nap
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Félegyházán házhoz megy a lomtalanítás
Olvasóink jelzéseiből tudjuk, hogy még mindig szép számmal
akadnak, akikhez nem jutott el az információ: Félegyházán már
nem a korábban megszokott, előre ütemezett módon történik a
lomtalanítás, hanem a lakos számára legkényelmesebb formában: előre egyeztetett időpontban házhoz megy a szolgáltató. Az
alábbiakban összegyűjtöttük azokat az információkat, amelyeket
a lomtalanítással kapcsolatban tudni érdemes.
Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. a korábban megszokott,
előre ütemezett, a település egész
területére vonatkozó meghatározott napon történő lomtalanítás
helyett, évente két alkalommal
házhoz megy a háztartásban
keletkezett lomért: feleslegessé vált használati tárgyakért,
eszközökért, bútorokért – természetesen előre egyeztetve az
ingatlantulajdonossal.
Ezzel minden településen élő
lakos magasabb színvonalon veheti igénybe a szolgáltatást, hiszen
megválaszthatja a számára legmegfelelőbb időpontot. A lomtalanítást január 1-je és december
31-e között kérheti az ügyfél előzetes egyeztetést követően, az FBHNP Közszolgáltató Nonprofit Kft.
telefonszámán, amely a következő:
+36-20-401-4320.
Az egyeztetés folyamán szükség
lesz az ügyfél partnerazonosító
számára, amely a számlán megtalálható. A lom elszállításának
feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!
A megrendelést követően az
ügyfél az előre egyeztetett időpontot megelőzően kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot, amit az

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit
Kft. szállító járműve az egyeztetett
napon elszállít.
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a következőek lehetnek: pl. feleslegessé
vált használati tárgyak, eszközök,
bútorok. A nagydarabos lom (pl.
bútor) kivételével a kisebb méretűeket (a hatékonyabb elszállítás
és szétszóródás megakadályozása
érdekében) kizárólag bezsákolva,
kötegelve szállítják el.
Nem tartoznak a lomtalanítás
körébe, így nem szállítja el a
szolgáltató az alábbiakat:
– gally, salak, trágya, szalma,
egyéb növényi és állati hulladék,
építési, bontási hulladék, egyéb
mezőgazdasági, ipari hulladék;
– elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
–
veszélyes
hulladékok,
gumiabroncs;
– heti szemétszállítás körébe

tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Hulladékudvarok
– Érdemes tudni, hogy a szelektíven
gyűjtött, veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a hulladékgyűjtő
udvarokban is el lehet helyezni.
– A hulladékudvar igénybevétele
minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki fel tudja
mutatni a lakcímigazoló kártyáját,
illetve a befizetett hulladékszállítási
számlát igazoló bizonylatot (csekk,
átutalási megbízás másolata). A
hulladékgyűjtő udvar kapujában
információs tábla tájékoztatja a
beszállítót az elhelyezhető hulladékfajtákról és mennyiségekről,
valamint a létesítmények elhelyezkedéséről, a nyitvatartási rendről.
Az évi egy alkalommal elhelyezhető hulladékok fajtái:
Nem veszélyes hulladékok:
– lomhulladék (pl. bútorfélék,
textilhulladék) – max. 1 m3/év
– lakossági építési törmelék – 1
m3/év
– üveghulladék (pl. befőttes,
szörpös, italos üvegek stb.)
– papírhulladék (pl. újságok, fü-

zetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, szórólapok, karton)
– műanyag hulladék (pl. hungarocell, PET palack, nejlon zacskó)
– italos kartondobozok (tetra pack csomagolás: üdítős, tejes
doboz)
– elektronikai hulladék (pl.: háztartási kisgép, nagygép, irodatechnika, szórakoztató elektronika, barkácsgép stb.) – max. 200 kg/év
– személyautó gumiabroncs – 1
garnitúra/év
– zöldhulladék (pl. levágott fű,
nyesedék, lomb) – 1 m3/év
Veszélyes hulladékok:
– fáradt olaj, használt sütő zsiradék és göngyölegei – max. 100 kg/év
– festék, tinta, ragasztó, gyanta,
oldószer – max. 100 kg/év
– növényvédő szerek, festékek
maradékai és göngyölegei – max.
100 kg/év
– lejárt szavatosságú gyógyszerek max. 100 kg/év
– fénycső, izzó – max 100 kg/év
– szárazelem (pl. gombelem, ceruzaelem) – max. 100 kg/év
– veszélyesnek minősülő elektronika (Tv, monitor, hűtőberendezés)
– max. 100 kg/év
– akkumulátor max – 100 kg/év

Változik a hulladékszállítás rendje
Elmarad a kommunális hulladékszállítás május 21-én, az ünnepre való tekintettel. Ezt május
22-én, kedden pótolja a szolgáltató. A szelektív járatokat nem érinti a változás, az a megszokott rend szerint, hétfőn történik.
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Figyelmeztetik a szabálytalanul parkolókat
Mint azt mindannyian naponta tapasztaljuk, városszerte egyre több
bosszúságot, nehézséget okoznak a szabálytalanul parkoló autók. A
parkolási szabályok megsértése nem csak – finoman szólva is – illetlenség a többi közlekedővel szemben, de nem ritkán mások biztonságát sodorja veszélybe. Ilyen például, amikor az autót a tűzoltóság
felvonulási területén hagyják, vagy egy útkereszteződésben nem tartják tiszteletben a biztonságos kilátáshoz szükséges távolságot. A rokkantparkoló jogosulatlan használata pedig egyenesen az arcátlanság
kategóriába sorolható.
Az elmúlt időszakban oly mértékben
megnőtt az ehhez hasonló esetek száma Félegyházán, ami a biztonságos
közlekedés fenntartása érdekében már
nem tolerálható. Ezért a közterület
felügyelet figyelemfelkeltő akcióba kezd
– tudtuk meg Juhász Lászlótól, a városüzemeltetési osztály vezetőjétől.
– Egymásra való tekintettel ezúton
is kérjük a közlekedők szabálykövetését. Tisztában vagyunk azzal, hogy a
megnövekedett gépjárműpark miatt
az amúgy is szűkös parkolási kapacitás nehézséget jelent az autósoknak.
Éppen ezért a közterület-felügyelet
nagy toleranciával áll a parkolási szabályok kisebb megsértésével szemben.
Az utóbbi időben azonban napi gyakorisággal érkezik panasz szabálytalan
parkolás miatt, amikor mások szabad
mozgását, szolgáltató szervezetek,
mentők, tűzoltók, betegszállítók mun-

káját nehezíti a rossz helyen parkoló
gépjármű, értékes perceket veszítve ezzel. Ezért a közterület-felügyelők a következő hetekben a helyszínen, írásban
figyelmeztetik a szabálytalankodókat.
Az akció célja egyelőre a figyelemfelhívás, a parkolási morál javítása – mondta el az osztályvezető.
A leggyakrabban megsértett parkolási szabályok: nem tartják be az
útkereszteződéstől öt méteren belül
érvényes, továbbá zöldfelületen, mozgássérültek számára kijelölt parkolóhelyen, forgalom elől elzárt helyeken,
rakodási és tűzoltó felvonulási területen, gyalogátkelőhely előtt 5 méterrel
(tehergépkocsival 15 méter) érvényes
parkolási tilalmat.
A jelenlegi felhalmozott parkolási
problémák megoldása közös ügyünk,
saját magunk, valamint szeretteink biztonsága érdekében.

