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Újra lesz tejbisztró és IBUSZ

A Tejbisztró egyik dolgozója kakaót tölt az 1976-os nyitás utáni egyik első vendégnek

Tejbárat nyit a Félegyházi Tej Kft. a város főutcáján az önkormányzat tulajdonában álló Kossuth u. 6. szám alatti üzlethelyiségben – tájékoztatta lapunkat Csányi József polgármester. A
város új színfoltját a Móra Ferenc Gimnáziummal szemben, az új
közjegyzői iroda mellett alakítják ki. A bérlő szándéka szerint modern köntösbe öltöztetve idézik meg sok félegyházi nosztalgikus
kedvencét, az 1976-ban megnyitott, majd évtizedeken át sikerrel
működő Tejbisztrót.

A legendás üzlet többek között
friss süteménnyel, pékáruval,
tejjel, hideg, vagy meleg kakaóval, presszókávéval, reggelivel
és tízóraival várta a vendégeket,
és hamar népszerűvé vált a lakosság körében. Ezt reméli a Félegyházi Tej Kft. is, amely most

első tejbárát tervezi megnyitni a
város árnyas főutcáján. Az egykori, közkedvelt tejivó ébresztette
emlékek talán segítségére lesznek a XXI. század igényeire épülő
„utódnak” is abban, hogy gyorsan megkedveljék a félegyháziak.
Folytatás a 2. oldalon!

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu oldalon!
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Folytatás az 1. oldalról!

A leendő üzletet – ahol kora reggeltől késő estig vásárolhatnak és
leülve is fogyaszthatnak majd a
vendégek tejdesszertet, tejtermékeket, pékárut, szendvicseket és
kávékülönlegességeket – már a
Zöld város szellemiségében újítja
meg a bérlő, a Kossuth utcának
szánt teraszos, kiülős hangulatot
is megteremtve.
Portálcsere, belső felújítások és
a mosdók kialakítása után minimál-stílusú belső bútorzatot kap
a helyiség, környezetbarát elgondolásokkal fűszerezve. Mindezt
olyan termékválaszték teszi teljessé, amelyek nem tartalmaznak
tartósítószert és ízfokozót. Az
üzemeltető Félegyházi Tej Kft. a
megváltozott igények és táplálkozási szokások figyelembevételével
a mind elterjedtebb vegán és vegetáriánus igényeket is szeretné kielégíteni kínálatával.

Akusztikai fejlesztés a sportcsarnokban

Elkészült a félegyházi sportcsarnok akusztikai korszerűsítése.
A beruházás önkormányzati forrásból valósult meg, amelynek
során a játéktér és az azt határoló falak belső felületére 1000
négyzetméter hangelnyelő burkolat került.
Az újításra azért volt szükség,
mert az épületben a sportrendezvényeken, testnevelésórákon,
edzéseken túl más jellegű, hangosítást igénylő eseményekre is
volna igény, azonban a csarnok
kedvezőtlen akusztikai adottságai
ezt nagyban megnehezítették. A
hangok hosszú utózengési ideje,
vagyis a többszörös visszhanghatás miatt ugyanis a hangosított

beszéd, illetve a zene érthetetlen,
élvezhetetlen volt.
– A jelenlegi beruházás nem
hangszigetelés, hanem egyfajta
hanggátlás, amely a falakra rögzített hangelnyelő táblák strukturált
felületének és hangelnyelő szerkezetének köszönhetően csökkenti
az utózengési időt, ezáltal kezelhető szintre redukálja a visszhanghatást – magyarázza a fejlesztés

lényegét Mészáros Gábor, a Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet,
Fejlesztési csoportjának beruházási ügyintézője.
A fejlesztés eredményeként
csökkentek a zavaró hanghatások,
a hangosított rendezvényeken a
beszédhang nem torzul, érthető
marad, és a zenés rendezvényeket
hangosító technikusoknak is kön�nyebb dolga lesz. E téren december 7-én debütál az új beruházás,
amikor a Kowalsky meg a Vega
koncerten a nagyérdemű is meg
győződhet a változásról.