KÖRKÉRDÉS: Mi a tapasztalata a városban a parkolási morálról?
Elsősorban a figyelmetlenségre, a sietségre vezethető vissza
a szabálytalan parkolás. A belvárosi szűk utcákban nehezebb
megállni, a közlekedési szabályokat az autósok többsége igyekszik betartani. Ez derült ki körkérdésünkből.

Horváth Annabella (26): –
Akad, aki jól parkol, de van, aki
nem foglalkozik a másikkal. Beállnak úgy, hogy melléjük már nem
fér senki. A közlekedő társakra
azért figyelnek, balesetet nem
okoznak, de nagyobb tolerancia
is lehetne a másik felé. A többség
azért odafigyelve vezet, a parkolásnál nézi a kerékpározókat,
gyalogosokat, elenyésző a száguldozó, rohanó, figyelmetlen autós.

Sietségből adódhat a figyelmetlenség, mindenki rohan, gyorsan
leparkol, ahová csak tud.
Miklósné Fazekas Margit
(68): – Nehezen lehet parkolni
a városközpontban, pláne piaci
napokon, mert ilyenkor a környező kis utcákban sincs elég hely, a
rokkantparkoló-helyeket is elfoglalják. Általában vigyáznak az autósok egymásra, a kevés szabad
helyből adódik a türelmetlenség,

a vezetőknek bosszúságot okoz,
ha nem tudnak gyorsan és közel
leparkolni. Egy-két kirívó eset
mindig akad, a szabálytalan parkolások a sok autóból fakadnak.
Benő László (43): – Kiskun-

félegyháza jellegéből adódóan
a belvárosban több kisebb, keskeny utca van, ami megnehezíti
a parkolást. Gondot okozhat, ha
a sofőr kicsit siet, és nehezen fér
el a többi parkoló autótól. Egyébként mindenki igyekszik betartani
a közlekedési szabályokat, nincs
probléma a parkolási morállal.
Kecskeméten nehezebb szabad
helyet találni, sietős kapkodós

autósok minden városban előfordulnak. Ha tehetem, nem autóval
járok, sok a kényelmes ember,
emiatt a forgalom is nagyobb.
Varga Illés (19): – Kevésbé figyelnek a parkolásnál a másikra.
Tapasztaltam már olyat, hogy egy
nagyobb autóval keresztbe álltak
be két parkolóhelyet is elfoglalva, ami egyrészt bosszúságra
ad okot, másrészt szabálytalan.
Sietnek és figyelmetlenek az emberek, sajnos egyre több a kényelmes fiatal, a megfelelő tapasztalat
hiánya a vezetési, illetve a parkolási morálra is kihat.
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Báloztak a birkózók

Jótékonysági bált rendezett a Kiskunfélegyházi Birkózó SE a Constantinum intézmény tornacsarnokában. Már hagyomány, hogy a
rendezvényen nemcsak a szülők,
barátok, hanem a gyermekek is
részt vesznek, és együtt töltik el az

estét a hozzátartozóikkal. Mivel az
elmúlt időszak rendkívüli sikereket hozott a versenyzőknek, ezért a
legeredményesebbeket az egyesület
vezetése megjutalmazta. Az eltelt
egy év alatt tizenhat versenyző jutott
a különböző országos bajnokságo-

Ingatlanpiaci hírek
Kiskunfélegyházán és környékén
is felerősödött az ingatlanpiac,
ami az eladó ingatlanok és az
érdeklődők számának növekedésével járt. Ezzel együtt egyre
több „ingatlanos” bukkan fel, akik
általában csak a pillanatnyi helyzetet használnák ki. Fontos, hogy
amennyiben eladó ingatlana van,
és ingatlaniroda segítségét kéri
az eladásban az alábbi dolgokra figyeljen – mondta el dr. Sasi
Ádám ügyvéd, ingatlanforgalmi
szakjogász.
– Megbízás aláírása előtt kérje
el a megbízási szerződés tervezetét és azt részletes átolvasás
és értelmezés után is csak akkor
írja alá, ha minden egyértelmű
és megfelelő. Ha bármit nem ért,
kérje szakember segítségét, az
aláírt megbízásból egy példány
Önt is illeti.
Ragaszkodjon hozzá, hogy az
ingatlaniroda lekérje az ingatlan
tulajdoni lapját, amely nemcsak
a tulajdonosnak, hanem az ingatlanirodának is fontos, hiszen
olyan nem tudott teher is lehet az
ingatlanon, amely az adásvételi

szerződés akadályát képezheti és
kellő körültekintéssel kezelhető
lett volna ezt megelőzően.
Fontos, hogy az ingatlanirodának ténylegesen legyen irodája, ahová be tud menni bármilyen kérdéssel és segítenek a
megoldásban.
Ezért, mint egy régi, 10 éve
működő iroda ingatlanforgalmi szakjogásza kérem, hogy
csak megbízható ingatlanirodával kössenek szerződést előre
egyeztetett feltételekkel. Az Önök
legnagyobb értékéről van szó, a
saját ingatlanukról. Az ingatlan
adásvétel nem játék, ezért csak
szakemberekben bízzanak és
őket keressék.

kon az első hat közé. Az öt magyar
bajnoki címet négy sportoló szerezte, mivel Czakó Zoltán duplázott,
ugyanis kötött és szabadfogásban is
a legjobb tudott lenni. Kiemelkedően
eredményes volt Szabó Szonja azáltal, hogy a bajnoki cím elnyerésével

ő képviselheti hazánkat a Serdülő
Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjaként. A bál bevételét az
egyesület a fiatal sportolók versenyzésének támogatására fordítja. A
jutalmak átadása után szólt a zene,
pörgött a mulatság.

Ismét sikerrel tértek
haza a jerkék
A május 10-e és 12-e között megrendezett XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon
Bense Renáta és Lugosi László
Ile de france és Suffolk tenyészállatai vettek részt. Öt induló 15
növendék jerkéje közül a félegyházi fiatalok Suffolk állata került
ki győztesen. A kicsit körülményes