V. B.

Roma
közmeghallgatás
Közmeghallgatást tart Kiskunfélegyháza Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata
december 3-án, hétfőn 9 órakor a polgármesteri hivatal
első emeleti belső tárgyalótermében – mondta el lapunknak
Buza Flórián elnök. A köz
meghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű
kérdést és javaslatot tehetnek.
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Régi ikonok térnek vissza a városba –
Ismét irodát nyitott az IBUSZ Félegyházán
Az IBUSZ-t nem kell bemutatni, neve mindannyiunknak ismerősen cseng, hiszen ez az
utazási iroda kiszolgálva több
generációt, olyan márkanévvé
patinásodott, amely az emberek számára a minőséggel és a
megbízhatósággal forrott ös�sze. Méltán büszkélkedhet tehát a város, hogy sok év után
az országos hálózattal rendelkező cég Kiskunfélegyházán
újra irodát nyitott.
– Az IBUSZ Utazási Irodák Kft.
élénk forgalmat bonyolít le mind az
ideutazó külföldi vendégek, mind
pedig a magyar lakosság számára
a már megszokott, magas minőség
biztosításával. Ez a szemlélet az,
amellyel az 1902-ben alapított, az
első és második világháborút is átvészelt cég talpon tudott maradni,
s amely a 60-as, 70-es években virágkorát élve, klasszikus társas útjaival mindenki által ismertté vált
az országban.
S bár az 1994-es privatizálást
követő erős racionalizálási folyamatnak a félegyházi iroda is áldozatul esett, az azóta erős pénzügyi
stabilitással rendelkező, s a mai
napig száz százalékosan magyar
tulajdonban lévő cég a kétezres
évektől egy dinamikus, intenzív
fejlődésnek indult. Ennek eredménye a szolgáltatásaik és a teljes
országot lefedő hálózatuk folyamatos bővítése, új irodák létesítése – mondta el Termes Nóra, az
IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati- és marketingigazgatója a kiskunfélegyházi iroda november 8-i
megnyitó ünnepségén.
– Kiskunfélegyháza pezsgő, fejlődő gazdasági élete jó lehetőséget kínált az IBUSZ-nak arra, hogy
szolgáltatásaival plusz lehetőséget
nyújtson a város lakosságának és
a cégeknek, szabadidős, vagy hivatalos utazásaik megkönnyítéséhez,
megszervezéséhez. A 41. irodánk
megnyitása azt mutatja, hogy a
mai online foglalási rendszerek
mellett is szükség van az utazási irodákra, s az egyéni és társas
utazások megszervezésében a
szakszerű segítségre. Szervezett
utazásainknál magyar telepített
idegenvezető áll rendelkezésre, aki
nem csak az 50 év feletti korosztálynak, hanem a fiatalabbaknak is
biztonságérzetet ad.
Ezt a biztonságot és minőséget

garantálja az újonnan megnyílt iroda vezetői pozíciójába került Meizl
Tünde is, akinek neve – ahogyan
Csányi József polgármester a megnyitón fogalmazott – a minőséggel
és a bizalommal fog egybeforrni.
Termes Nóra megemlítette, hogy
városunkhoz magánjellegű kötődés is fűzi, hiszen tizennyolc éves
koráig itt élt, s gyökerei máig is ide
kötik, így külön izgalommal töltötte
el a félegyházi iroda megnyitása.
– Mivel itt nevelkedtem, nosztalgiával gondolok vissza a városra,
és az itt működő IBUSZ irodára,
ahol az akkori vezető, Rádiné Kati
édesanyám gimnáziumi osztálytársa volt. Kedvenc programom
volt a hazahozott katalógusok lapozgatása, s félretéve a mesekönyveket, később pedig a tankönyveket, csodálattal nézegettem őket,
áhítattal gondolva arra, hogy ilyen
helyekre eljussak, vagy ilyen utak
szervezésében részt vehessek.
Már gyermekkoromtól tudatosan
készültem erre a pályára, ezért to-

vábbtanuláskor a Közgazdasági
Egyetem turizmus és marketing
szakát választottam. Először a
MALÉV-nál, már 14 éve pedig az
IBUSZ-nál dolgozom, mint hálózati
és marketingvezető.
Munkakörömnél fogva felada-

tom az új lehetőségek felkutatása, ezért a kiskunfélegyházi iroda
újranyitási ötletét külön örömmel
terjesztettem a vezetőség elé. Szerencsére rendelkezésünkre állt egy
központi helyen lévő üzlethelyiség,
és Tünde személyében egy olyan
jelölt, aki otthagyva a pedagógusi
hivatást, most egy másik csodálatos pályát kezdett.
A dr. Holló Lajos utca 2. szám
alatt megnyílt IBUSZ iroda megbízható, tapasztalt háttérrel az
utazás mellett számos pihenést
és kikapcsolódást kínáló szolgáltatást nyújt a lakosság és a cégek
részére.
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Lakossági fórumot tartanak a képviselők
Balla László: Új óvodával, parkolókkal
és falfestménnyel gazdagodott a körzet
Zsúfolásig telt az aula a Göllesz Viktor Általános Iskolában, ahol
november 6-án tartott lakossági fórumot Balla László, az 5. számú választókörzet önkormányzati képviselője. A fórum előtt ingyenes vérnyomás- és vércukorszint mérésre is lehetőségük volt
a körzet lakóinak.
A fórumon Balla László szólt az
elmúlt időszak térséget érintő
legfontosabb beruházásairól, járda- és útépítésekről, a közösségi
rendezvényekről, amelyeket egyegy rövidfilmmel is illusztrált.
Dósai Bence kabinetvezető a
körzetet a következő időszakban
érintő legnagyobb beruházásról a
Zöld város programról adott képekkel, vázlatokkal illusztrált alapos tájékoztatást. Csányi József
polgármester a város helyzetét, az
önkormányzat további fejlesztési
terveit ismertette a megjelentekkel. A fórumon lehetőség nyílt a
tűzifa-igények leadására is.
Balla László a fórumon elmondta, hogy körzete lakói nem csak érdeklődőek, de segítőkészek is.
– Az emberek között élek és járok, akik úgy gondolják, hogy az
esetek többségében segíteni tudok. Valószínű ennek köszönhető
a bizalmuk és a megkereséseik. Ez
nekem jó érzés, mert segítenek abban, hogy a felmerült hiányosságokat minél előbb ki tudjuk javítani.
Az idősebb embereknek a legfontosabb a közvilágítás és az utak,
járdák állapota. Ezek fejlesztésére,
karbantartására az elkövetkező