odajutásban nyújtott segítségért
ezúton is köszönetet mondanak
Lezsák Sándornak és Lenkei
Róbertnek. Legközelebb a debreceni Farmer-Expon augusztus
17-e és 20-a között láthatjuk a
csodaszép félegyházi állományt.
Reméljük, onnan sem térnek haza
üres kézzel.
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A pünkösd több, mint egy hosszú hétvége
Ez az év is bővelkedik hos�szú hétvégékben, amelyek a
munkával töltött hetek közé
ékelődve egy kicsit könnyítenek teherbírásunkon. Most
egy újabb egyházi ünnep, a
pünkösd révén jutunk hozzá a
plusz szabadidőhöz.
Az ünnep jelentése már sokak
számára elvesztette értelmét, s
míg a karácsony és a húsvét üzleti
szempontból előnyös helyet foglal
el – s ezáltal valódi jelentése is jobban ismert –, a pünkösd egy mostohagyermek, amely a köztudatban
megmaradt csak hosszú hétvégének. Ám, hogy mivel érdemeljük
ki ezt a munkaszüneti napot, s mi
az ünnep jelentése és jelentősége,
Hostyánszki Péter kiskunfélegyházi baptista lelkészt kérdeztük.
Talán már azon is többen meglepődnek, hogy Félegyházán működik baptista gyülekezet. Ez az
országosan is kisméretű felekezet Kiskunfélegyháza egy kicsiny
utcájában szolgálja a keresztyén
elveket. Az imaház egy fiatal család kezdeményezésére épült fel
2007-ben, akik akkor már régebb óta elhívást éreztek hitük
továbbadására.
– Kezdetben ifjú házasként házi
evangelizációkat tartottunk – kezdte a történetet Hostyánszki Péter
lelkész, akit félegyházi születésű
felesége, Gabriella hozott a városba. – Ekkoriban jelentkezett először a lelkészi elhívás érzése, mely
további életünket is meghatározta.
Segítséggel telket vásároltunk a
Bikahegyben, és a házunk már úgy
épült meg, hogy volt benne imaterem is. Akkor az Őskeresztyén
Apostoli Egyház karolt fel bennünket, és az ő hatásukra jelentkeztem a baptista teológiára. Ebben
az időben, mint szociális munkás,
szociális ellátásban dolgoztam,
s közben már a második fiunk is
megszületett – beszélt misssziójuk
kezdetéről a lelkész.
Időközben állami támogatással
2007-re a szemközti telken felépült az imaház, majd kialakult
egy kis gyülekezet. Akkor még nem
tartoztak egyetlen közösséghez,
vagy egyházhoz sem, csak miután Péter elvégezte a teológián a
mesterképzést.
– Ekkor született a két lányunk,
s mivel a feleségem főállású anyaként otthon volt, ezért mertem
nekivágni az újabb képzésnek. Ezalatt újra felépítődtek a baptista
gyülekezeti szálak, s végül gyülekezeti döntéssel 2014-ben csatlakoztunk a Baptista Egyházhoz.

Így alakult meg a Magyarországi
Baptista Egyház Kiskunfélegyházi
Gyülekezete, amelynek lelkipásztora – a négygyermekes Péter –
polgári foglalkozása mellett látja
el gyülekezeti teendőit. Keresztyén egyházuk a protestáns vonalat képviseli, s mint a reformáció
egyik ága, a bibliát tartja alapvető
tanításának, hitvallásában kizárólag bibliai elemek jelennek meg.
Leginkább abban tér el a többi
protestáns felekezettől, hogy nem
a gyermekkeresztséget, hanem a
felnőtt keresztséget gyakorolja a
bemerítéssel.
– Egyre erősebb az az irány, ami
az eddigi, általunk értéknek tartott
dolgokat értéktelenné akarja tenni, miközben mindent relatívnak
tüntet fel, s a túlzott elfogadással
és toleranciával olyan nézeteket is
megenged, amelyek nem a keresztyén eszméket hordozzák. Ebben a

furcsa világban szeretnénk érték
lenni, s eljuttatni az emberekhez
az evangéliumot.
Pontosan ez az a törekvés, ami
kétezer évvel ezelőtt, az első pünkösdön megszületett. Húsvét után
Jézus negyven napig még a földön volt, s mielőtt elragadtatott a
mennybe, azzal búcsúzott tanítványaitól, hogy maradjanak együtt,
mert hamarosan az Atya elküldi a
vigasztalót, a Szentlelket.
Az Apostolok Cselekedeteiről
írott könyv második fejezete számol be részletesen a Szentlélek
eljöveteléről, amely után az apos-

tolok különböző nyelveken kezdték el az evangéliumot hirdetni, s
melynek hatására az írás szerint
azon a napon már háromezren
megtértek. A Szentlélek kitöltése
annak bizonyítéka, hogy Isten nem
hagy magunkra, vezet bennünket,
mint ahogyan az apostolokat is annak idején.
– A Szentlélek olyan, mint egy
tükör, amely rámutat a bűneinkre.
Hiszen mindenkinek van lelkiismerete, még a börtönben lévő
embernek is. És bár nem szeretjük a bűn szót használni, helyette
sokszor inkább tévedünk, vagy hibázunk, vagy valamit nem jól csinálunk. A Szentlélek szerepe az
életünkben pontosan az, hogy elvezessen odáig, hogy felismerjük
bűnös voltunkat az Isten nélküli
létünkben, és merjük ezt bevallani
Istennek.
– Ha felismertem és bevallottam, hogy bűnös vagyok, az már a
győzedelmes út része. A Szentlélek
segít abban, hogy eljussunk odáig,
hogy szükségünk van Isten megbocsátására. Ez a kapcsolat Isten
és ember között. A pünkösdre magamba fordulással, önvizsgálattal
kell készülnünk, s ha be merem
vallani őszintén, hogy szükségem
van Istenre, akkor már el kezdtem
felé közelíteni.
– Ez az az esemény, amelynek
köszönhetően ma Jézus Krisztus
több, mint egy történelmi személy,
s amely által értelmet nyer az Istenbe vetett hit. A Szentlélek ereje
táplálja a keresztyénséget, s ennek
hatására tértek meg több millióan
az elmúlt kétezer évben. A Szentlélek hatására indultak el a tanítványok a világban evangéliumot
hirdetni, s jutott el hozzánk is az
örömhír. Ez egy pontos isteni terv
végeredménye. Akik átélik egyszer
a találkozást Jézus Krisztussal,
azokat már nem lehet azután arról meggyőzni, hogy nem létezik,
mert a megtért emberek életében
nap mint nap jelen van Isten. Aki
találkozik vele, az átéli azt a szeretetet, amit sehonnan máshonnan nem fog megkapni. Itt a földön
bármennyire is keressük a boldogságot, amit itt találunk, az mindig
a teremtőn kívül marad.
K. G.

A Magyarországi Baptista Egyház Kiskunfélegyházi Gyülekezete Kiskunfélegyházán a Nap utca 7. szám alatt található. Istentiszteleti alkalmaik minden vasárnap 10 órától kezdődnek. Az imaházban minden
hónap 3. péntekén 18 órától filmklub, minden hónap utolsó vasárnapján 16 órakor Női Kör várja az érdeklődőket.
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Virágok vetélkedése – Megkezdődött
az egynyári virágok ültetése a parkokban
A tavaszi virágültetés egy kicsit mindig az újrakezdés jó érzésével és örömével árasztja el az embert, amit gyorsan követ a lázas munka. Kíváncsi
örömmel kezdünk neki, és fáradt, megelégedett
örömmel fejezzük be. Nagyon sok múlik a gondos
előkészítésen, szervezésen, amit folyamatosan
tanulunk, és az egymást megértő, segítő együttműködésen, amit egész életünkben gyakorlunk.
Virágokkal dolgozni persze már
önmagában is nagy ajándék. A
természet felfoghatatlan, megérthetetlen, mindig megújulni
kész összerendezettségére, megkapó, önmagát adó „haszontalan”
szépségére csodálkozhatunk rá
bennük.
Az egynyári virágok élénk nyári
színeikkel felráznak bennünket.
Trópusi vagy mediterrán hazájuk
vidám, táncos hangulatát idézik,
közelükben az ember nem maradhat fásult, közönyös – semleges,
csak megajándékozottan hálás.
Tudatosan törekszünk arra, hogy
a félegyházi virágágyak színes, vegyes összeültetésükben egyfajta
természetességet
tükrözzenek.
Ahogy a természetben nem érzünk semmiféle „izzadságszagú”
erőlködést és merevséget, úgy mi
is könnyed, játékos harmóniára
törekszünk. A természetben nem