időszakban is komoly gondot fordítunk – tette hozzá a képviselő.
A körzetben megvalósult fejlesztésekről elmondta, hogy ebben
az évben 6 helyen sikerült járdát,
illetve parkolót építeni a városrészben. A közvilágítás is komoly
fejlesztésen esett át a 8 új lámpaoszloppal, és hamarosan két új
lámpatestet is kihelyeznek.
Összegzésében szólt arról is,
hogy a közösségi kapcsolatok
ápolására irányuló rendezvények
egyre népszerűbbek körzetében.
A Tréfás-Békás Forgatagnak, az
Idősek karácsonyának nem csak
résztvevői, szereplői, hanem segítői is az itt élők, és a szeretetebédeket is szívesen fogadják.
– A legnagyobb beruházás a
Móra utcai Óvoda átadása volt
augusztusban, a másik pedig a
buszállomással szemben lévő parkoló és közösségi tér kialakítása –
emlékeztetett Balla László, mielőtt
az elkövetkező időszak terveiről
szólt. Ezek közül kiemelte a Zöld
város programot, amely kétmilliárd forintból valósul meg. A körzetben történő fejlesztések költsége ebből 600 millió forint.
A hamarosan megkezdődő mun-

kákról Dósai Bence kabinetvezető
képekkel, vázlatokkal illusztrálva
beszélt részletesen. Elmondta azt
is, hogy a Pázmány utca rendbehozatala nem szerepelhetett a programban, de már arra is készen
vannak a tervek és az önkormányzat önerőből újítja fel.
Csányi József polgármester az
önkormányzat további fejlesztési
terveit ismertette a fórum résztvevőivel. Többek között beszélt az
egészségügy fejlesztéséről, így az
SZTK épületéről is, amelynek munkálatai gőzerővel folynak.
– Annak ellenére, hogy a félegyházi kórház üzemeltetése és fenntartása a magyar államra szállt, a félegyházi önkormányzat nem mondott le
arról, hogy tegyen az emberek kulturált egészségügyi ellátásáért. A kórház fejlesztése mellett ezért szeretné a képviselő-testület az SZTK régi
funkcióját is visszaállítani. Előrelát-

hatólag 2019 júniusában átadják az
új egészségügyi létesítményt, ahol 9
háziorvos, 6 gyermek háziorvos, a
sürgősségi háziorvosi ügyelet, a Védőnői Szolgálat, az Egészségfejlesztési Iroda, egy fogorvos és egy patika
fog helyet kapni – foglalta össze a
polgármester.
A résztvevők kérték, hogy a zöldhulladék szállítását oldják meg, és
akkor vigyék el, amikorra meghirdették. Volt, aki azt a problémát
vetette fel, hogy a vásártéren árulók komoly pénzt fizetnek a helyfoglalásért, a szolgáltatások azonban nincsenek ezzel arányban.
Felmerült az a kérés is, hogy az
árusoknak áramszolgáltatási lehetőséget biztosítsanak. A piaci beázásokat, a környező járdák rossz
állapotát is sokan kifogásolták.
A felvetett problémákra reagálva a képviselő és a hivatal vezetői
adták meg a válaszokat. A zöldhulladék szállításával kapcsolatosan
elmondták, hogy valóban érzékelhető problémák vannak, éppen
ezért, az önkormányzat egyelőre
saját erőből oldja meg a szállítást,
és rövid időn belül próbálnak megbízható, jó megoldást találni.
A vásártér fejlesztését a következő ciklusban tervezik. A közlekedésbiztonság megteremtése, és
a zsúfoltság elkerülése érdekében
parkolók épülnek, és áramforrásokat is kiépítenek a vásártéren. A
piac körüli gondokkal kapcsolatosan Balla László elmondta, hogy a
Zöld város program beruházásainak köszönhetően a legtöbb gond
orvoslást nyer, sőt a Pázmány utca
és az Oskola utca is megújul, valamint javítják a parkolási lehetőségeket is.
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Lakossági fórumot tartanak a képviselők
Bense Zoltán: Naponta keresnek
meg ötleteikkel a lakók
A zöldhulladék elszállításával, a közlekedés rendjével és a régi
lombos fák védelmével kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket fogalmazták meg elsősorban a Bense Zoltán lakossági fórumán
megjelentek. Az összejövetelen a 2. választókörzet képviselője
a városrészben történt fejlesztésekről és beruházásokról adott
tájékoztatást.
– A Félegyháza megújul program
keretében a fejlesztésekre fordítható pénzeket úgy használja
fel a város, hogy az valamennyi
körzet szépülését, gyarapodását
szolgálja. A Zöld város projektre
elnyert mintegy 2 milliárd forint
vissza nem térítendő támogatás
felhasználásával jelentős fejlesztések lesznek a 2. számú választókörzetben is a terek, járdák
újjászületésével.
Pihenőparkot
alakítanak ki a Szalay Gyula Parkban és a Mártírok utca elején, de
a Korond utcai játszótér is új arculatot kap. Megújul a Szent János
tér. Ebben a projektben szerepel
a Kossuth utca déli oldalának fejlesztése egészen az Attila utcáig,
ahol virágágyásokkal, szobrokkal
tarkított járdaszigetek épülnek a
közeljövőben.
Önerős beruházásból megújul
a Korond utca a Rendelőintézettel
együtt. Az önkormányzat mintegy
egymilliárd forintot fordít saját forrásból az új egészségügyi központ
kialakítására. Nemrégiben megvalósult az új ravatalozó építése az