létezik monokultúra – nem véletlenül, hiszen a növények sajátos
„húzd meg – ereszd el” vetélkedésében, kölcsönösségében népesül
be a táj, ahol mindegyik növénynek
helye van a maga idejében, a maga
módján. Persze azért itt a városi
virágágyakban komoly, fenntartható, fegyelmezett rendnek kell lenni,
de igyekszünk nem a természet
ellenében, hanem azzal közösen
munkálkodni.
A száraz, égetően forró nyarak,
az alföldi környezet sajátos kihívás: merünk-e mások lenni, más
úton járni, felvállalni saját arcunkat, lehetőségeinket és lehetetlenségeinket, hibáinkat, van-e bátorságunk keresni és tanulni újat.
30 fokban, tűző napon fiatal palántákat ültetni, aztán heteken keresztül 40 fokos „betonhőségben”
gondozni őket – bizony számos
divatos növényt nem tudunk meg-

tartani, pedig ilyenkor nemegyszer
hajnali 4 órakor indul az öntözés,
hogy a már reggeli rekkenő hőségben ne „égessük” a növényeket.
Aztán a virágágyaink is többnyire vidékiesen kedves apró ágyak,
itt nem lehet monumentális nagy
virágfoltokban gondolkozni anélkül, hogy azok unalmassá ne válnának. Ráadásul a szélsőséges
időjárás eredményezhet olyat,
hogy egy-egy növény abban az
évben „nem érzi jól magát”. Mindezek arra ösztökélnek bennünket, hogy a jól bevált kedvencek
mellett mindig próbálkozzunk új

növényekkel is. Így leltünk rá az
angyalfüzér magyar névvel illetett
kis finom virágra – több színben,
vagy többféle magyar és külföldi
nemesítésű zsályára, alacsony
rézvirágra.
2018-ban nem ismerjük a szabályos formákat, nincsenek mértani formákban ültetett virágfoltok.
A virágágyakban a virágok egyező
hangulat, karakter, harmonikus
színvilág alapján lesznek egymás
partnerei. Reményeink szerint sokak örömére.
Nagy Ágnes, városi főkertész
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Virágos Félegyházáért
„Azokat keressük, akik
a lelküket teszik a kertjükbe”
Idén nyolcadik alkalommal hirdették meg a szervezők a Virágos
Félegyházáért felhívást. A verseny ezúttal kicsit másként zajlik,
mint az előző években, a lényeg azonban változatlan: ráirányítani a figyelmet arra, hogy otthonunk, Félegyháza szépségéért,
gondozottságáért mindenki tud tenni. Csányiné Pap Andreával, a
verseny fővédnökével beszélgettünk.
– Szeretnénk a Virágos Félegyházáért versenybe az eddigieknél is
szélesebb kört bevonni. A gyakorlott pályázók mellett ezúttal azokat
is szeretnénk megszólítani, akik
eddig csak messziről szemlélték
a versenyt. Ezért egyrészt egyszerűsítettünk a kiíráson, másrészt a
feltételeken. Nem hirdetünk meg
kategóriákat, hanem gyakorlatilag
mindenki számára nyitottá tettük
a részvételt. A felhívás mellett egy
pályázati feltételek dokumentumot
is közzé tettünk, amiben a változásokat magyarázzuk. Ami a legfontosabb a módosítások közül, hogy
nem csoportosítjuk sem a kert,
erkély, illetve a pályázók személye
szerint a versenyt. A bírálatkor azt
próbáljuk meg eldönteni, hogy kinek a legbensőségesebb a kapcsolata a saját kertjével, virágos zöldfelületeivel függetlenül attól, hogy
társasházról, magánszemélyről,
vállalkozásról, vagy intézményről
van szó.
– Mit érdemes tudni a
részletekről?
– A részvételi szándékot május
31-éig lehet jelezni a szokásos módon. Jelentkezési lapot a könyvtárban, a művelődési központban, a
Tourinform Irodában lehet kérni,
illetve letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu, továbbá a www.felegyhazikozlony.hu honlapokról is.
A jelentkezés lezárását követően,
júniusban minden egyes pályázó
kertet, erkélyt, közösségi teret
meglátogatunk a zsűri tagjaival
közösen. Ezt soha nem hagyjuk
ki, hiszen ilyenkor a pályázó és a
kert kapcsolatába is betekintést
nyerünk, és mindig találkozunk
valami érdekességgel is. A zsűri
tagjai: Nagy Ágnes, Kiskunfélegyháza főkertésze, Szatmári Andrea, a KVI vezetője, Kiss
László, a könyvtár alkalmazottja,
és jómagam. A korábbi években
rendszeresen felmerült, hogy látogatásunkkor nem a legelőnyösebb
arcát mutatja a kert, ezért ezúttal

arra is lehetőséget kínálunk, hogy
aki szeretné, küldhet 3-5 darab
fotót az általa preferált állapotról,
például a virágzási időszakról. Ezt
augusztus 15-éig bármelyik jelentkező megteheti a psvk@psvk.
hu email címen. A díjátadás most
is a Libafesztivál alkalmával lesz,
szeptember 8-án, amikor minden
pályázót megjutalmazunk a bátorságáért. Ehhez örömmel fogadjuk
cégek és magánszemélyek kerthez,
virágokhoz, zöldnövények gondozásához kapcsolódó felajánlásait. Ezt a szándékot kérem jelezzék a könyvtár email címén vagy
telefonszámán!
– Vajon a Virágos Félegyházáért verseny serkenti a városban
élők virágosítási kedvét?
– Nehéz volna elkülöníteni a felhívás hatását a többi ingertől. Az
viszont bizonyos, hogy Félegyháza

magán- és közterületei évről évre
pompásabbak, gondozottabbak,
szemet gyönyörködtetőbbek. Véleményem szerint nagy szerepe van
ebben annak is, hogy jó példával
jár elöl az önkormányzat zöldfelületei karbantartásával. Hiszem,
hogy hat az emberekre a környezet, a virágokkal borított terek.
Ehhez minden jóérzésű ember
csatlakozni szeretne, hozzátenni
valami értékeset. Ez pedig testet
ölt tettekben: gondozott előkertekben, lakótelepi virágágyásokban,
muskátlis erkélyekben… Szeretném ezúton is leszögezni, hogy a
Virágos Félegyházáért versenyen
nem csak azoknak a kerteknek van
helye, ahol „minden fűszál a helyén
van”. Bátorságra buzdítom azokat, akik eddig azért nem pályáztak, mert úgy ítélik meg, hogy az ő
kertjük nem ide való, mert túl egyszerű, és biztosan háttérbe szorul
majd azok mellett, ahol láthatóan kertészek munkálkodnak. Szó
sincs erről! Mi azokat keressük,
akik a lelküket teszik a kertjükbe!
Azokat, akik tavasszal a szemükkel
simogatják a rügyeket, hagymács-

kákat, akik a szeretetükkel táplálják kertjük szépségét.
– Ön ezek közé tartozik?
– Szeretem a saját kertemet
létrehozni, karbantartani és gyönyörködni benne. A virágok, a színek, a természettel való közvetlen
kapcsolat mind lelket melegítő és
nyugtató számomra is. Sokat tanulok a zsűrizett kertekből, azok gondozóitól. Előfordul, hogy magokat,
virágokat, palántákat is cserélünk
a gondolatok mellett. Számomra
is különös lehetőség a kert a feltöltődésre, kikapcsolódásra. Sokat
kapok ezektől a percektől. Nem
csak vízzel, a szememmel, a szeretetemmel is táplálom, gondozom a
növényeimet.
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869 félegyházi
érettségizik idén