Alsótemetőben, a munkát a temető
kerítésének, főkapujának és a portaépület megépítésével folytatjuk.
Új aszfaltburkolatot kapott a Nap
utca, jelentős mértékben javult a
körzetben a közvilágítás, fejlesztése a Bikahegyben jelenleg is folyik. Az Alsótemető előtti játszótér
melletti járdaszakaszon, a Kalmár
József utca és a Gábor Áron utca
között 4 új kandeláber épül. A jövő
évi tervekben szerepel még a József Attila utca csapadékvíz-elvezetése és az Avar-köz aszfaltozása
a Bikahegy városrészben.
– Mindig ügyeltem arra, hogy a
körzetemben ne csak a városközpont gyarapodjon. Munkámban
sokat segítenek a körzet lakói, akik
naponta keresnek meg ötleteikkel,
panaszaikkal. Az önerős járdaépítéseket támogattuk, folytattuk az
idén is – zárta gondolatait Bense
Zoltán.
Dósai Bence kabinetvezető látványtervekkel illusztrálta a Zöld
város projekt megvalósításának
terveit. Többek között elmondta,
hogy félmillió növényt telepítenek

a beruházás során. A zöldfelületek
mellett növekednek a közösségi
terek is. A kabinetvezető végezetül
bemutatta a város önerős beruházásait, amelyek a körzetet érintik.
Elmondta, hogy a Korond utcát
sétáló utcává alakítják, az Attila
és a Horváth Zoltán utca között
pihenőparkot alakítanak ki, visszaállítják az egykori Petőfi-kutat, és
aszfaltburkolatot kap Bikahegyben
az Avar-köz.
Ezt követően Csányi József ismertette a városfejlesztési eredményeket, terveket. Kifejtette, hogy
a jelenlegi képviselő-testületnek