2018. május 18.
Fiatalság, bolondság

Május 7-én, hétfőn kezdték meg az írásbeli érettségit a végzős középiskolások. Félegyházán összesen 869-en adnak
számot tudásukról idén. A megmérettetés előtti napokban
előbb vidáman, bolondozva, majd ünnepélyes keretek között
rokonaik, szeretteik jelenlétében búcsúztak el a felnőttkor
küszöbén álló fiatalok az alma matertől. Az alábbi összeállításban ezekből a pillanatokból adunk ízelítőt.
Móra Ferenc Gimnázium

Felnőttként mérettetnek meg
Idén országosan is egyedülálló létszámban,
502-en érettségiznek a Móra Ferenc Gimnáziumban, közülük több mint 350-en a
felnőttoktatásban.
A legtöbb felnőttoktatásban résztvevő vizs-

gázó a katasztrófavédelemben, vagy a büntetés-végrehajtás területén dolgozik, s a KLIK és
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságával kötött együttműködési megállapodása értelmében – egy korábbi törvényi elő-

írásnak eleget téve – végzi el a középiskolát. A
három évvel ezelőtt elindított oktatás a tanulók körében gyorsan népszerűvé vált, és szorgalmuknak, kitartásuknak köszönhetően idén
már 17 végzős osztály 358 felnőtt tanulója
kezdhette meg a középszintű érettségi vizsgát
a gimnázium 129 nappali tagozatos tanulója,
és a 15 külsős vizsgázó mellett.
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Szent Benedek Gimnázium
és Szakközépiskola

Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari
Szakközépiskola

Kossuth Lajos
szakképző iskola
Constantinum intézmény

Közgazdasági
szakgimnázium
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Segítsük a platánosok
falszépítését!
A Platán iskola jelentkezett a
Let’s Colour Településfejlesztő
Egyesület pályázatára, amelynek fődíját, az iskola átriumára
elegendő falfestéket szeretnék
megnyerni. A pályázati anyagot
Tarjányi Xénia rajzszakos tanárnő és Szunyi Anikó tagintézményvezető-helyettes
közösen

álmodták meg, és készítették el.
A pályázathoz szükséges kisvideót a diákok maguk készítették
el és vágták össze a saját, rendelkezésre álló eszközeikkel. Aki
segíteni szeretne a lelkes csapatnak, az alábbi honlapon adhatja
le szavazatát: http://letscolour.
hu/palyazat/pratlan-platn-trium

Egy laza nap
A hagyományos diákönkormányzati nap keretében április 26-án
rendezték meg a Platán iskolában a diákok és tanárok által
várva várt Ki mit tud vetélkedőt.
Hetek óta lelkesen készültek
a diákok a megmérettetésre,
hogy megmutathassák, ki, miben tehetséges. Többféle szabadon választott kategóriában
(vers, próza, ének, tánc, néptánc,
hangszer stb.) indulhattak a versenyzők. A közönségdíjat Tóth

Kis informatikusok

A XXI. Alföldi Országos Számítástechnikai Versenyt a TIT
Jurányi Lajos Egyesület hirdette
meg az ország informatikában
legtehetségesebb 7-8. és 9-10.
évfolyamos diákok számára. A

Nyíregyházán tartott döntőn a
félegyházi Batthyány iskolások
közül Oláh-Marcényi Zsófia 3.,
Csáki Dóra 6., Kovács Zsombor
10. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Szederkényi Barbara.

Továbbképezték magukat
A szövegalkotás tanításának
módszereiről rendeztek továbbképzést pedagógusok számára
a József Attila Általános Iskola
Platán Utcai Tagintézményében.
A Kecskeméti Tankerületi Központ segítségével meghirdetett
képzésre a város iskoláiból és a

tankerület távolabbi részeiről is
érkeztek pedagógusok, akik a szöveg és a szövegalkotási műveletekbe, a piszkozatírás, az elbeszélés, a leírás, a jellemzés, a levél és
a modern kommunikációs műfajok
tanításának algoritmusába nyerhettek betekintést.

Zsófia (ének), Farkas Bence
(gitár) és az Angels táncos lábú
lányai érdemelték ki. A műsort
a Rocktár bemutatója tette még
színesebbé, ahol ifjú tehetségek
mutatkoztak be.
Ezen a napon számos sport,
szabadidős és ismeretterjesztő program várta a diákokat. A
környezettudatos magatartást
támogató foglalkozásokkal az
intézmény újabb lépést tett az
ÖKO iskola cím felé vezető úton.

Jutalommozi az alkotóknak
Amint arról lapunkban korábban
már beszámoltunk, a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és
Munkahelyteremtő Egyesület rajzpályázatot hirdetett általános iskolás és középiskolás diákoknak,
hogy alkotókedvüket és tehetségüket felvillantva bemutassák,
miként látják ők városunkat. A fiatalok számos alkotást készítettek,
amelyeknek legszebb darabjai ma
is láthatóak a művelődési központ
aulájában. A legeredményesebb
alkotókat és alkotóközösségeket
értékes ajándékokkal ismerték el.

A Petőfi Mozi ügyvezetője, Reményi Richárd 150 ingyenes belépővel jutalmazta a kreatív fiatalokat. Május 2-án, a József Attila
Általános Iskola, a Dózsa György
Általános Iskola és a Batthyány
Lajos Általános Iskola képzőművész reménységei töltötték meg a
mozi nézőterét, és élvezettel nézték meg a „Jönnek a kacsák” című
animációs filmet. A gyerekseregletet a filmvetítés előtt Csányi József polgármester is köszöntötte,
megköszönve városszeretetüket és
aktivitásukat.
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Természetismeretben
is dobogósok
Harmadik helyezett lett a Kiskunfélegyházi József Attila Általános
Iskola 5. a és 6. a osztályos tanulókból szerveződött csapata a
XVIII. Régiós Természetismereti
Versenyen, Tiszaalpáron. A csapat tagjait (Gulyás Janka, Kollár András, Slezák Zsombor)

Csollár Géza készítette fel. Az
iskola 8. a osztályos diákjai is
szép eredménnyel szerepeltek.
Ők (Horváth Anna, Schauer
Lili, Zana Laura) a negyedik helyezést szerezték meg. Felkészítő
tanáruk Dinnyés-Kis Zsuzsanna volt.