megválasztása óta alapelve, hogy
ne csak a választási időszakban
történjenek fejlesztések, beruházások. A városvezetés törekvése
továbbra is az, hogy az itt élők otthonra, munkára és megélhetésre
találjanak Félegyházán.
A körzet egyik lakója a város
levegőjének minőségére panaszkodott, és aggodalmát fejezte ki,
hogy nagyon sok árnyat adó fát
vágnak ki, hiszen a pótlások lassan nőnek meg ahhoz, hogy igazán
pótolni tudják őket.
Felvetésére dr. Faragó Zsolt
jegyző elmondta, hogy az elmúlt
időszakban az önkormányzat valamennyi fát bevizsgáltatta szakértőkkel. Sajnos nagyon sok közöttük
a balesetveszélyes és a kivágásra
érett. Ennek ellenére nem vágják
ki mindegyiket, amelyeket lehet,
kezeléssel mentik meg. Sajnos
adódik olyan helyzet is, amikor
egy-egy komoly közműberuházásnál fel kell áldozni néhány fát,
pótlásukkal is óvatosan kell bánni, mert a gyökérzet képes tönkretenni a különböző vezetékeket.
A jegyző azt is hozzátette, hogy
a pótlást előnevelt fákkal oldják
meg, ráadásul törekednek arra,
hogy lombozatukkal, virágzatukkal
gyönyörködtessék a városlakókat.
A Mártírok utca lakói panaszkodtak arra, hogy utcájuk a II.
köztől nagyon keskeny és balesetveszélyes, kérték az egyirányúsítást. A képviselő és a jegyző ezzel
kapcsolatosan elmondták, hogy
az utca ezen szakaszát néhány
éve már egyirányúvá tették, de
az ott lakók többségének tiltakozása okán visszaállították a kétirányú forgalmat. Mindenesetre
közlekedési szakemberekkel és a
rendőrséggel újra felülvizsgálják
a helyzetet, és ha szükséges, változtatnak a közlekedési renden.
A fórumon többen kifogásolták,
hogy nem szállítják el a zöldhulladékot, és nehézkes a gyűjtőzsákok beszerzése. Dr. Faragó Zsolt
válaszában elmondta, hogy a
problémát már többen is jelezték,
ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy bár nem az ő feladata,
önerőből megoldja a zöldhulladék
begyűjtését.
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Lakossági fórumot tartanak a képviselők
Ván Jenő: Tovább folytatódnak
a külterületi fejlesztések
A fúrt kutak engedélyeztetése, a dűlőutak karbantartása, a közvilágítás fejlesztése és a rászoruló idősek elhelyezése foglalkoztatta leginkább a selymesi városrész lakóit Ván Jenő önkormányzati képviselő fogadóóráján, november 13-án. A képviselő
beszámolt az elmúlt év eredményeiről és válaszolt a felmerülő
kérdésekre, amiben segítségére voltak Csányi József polgármester, dr. Faragó Zsolt jegyző és az önkormányzat több vezető tisztségviselője is.
Ván Jenő beszámolójában elmondta, hogy sikerült megvalósítani a
körzetben a Csólyosi út aszfaltozását, ami 20 millió forintba került.
Ezzel a térség 70 éves óhaja teljesült. Mint mondta, a következő
években is folytatják a fejlesztéseket. A dűlőutak karbantartására új
módszert fognak alkalmazni: a por
és sármentesítés során tégla és
betontörmelékkel teszik egyenletessé az utakat, majd kohósalakkal
fedik le, amit lehengerelnek. Ezt
a módszert Felsőgalamboson egy
rövid szakaszon már kipróbálták,
és bevált, mert öt év után kellett
újra kisebb javításokat végezni.
Igaz, ez valamivel drágább, mint
a korábban alkalmazott megoldások, de sokkal olcsóbb és elérhetőbb, mint az aszfaltozás. Várhatólag jövőre már Selymesben is épül
ilyen szakasz.
A képviselő szólt arról is, hogy
három éven belül szeretnék a vá-

rosrész játszóterét is megépíteni.
Ehhez azonban még telket kell
vásárolni, és komoly előkészítést,
engedélyezést igényel a beruházás a 16-20 millió forintos forrás
mellett.
A körzetben 12-en kérték az elmúlt időszakban a gázbekötést.
Ván Jenő azt kérte, hogy fogjanak
össze és közösen igényeljék a szolgáltatást, mert akkor olcsóbbá
tehetik beruházásukat. Az önkormányzat munkatársaival közösen
minden segítséget megadnak a
kivitelezéshez.
A képviselő a közvilágítás javulásáról is beszámolt. Tavaly év végéig 5 lámpát, idén 3 világítótestet
tudtak kihelyezni, de a fejlesztés
folytatódik – tette hozzá.
Végezetül megköszönte a lakóknak, hogy aktívan részt vettek a
közösségi rendezvényeken és segítettek is a szervezésben, rendezésben. A közösségi házban meg-

rendezett összejövetelek, köztük a
gyereknap, a Mikulás ünnepség és
a karácsonyi rendezvény, amelyen
az időseket látták vendégül, nem
sikerülhettek volna közreműködésük, a Selymesért Egyesület segítsége nélkül.
A beszámoló után a polgármester szólalt fel, aki elmondta:
– Szemmel látható, hogy ezt a közösséget érdekli a város sorsa. A
városvezetésnek is fontosak a külterületeken történő események, és
az ott megvalósuló beruházások.
Ügyelünk arra, hogy a külterületi
kerületek minden évben ugyanakkora összeget kapjanak a költségvetésből, mint a városiak.
Csányi József szólt arról is, hogy
az iskolák már nem a városhoz
tartoznak, az önkormányzat mégis fontosnak tartja működésük
segítését. Az elmúlt időszakban
több intézményben is teljesen felújították az elavult vizesblokkokat,
és új óvoda is épült a városban.
Folyamatosan fejlődik a kórház
is: bővült és megújult az épület, a
szolgáltatások méltó helyet kaptak, már működik az egynapos
sebészet, és hamarosan új ellátási
formák is megjelennek. Hogy kön�nyebb legyen a szakember-utánpótlás, egészségügyi ösztöndíjat

hirdetett meg a város. De jövő év
nyarára befejeződik a volt SZTK
felújítása is, ami szintén a jobb
egészségügyi ellátást szolgálja –
tette hozzá Csányi József.
A beszámolókat követően több
kérdés is fölmerült a fúrt kutakkal
kapcsolatosan. Miért van szükség
a bejelentésre, miért kell fizetni,
hiszen a megépítése is költséges
volt – hangzottak a kérdések. Dr.
Faragó Zsolt válaszában elmondta, hogy a rendelet a vízkészlet
védelme érdekében született. De
azt is hozzátette, hogy nem kell a
bejelentéssel sietni, mert annak
határidejét meghosszabbították,
várhatólag 2020-ig.
A vasút túloldalán miért nincs
vezetékes ivóvíz? – hangzott el egy
kérdés. Ván Jenő erre válaszolva
elmondta, hogy elsősorban a sűrűn lakott részeken volt lehetőség
a hálózat kiépítésére. Az egyedülálló tanyás, és a ritkábban benépesült részeken csak akkor lehetne a
vízvezetéket kiépíteni, ha erre pályázati lehetőség nyílna.
Molnár Tiborné hozzászólásában elmondta, hogy a városi
fejlesztéseket magunkénak érzik
a külterületen élők is. Különösen
fontos számukra a kórház, a rendelőintézet, az óvodák és az iskolák fejlesztése. A Selymesért Egyesület vezetője arról érdeklődött,
hogy terveznek-e a nyugdíjasok
számára lakóházakat, vagy lakóparkot építeni Félegyházán? Csányi József válaszában arról adott
tájékoztatást, hogy a kérdés napirenden van, a Csanyi úti Szociális
Otthon közelében megfelelő hely is
lenne. Az építkezés megoldása az
elkövetkező évek egyik legnagyobb
feladata lesz.

s. r.
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A szociális ágazat dolgozóit köszöntötték a Szociális
Munka Napja alkalmából november 9-én, a művelődési
központban. – Ezen a napon
hagyományosan évről évre
összegyűlünk kifejezni megbecsülésünket azoknak, akik
hitük és meggyőződésük erejével nap mint nap a rászorulók, bajba jutottak, hátrányos
helyzetűek
megsegítésén
fáradoznak – mondta beszédében Balla László alpolgármester. A köszöntő után virágcsokorral, oklevéllel ismerték
el az önfeláldozó munkát legrégebben és legjobban végzőknek. Az ünnepelteknek
Kovács Nóri, a népzene és
világzene egyik legismertebb
előadója, a Magyar Kultúráért-díjjal kitüntetett művész
adott műsort.
Balla László így köszöntötte a szociális munkásokat: – A mai napon
azokat az embereket köszöntjük,
akik az emberiséggel egyidős hivatást teljesítenek. A születéstől
az elmúlásig minden fontos pillanatnál jelen lévő szakemberek,
a szociális területek dolgozóinak
áldozatkész munkájáért mondok
ma köszönetet Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata nevében.
Gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékos, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, vagy hajléktalan, Önök
az emberi méltóságot tiszteletben
tartva megadják mindenkinek a
megadható legtöbb segítséget.
Nem túlzás azt állítani, hogy mára
a szociális munkát végzők váltak a társadalom lelkiismeretévé,
hiszen ők találkoznak élesben a
terjedő szegénység megalázó ha-
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A társadalom lelkiismerete
– Köszönet a szeretettel gyógyítóknak

„Önök az emberi méltóságot tiszteletben tartva megadják
mindenkinek a megadható legtöbb segítséget”
tásaival, a kirekesztettség súlyos
problémáival.
Tudjuk, nehéz hivatás a szociális
munka, nemcsak sokoldalú szakértelmet, felkészültséget kíván,
de hatalmas áldozatvállalást, emberséget, őszinte együttérzést is.
A szociális munkásnak nem lehet
rossz napja, hiszen tőle mindig
segítséget kérnek és várnak, de
mindezt mosolyogva kell tennie.
A szociális dolgozók munkája
„szeretetszolgálat”, amelynek középpontjában az ember áll. Az emberi testtel és lélekkel foglalkozni
hatalmas művészet és óriási fela-

dat. Aki a rászorulóknak hamar ad,
adománya kétszeres. Fontos gondolat ez a mai korban, amikor látjuk, hogy a hétköznapi élet egyéni
és közösségi minősége felbomlott,
az egymáshoz, a közösséghez és
az erkölcsiséghez való viszonyunk
konfliktusokkal terhelt. Menekülünk a problémáktól.
Nehezen adunk a rászorulóknak, kerüljük a koldust, a hajléktalant, a rokkant és idős embert,
pillantásunk átugorja a segítségért
fohászkodó tekintetet. Ha nem
látjuk, talán nincs is! Önök azért
dolgoznak, hogy a leggyengébb,