Matematikából az élvonalban
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Egy csepp lélegzet
A
Kiskunfélegyházi
Dózsa
György Általános Iskola minden évben csatlakozik a diákok
környezettudatos
fejlesztése
érdekében a Föld napjához
kapcsolódó tevékenységhez, a
figyelemfelkeltő megemlékezéshez. Az iskola diákjai – Verebné Vadkerti Krisztina, a nap
történetéről és jelentőségéről
szóló bevezetője után – az intézmény területén, és közvetlen

környezetében szemétszedéssel
könnyítettek a Föld terhén. A
nap folyamán egy csepp lélegzettel támogatták az élővilágot
udvaruk növénytelepítésével. A
délutáni programokat Pintér
Anna tanárnő az idei év madarához, a vándorsólyomhoz
kapcsolódó rajzpályázat értékelésével, eredményhirdetésével
kezdte. A legjobb alkotásokat
kiállításon mutatják be.

Kirándulás a művészet
világába
Rendhagyó rajzórát tartott a Dózsa
György Általános Iskola felső tagozatosai számára az iskolagaléria
tavaszi tárlatának kiállító művésze, Benkő T. Sándor. A művész a
szimbolizmus világába kalauzolta

A Matematikában Tehetséges
Gyermekekért Alapítvány az idén
5. alkalommal szervezte meg a
Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt Szabadkán április 27-e és
30-a között. Oláh-Marcényi Balázs, a kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola 6. m osztályos
tanulója országos 14., nemzetközi
35. helyezést ért el. Ugyanebben

a tanévben Balázs a Bonifert Domonkos Matematikaversenyen országos 3. helyezett lett.
Felkészítő tanára Rádiné Petróczi Márta.
A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen Oláh-Marcényi Péter, a kiskunfélegyházi Batthyány
iskola 4. m osztályos tanulója országos 15. helyezést ért el. Felkészítő tanára Kósa Erika.

a gyerekeket egy kötetlen, baráti
hangvételű beszélgetésen. Segítségével megfejtették a festmények
szimbolikus képi elemeinek üzenetét, miközben izgalmas művészi
kifejezésmódokkal ismerkedtek.

Józsefes környezetvédők

Csongrádon május 7-én rendezték meg a CSTÁI Galli János
Általános Iskolája és Alapfokú
Művészeti Iskolájában a IX. Föld,
víz, levegő nemzetközi, megyei
és regionális természetismereti
és környezetvédelmi versenyt.
A Kiskunfélegyházi József Attila

Általános Iskola 5. és 6. osztályos tanulókból álló csapata a III.
helyet szerezte meg a régióban.
A csapat tagjai voltak: Cossi Ricardo, Gulyás Janka, Kollár
András és Slezák Zsombor. A
csapatot Csollár Géza készítette
fel a megmérettetésre.
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A Petőfi Emlékév alkalmából
a lánglelkű költő versei közül
válogatunk.
Kép: Bodor Miklós.

TARKA ÉLET
Május 25., péntek
A városalapítók hete keretében Balanyi Károly
grafikusművész Üzenet című kiállítása.
Városi könyvtár, 17 óra
Május 26., szombat
Városalapítók Kupa
Nemzetközi RAPID Sakkverseny
Művelődési központ, 9-14 óra

Gyalogoltam kutyamódon,
S jártam négylovas hintókon.
Tisztitottam más csizmáját,
S tisztitá az enyimet más.

Emlékképek a kunsági bajuszfesztiválok legbajszosabb pillanataiból
Városi könyvtár, 10.45

Kujtorogtam szomjan-éhen,
Egy helyen száraz kenyéren
Rágicsáltam, más helyen meg
Tejbe-vajba fürösztöttek.

Május 29., kedd
Juhász István: Szerelem a síron túl is – Petőfi
Sándor és Szendrey Júlia. Könyvbemutató a helyi
ünnepi könyvhéten a Hattyúházban. Köszöntőt
mond Csányi József polgármester.
Városi könyvtár, 17 óra

Május 17-27., csütörtök-vasárnap
Városalapítók Hete Hagyományőrző és Kulturális
Fesztivál
- május 19.: XX. Kiskun Országos Mazsorett
Fesztivál, 14,15 órától
- május 25.: 18 órától
- május 26.: X. Kunsági Bajuszfesztivál, 10
órától
- május 27.: Gyereknap, 9 órától
Május 18., péntek
FILM KLUB
Martin Scorsese – Tibet végnapjai
magyarul beszélő, amerikai filmdráma
A belépés ingyenes!
Művelődési központ, 19 óra
Május 19., szombat
Családi szombat délelőtt: gyermeknapi előzetes a
Gyermekbirodalomban.
Városi könyvtár, 9-12 óra
Május 22., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama klubja.
Vendég dr. Ónodi Izabella fogorvos
Városi könyvtár, 10 óra
Quiznight – Kocsmakvíz
Játékos műveltségi vetélkedő csapatoknak!
Asztalfoglalás szükséges! Jelentkezni lehet Gulyás Rékánál a 76/466-843-as telefonszámon.
Művelődési központ, 20 óra
Május 24., csütörtök
Kiállítás a Bács-Kiskun Megyei Képzőművészeti
Alkotótábor munkáiból.
A kiállítás megtekinthető június 6-áig.
Művelődési központ, 17 óra
Május 24., csütörtök
1848-49 sorsfordító hatása Kiskunfélegyházán és
a Jászkun kerületben
Városi könyvtár, 18 óra

Szolgáltam én Mars uramnál
És Thalia kisasszonynál,
Mégpedig nagy tiszteletben...
Ott elcsaptak, itt elszöktem.

Május 30., szerda
A hattyúkerti zenés esték c. sorozatban reneszánsz est a könyvtárban. Közreműködő
együttesek:
Corvo Bianco Reneszánszegyüttes (művészeti
vezető: Jankovszki Ferenc),
Palestrina Kamarakórus (művészeti vezető: Szatmári Imre), Batthyány Lajos Ált. Isk. és Alapfokú
Művészeti Iskola Drámacsoportja (a műsort
összeállította: Répa Mónika drámapedagógus).
Tánctanítás a közönségnek: Fantolyné Makány
Ildikó táncpedagógus.
Városi könyvtár, 18 óra
Június 1., péntek
Pedagógusnap
Művelődési központ, 15 óra

KÖNYVTÁRSAROK
Az internet világnapja
Az internet világnapját 2002 óta a Nemzetközi Távközlési Egyesület kezdeményezésére ünnepeljük, május 18-án. Míg az
1990-es években varázslatnak tartottuk,
ma már létezni is nehezebb lenne nélküle.
Segítségével tartjuk a kapcsolatot a családtagjainkkal és barátainkkal, vásárolunk rajta
keresztül, életünk minden egyes apró mozzanatát megörökíthetjük a végtelennek tűnő
adatforgalomban.
De mit jelent egy könyvtár, mondjuk a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár számára az
internet? Egy színes, jól
áttekinthető
weboldalat
(http://www.psvk.hu), ahol
a látogatók többek között
megtalálják a legújabban
vásárolt könyveket, az aktuális hónap rendezvényeit
és jeles évfordulóit. A Gyermekbirodalom, a felnőtt