legkiszolgáltatottabb emberek ne
váljanak áldozatokká, hogy kön�nyebbek lehessenek valamelyest a
mindennapjaik. Az egymás iránti
meleg, emberi érzés kiveszőben
van, pedig mindnyájunknak erre
van a legnagyobb szüksége. Legyen
a mai nap méltó ünnepe a szeretettel gyógyítók népes táborának!
A köszöntő után adták át az
ágazatban legrégebben, és legeredményesebben dolgozóknak az
elismerő okleveleket, ajándékokat
és virágokat.
A köz szolgálatában eltöltött 40
éves munkájáért Dora Erika kisgyermeknevelő, vett át oklevelet. A
30 éves munkáját Czakó Violetta
Teréziának (szociális munkatárs),
Náczi Zoltánnénak (kisgyermeknevelő), Polyákné Gál Anikónak
(kisgyermeknevelő), Endre László
Zsoltnénak (terápiás munkatárs),
Móré Albertnénak (könyvelő) és
Sinkó Zoltánnénak (házigondozó) köszönték meg.
A köz szolgálatában eltöltött 25
éves munkájáért oklevelet kaptak:
Mészárosné Buri Andrea (szociális munkatárs, csoportvezetői
megbízással), Vas Lászlóné (ügyintéző), Csordás Mónika (ápolónő), Dobos Mónika (ápolónő),
Pappert Ferencné (gondozónő),
Terjékné Nemes Nagy Éva (ápolónő), Fekete Mátyás Ferencné
(házigondozó) és Szepesei Józsefné (házigondozó).
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény dolgozói közül bizottsági elismerő
oklevélben részesültek: Daróczi
Magdolna (gondozónő, FONO),
Schönfelder Józsefné (házigondozó), Vízhányó Katalin Erika
(cukrász), Bakodi Lajosné (pénzügyi előadó), Varga Zoltánné
(ápolónő), Jéga Szabó Mónika
(gondozónő) és Domonyik Marianna Tünde (szociális munkatárs).
A Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény dolgozói közül
bizottsági elismerő oklevélben
részesültek: Dolicsek Imréné
(technikai munkatárs), Kertész
Erzsébet (gondozónő), Kürtösi
Zoltánné (bölcsődei dajka), Nagyné Tóth Karolina (bölcsődei
dajka), Nemes Gyöngyi (kisgyermeknevelő), Seresné Borda Edit
(kisgyermeknevelő) és Vidács
Fruzsina (családsegítő).
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Kérdések és válaszok a közmeghallgatáson
A közmeghallgatáson a legtöbb
felszólaló a közlekedés rendjével, a lehetetlen parkolási helyzettel, a gyakori szabálytalanságokkal kapcsolatos problémák
megoldását szorgalmazta. Volt,
aki a közterületen randalírozók
megfékezését kérte.
A felmerült problémákra válaszolva Csányi József polgármester
elmondta, hogy ezek nem ismeretlenek a városvezetés előtt. Éppen
ezért a rendőrséggel egyeztetve a
jövőben a szabálytalan parkolást
fokozottabban ellenőrzik és büntetik is. Eddig a közterület-felügyelők
csak figyelmeztették azokat a gépkocsivezetőket, akik a forgalommal szemben, szabálytalanul, vagy
zöldfelületen parkoltak, de az elkövetkező időszakban már büntetést
szabnak ki a szabálytalankodókra.
A randalírozók megfékezéséről elmondta, hogy a városban az elmúlt
időszakban már látható volt, hogy
az utcákon fokozottabb a rendőri
jelenlét, és ez a jövőben is így lesz.
Egy idős hölgy azt kifogásolta,
hogy a temetkezési vállalatot a Felsőtemetőbe költöztették a Jókai
utcából, ezzel megszűnt az a tájékoztató felület is, ahol az elhunytakról, a temetések időpontjáról tájékozódni lehetett. Volt, aki a Kossuth
utcai társasházak körüli zöldfelületek elhanyagoltságára panaszkodott. A Tanyasori úton lakók pedig
utcájuk rendbetételét, portalanítását kérték, illetve kifogásolták, hogy
gyakran akadozik a szemétszállítás.
A polgármester elmondta, hogy
a városközpont felújítása során a
központban méltó helyet biztosíta-

nak az elhunytakról szóló értesítések kihelyezésére. A zöldfelületek
karbantartásával
kapcsolatosan
kifejtette, hogy a város parkjainak
közterületeinek karbantartása a
városgazdálkodási intézmény feladata, amelyre az elmúlt időszakban
nagy gondot fordítottak. A társasházakhoz tartozó zöldfelületek
gondozása azonban az ott élők
kötelezettsége még akkor is, ha ott
zömmel idősek laknak.
A Tanyasori út lakónak felvetésére Csányi József elmondta, hogy
a szemétszállítást megvizsgálják,
és zavartalanná teszik. Az útfelújítással kapcsolatosan kifejtette,
hogy a város minden évben komoly
összegeket költ az útfelújításra. A
gyűjtőutak kaptak elsőbbséget, de
évente több másik utca is megújult.
Ez a program tovább folytatódik,
és remélhetőleg egy-két év múlva
Félegyháza valamennyi utcája jól
járható lesz.
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Adomány a kis betegeknek