Volt már ágyam a mezetlen
Föld, kietlen rengetegben;
Háltam ismét cifra ágyon,
Fínom patyolat-párnákon.
Megemeltem a sipkámat
Szolgabíró hajdujának,
S én előttem hajtogatták
Magokat a szolgabírák.
Szobalyány is szégyelt volna
Velem jőni karonfogva,
Máskor ismét úri hölgyek
Pillantásomért epedtek.
Drága, ékes uj ruhám volt,
S volt ruhámon folt hátán folt,
Zöldre raktam sárgát, kéket...
Szent atyám, be tarka élet!
Szatmár, 1847. augusztus

részleg, a helyismereti gyűjtemény és a
médiatár mellett a
bibliotéka egy önálló részlegét, ahol 12
számítógép várja a
weboldalak böngészőit.
Egy rendszeresen indított tanfolyamot,
amelyen a számítógép használatához és az
internetezéshez szükséges ismereteket sajátíthatnak el, nem csak nyugdíjasok.
Eszünkbe jutnak az internetes részleg
könyvei is, amelyek segítségével tovább
mélyíthetjük tudásunkat, ha a munkánk során szövegszerkesztőt vagy táblázatkezelőt
használunk. Hasznos tippeket kapunk arról
is, hogyan tökéletesítsük keresési módszereinket a Google oldalán, valamint olvashatunk a digitális
forradalom veszélyeiről is.
A városi könyvtár évek óta
csatlakozik az Internet Fiesta
országos
rendezvényhez,
amelynek célja, hogy minél
tovább bővüljön a világhálót
ismerők és használók köre.
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A Lakitelek Népfőiskola hírei

2018. május 18.
Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

Örökbefogadók Találkozója
a Lakitelek Népfőiskolán
Több mint két évtizede nyújt helyet a Lakitelek
Népfőiskola az Örökbefogadók Találkozójának.
Az április 29-e és május 1-je között megrendezett háromnapos rendezvény célja, hogy találkozzanak, gondolatokat cseréljenek és megosszák élményeiket egymással azok a szülők,
akiknek a családalapítás egyetlen járható útja az
örökbefogadás.
Varnyú Ildikó, az Együtt az Életért Egyesület, illetve a rendezvény szakmai vezetője színes
programokkal, szakmai tapasztalatokkal erősítette a résztvevőkben mindazt az egészséges
családösszetartó erőt, amelyek működése biztosítja a család jólétét.
Nagy István mentortanár előadása során nehéz élethelyzeteket ismerhettek meg a szülők,
majd közösen beszélgettek az elhangzottakról
és saját tapasztalataikról.
A gyermekek eközben a meseszínház aktív
szereplői voltak. Játszottak, arcot festettek, lovaskocsikáztak. Gyermekkacagástól zsongott a
tavaszi napsütésben fürdőző népfőiskola.
A találkozó a Szent István kápolna oltalmában
az édesanyák köszöntésével, és a Babaharang
háromszori megkondításával tette emlékezetessé az Örökbefogadók Találkozóját. Harang
szólt a meg nem születhetett-, a megszületett-, és a születendő gyermekekért. Végezetül

Bagi Ferenc lakiteleki plébános áldása zárta a
rendezvényt.

Erdélyi csapat nyerte a Kárpát-medencei
hungarikum vetélkedőt
A csíkszentdomokosi Cserevirágok csapata
nyerte meg a Kárpát-medence kincsei címmel
meghirdetett Hungarikum vetélkedő döntőjét.
A Lakitelek Népfőiskola tájékoztatása szerint
a pénteken megrendezett döntőben összesen huszonhárom hazai és határon túli csapat
versengett.
Második helyen a Bács-Kiskun megyei Dávod
Abádka csapata, harmadik helyen a Fejér megyei
Csákvár Buci macik együttese, negyedik helyen
pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sárospatak Pataki értékőrzői végeztek.
Ötödik lett az erdélyi Gyergyóalfalu Csillámpónik nevű csapata, hatodik a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei Cibakháza Cibakum együttese, hetedik a

szintén erdélyi Zetelaka
HaMeAn csapata lett. A
kárpátaljai Szernye fiataljaiból álló Szernyei
gyöngy
kaláris pedig a
nyolcadik helyen zárt.
A Lakitelek Népfőiskola, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet Kárpát-medence kincsei címmel
hirdetett versenyt általános iskolák hetedik osztályos tanulói számára. A felhívásra több mint
600 csapat küldte el jelentkezését Magyarországról és a Kárpát-medence magyarlakta tájegységeiből. Az első forduló eredményei után
400 csapat versengett az elődöntőbe jutásért.
A 3 diákból és 1 felkészítő tanárból álló csapatok interjút készítettek egy-egy olyan emberrel,
akire büszkék az adott településen; 13+1 kérdésből álló települési értéktotót állítottak össze,
valamint 50 kérdésből álló tesztlap segítségével
bővítették tudásukat a Kárpát-medencében található értékekről.
Eredményeik alapján 24 magyarországi és 24
határon túli csapat mérkőzött meg az április végén zajló elődöntőben, onnan pedig a legjobb 23
csapat jutott tovább a döntőbe.
A vetélkedő résztvevői értékes ajándékcsomagot kaptak, első nyolc győztese pedig egy, a
hungarikumokhoz kötődő, kétnapos országjáró kiránduláson vesz részt augusztus 23-án és
24-én.

NYERŐ ENERGIA
VÁLTSON ÁRAMSZOLGÁLTATÓT MOST!

3x
pénznyeremény

FŐNYEREMÉNY

A világ piacvezető elektromos autója

100x
áramszámla- jóváírás

részletek a weboldalon:
www.szolgaltatovaltas.hu

Otthonunk energiája – Főgáz és Démász új néven, együtt
nemzetikozmuvek.hu
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Harmadik helyen a KHTK

Kiegyenlítetté vált
a bajnoki döntő
Nem sikerült kettőre növelnie előnyét az Astra-4IG Kiskunfélegyházi
Bullsnak a női futsal NB I. bajnoki
döntőjében. A három győzelemig
tartó párharc második mérkőzését 4-2-re a Hajdúböszörményi TE
nyerte. A hajdúböszörményi együttes már az első percben előnybe
került, az Astra szinte végig az
eredmény után futott. Hátrányban több pontatlanság jellemezte
a csapatot, az ellenfél kihasználta
az Astra játékbeli hibáit, fontos
győzelmet aratott. A bajnoki döntő

1-1-es állásról folytatódik, a harmadik mérkőzést május 19-én a
Hajdúböszörmény otthonában rendezik meg.
Női Futsal NB I. Döntő 2. mérkőzés, 05. 13.
Astra-4IG Kiskunfélegyházi
Bulls – Hajdúböszörményi TE
2-4 (0-1)
Gólszerzők: Szabó Boglárka
30. p., 38. p., ill. Kota Gabriella 1.
p., 31. p., Pádár Anita 36. p., 39. p.
Piros lap: Bodor Adrienn 24. p.
(Hajdúböszörmény)

Magabiztosan, 4-0-ra nyert Kunszálláson, így három fordulóval a
megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság vége előtt a harmadik pozícióba lépett előre a Kiskunfélegyházi HTK. A félegyházi együttes
kihasználta a Kecel FC kecskeméti
vereségét, a sereghajtó Kunszállás
SE ellen Marsai Levente góljával
szerzett vezetést, majd Vojtovics
Ákos találatával kettőre növelte
a különbséget. A második félidő-

ben Koncz Zsolt játékos-edző,
valamint a KHTK fiatal játékosa,
Lőrincz Bence is csereként lépett
pályára, mindketten gólt szereztek
a mérkőzés hajrájában.
Bács-Kiskun Megyei I. 25.
ford., 05. 13.
Kunszállás SE – Kiskunfélegyházi HTK 0-4 (0-2)
Gólszerzők: Marsa Levente 17.
p., Vojtovics Ákos 22. p., Koncz
Zsolt 83. p., Lőrincz Bence 90. p.

Éremeső az atlétikában

Aranyérmes súlylökők
Nagyszerűen szerepeltek az idei
megyei atlétikai pályabajnokságon a Kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói május
8-án és 9-én, a kecskeméti Széktói Stadionban. Németh Anna,
Papp Laura, Nemes Csanád és
Kardos Tamás az első helyezése-

ikkel bejutottak a győri diákolimpia országos döntőjébe. Testnevelő tanárok: Erdélyi Szabolcs,
Pelyva Imre. III. korcsoport leány: Távolugrás: I. hely: Németh
Anna, 600 m.: I. hely: Papp Laura.
V. korcsoport fiú: Kislabdahajítás:
I. hely: Nemes Csanád, 100 m.: I.
hely: Kardos Tamás.

Győzelemmel ünnepeltek
A biztos második hely tudatában
hazai pályán fejezte be a 2017/18as szezont a P&P Kiskunfélegyházi
HTK felnőtt férfi kézilabdacsapata,
amely a záró körben 32-27-re megverte a Békéscsabai BDSK-t az NB
II délkeleti csoportjában. Az idény
végeztével Savanya Zsolt, Ignácz
Vilmos, Prezenczki István, illet-

Székesfehérváron rendezték meg
Magyarország Ifjúsági és Serdülő Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnokságát május 4-én és 5-én.
Kiskunfélegyházát a Jövő Bajnokai
DSE serdülő lány, serdülő fiú és
ifjúsági fiú súlylökő csapatai képviselték. Mindhárom csapat magabiztos fölénnyel nyert és állhatott a
dobogó legfelső fokára. A csapatok
tagjai kivétel nélkül a József Attila

Általános Iskola jelenlegi és volt
tanulói. Serdülő lány bajnokcsapat: Horváth Anna, Retkes Réka,
Sallai Diána, Siber Glória, Siber
Szófia. Serdülő fiú bajnokcsapat:
Kovács Richárd, Mizere László,
Tóth László, Tóth Patrik. Ifjúsági fiú bajnokcsapat: Almási Sándor, Bujdosó Gergely, Szécsényi
Ádám. Edzők: Kerék Csaba és
Rekedt Zoltán.

ve Varga Dániel is elbúcsúzott a
csapattól. A rutinos játékosok vis�szavonulásával új korszak kezdődik,
remélhetőleg hasonló sikerekkel.
NB II férfi felnőtt Délkelet 22.
ford., 05. 12.
P&P Kiskunfélegyházi HTK
– Békéscsabai BDSK 32-27
(17-15)

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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Görög Jani nótája
Haubner Károly (1863-1931) karnagy, dalköltő, zenetanár városunk környékén több dalt is gyűjtött. Ezek szövegét és dallamát
sajátkezűleg feljegyezte, néhány mellé díszes illusztrációt is készíttetett. A levéltár őrizetében fennmaradt „nótás könyv” egyik
énekének keletkezéstörténetét járjuk körül ebben a cikkben.
„Szarvas András háza vége, de
sárga, Ott történt a Görög Jani
halála, Piros vére úgy folyik, mint
a patak, A rózsája siratná, de
nem szabad.” – így kezdődik az a
háromstrófás dal, mely egy igen
szomorú eseménynek állít emléket. 1871-ben épült fel a mai Deák
Ferenc és Kossuth utcák sarkain
napjainkban is álló ún. Szarvas-ház
(később Klazsik-ház), mely építtetője, Szarvas András módos csizmadiamester után kapta nevét.
Az épületben az 1880-as években
„A visszatérő csángókhoz” címzett

vendéglő működött. 1884. május
25-én vasárnap ebben a műintézményben a kocsislegények nagy
bált rendeztek. Velük együtt mulatott egy honvéd tizedes is, aki egy
feltűnően szép, szőke lányt táncoltatott folyton. Ezt a kocsislegények igen zokon vették (közülük is
leginkább Görög Jani, aki szintén
érdeklődött a szőke lány iránt) és
„összeröffentek” a tizedes ellen. A
katona a bajt idejekorán megneszelte és átfutott a szemben lévő,
a mai Móra Ferenc Gimnázium
helyén álló honvéd kiskaszárnyába

2018. május 18.
és onnan már a fegyveres
készenlétben álló őrökkel
tért vissza. A megérkező,
szuronnyal felfegyverzett
honvéd-bakák és a kocsislegények között formális harc
keletkezett, mely során a
honvédek szuronyai 46 legényt sebesítettek meg,
kettőt pedig agyonszúrtak.
Az egyik áldozat Görög Jani
volt, a másikuk nevét nem
őrizték meg a források.
A tragikus esetnek a
városi közgyűlési jegyzőkönyvekben is maradt
nyoma. A „halálos vérengzéssel lefolyt dulakodás”
nyomán vizsgálat indult,
a tanács pedig betiltotta
Szent György nap (április
24.) és Szent Mihály nap
(szeptember 29.) között a
cselédmulatságokat.

Ónodi Márta

Ovis anyák napja

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.

Májusban az óvodákban is meghitt
pillanatokban részesítették az édesanyákat és nagymamákat gyermekeik
és unokáik. Közös játékkal, minősé-

gi együtt töltött idővel erősítették
az anya-gyermek kapcsolatot. A közösen elkészített ajándék öröme a
nagymamák szívét is megdobogtatta.

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Nagy-Darányi Émi
(anyja neve: Darányi Cintia), Czeczó
Léna Boglárka (Baka Boglárka),
Kovács Zoé (Almási Nikolett), Elek
Fanni (Csengődi Krisztina), Orbán
Nóra (Agárdi Tímea), Makai Málna
Szofia (Nagy Csilla)
Házasságot kötöttek: Szvoboda
Laura – Mészáros István László,
Kerekes Adrienn – Bazsó Gábor,
Koczka Zsanett Mária – Szládik
András

Meghaltak: Borsodi Sándor Gyula,Pap Ferencné Csáki Katalin –
Kiskunfélegyháza, Szikszai József,
Palotás Istvánné Végh Erzsébet,
Polgár Istvánné Knoll Erzsébet,
Kapronczi Imréné Molnár Irén Terézia – Kecskemét, Fegyver Ferencné Sziták Rozália – Tiszakécske,
Lajos Géza – Fülöpjakab, Gulyás
Istvánné Langó Éva, Kanalas Jánosné Szabó Gizella Ilona, Czímer Béláné Juhász Ilona Erzsébet
– Tiszaalpár, Csontos Józsefné
Hornyák Mária Erzsébet – Bugac,
Hegedűs Jenő – Pálmonostora,
Hajdók Gyula – Kiskunhalas, Nagy
Kálmán – Szabadszállás

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. Csámpi: kb. 4 éves, vörös foltos,
fehér keverék kan
2. Kefír: kb. féléves, fehér, keverék
kan kölyök
3. Tréfi: 11 hónapos, vörös, fehér
mellényű, keverék kan kölyök
4. Ziva: kb. féléves, csíkos, keverék
szuka kölyök
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.
Hirdetés

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

1

2

3

4