A félegyházi civil szervezetek, közösségek és cégek is segítik a félegyházi mentőállomás munkáját.
November 6-án, a Légy bátor egy
új barátért szlogennel meghirdetett kezdeményezésnek köszönhetően több zsáknyi plüssfigurát
adott át A Béke Egy Mosollyal
Kezdődik Alapítvány vezetője,
Papp Anett a helyi mentőknek.
De a februárban megrendezett
jótékonysági Caramel koncert

bevételéből vásárolt két új orvosi
táskával is bővült a mentőállomás eszközállománya. Az egyik
a felnőttek, a másik a gyermekek biztonságosabb ellátását
szolgálja.
– A plüss játékok – amelyekből
a kórház gyermekeket ellátó részlege is részesül – mindegyike 90
fokos mosáson és fagyasztáson
esett át sterilizálásként azért,
hogy ha gyermek kerül a men-

Lakossági fórumot
tart Szamosi Endre
A 4. számú körzet önkormányzati képviselője,
Szamosi Endre tart lakossági fórumot november 30-án, pénteken 17 órától a Batthyány Lajos Általános
Iskolában.

Téma:
beszámoló az eddigi eredményekről,
beruházások, jövő évi tervek.
Meghívott vendégek:
Csányi József polgármester,
dr. Faragó Zsolt jegyző,
valamint önkormányzati tisztségviselők.

tőautóba, vagy a kórház laborjába, akkor tudjon választani egyet
magának, és azt haza is vihesse a
lelki megrázkódtatás enyhítésére.
A mentőszolgálat segítésében
szerepet vállalt az IBV Hungária
Kft. is. A cég a játékok gyűjtése
mellett anyagilag is támogatta a
mentőszolgálatot egy égési kötszercsomaggal. Egy magánfelajánlásnak köszönhetően pedig a
másik 24 órában futó mentőau-

tó is hozzájuthat egy ugyanilyen
adományhoz – tudtuk meg Papp
Anettől.
Az átadott plüssjátékok gyűjtéséből a Dudás Játszóház is kivette a részét. Emellett a játszóház
képviseletében megjelent Egyed
Bernadett szeretettel meghívott
minden mentőszolgálatost gyermekével, vagy unokájával 1-1 óra
ingyenes játékra a Gorkij utcai
játékkuckóba.

Haleszban tart
lakossági fórumot
Ván Jenő
Lakossági fórumot tart Ván Jenő, a 10. számú választókörzet
önkormányzati képviselője november 20-án, kedden 17 órakor Haleszban, a közösségi házban.
A napirendi pontok között szerepel az önkormányzati képviselő beszámolója, Csányi József polgármester beszámolója az eddig elért eredményekről és
a tervezett beruházásokról, továbbá lakossági kérdések, hozzászólások.
Meghívott vendégek:
Csányi József polgármester
Balla László alpolgármester
Dr. Faragó Zsolt jegyző
Juhász László, a városüzemeltetési osztály vezetője
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Véradást szerveztek
a Rocktárban

2018. november 16.

Sportos élet konferencia
„Önmagunkkal harcolni a legnehezebb harc, önmagunkat
legyőzni a legszebb győzelem.”
Friedrich von Logau gondolata
jegyében idén is megrendezi a
Jogging Plus Szuperinfó Futóklub
a tavaly elindított Sportos élet
konferenciát. Az eseményt december 3-án, hétfőn 17.30-kor a
Vállalkozók Ipartestülete székházában rendezik meg azzal a céllal, hogy pozitív példákkal ösztönözzék a városban élő gyerekeket
és felnőtteket a mozgás szeretetére, az egészséges életmódra.
A konferenciát a rendezvény
védnöke, Balla László alpolgármester nyitja meg.
Boronkay Péter paratriatlonista, paraolimpikon, világ és

Európa-bajnok a sportolói élet
kihívásairól, küzdelmeiről beszél az érdeklődőknek, Lajtos
Márton sportoló és edző a versenyző, edző és szülő kapcsolatának fontosságára hívja fel a
figyelmet előadásában, Németh
László sportoló és edző pedig
a 2018-as athéni maratonról
tart élménybeszámolót. Minden
érdeklődött szeretettel várnak
a konferenciára, amely ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni a jogging.verseny@
gmail.com e-mail címen lehet.
Bővebb információ kérhető dr.
Kovácsné Kószó Évától a 20967-2867-es
telefonszámon.
Facebook-oldal:
https://www.
facebook.com/jpszf/

Már négy éve annak, hogy hagyománnyá vált a félegyházi Rocktárban, hogy évente háromszor véradást szerveznek épületükben.
A november 6-i véradáson is rengeteg törzsvendég és rendszeres
véradó jelent meg. Az intézmény vezetője, Ónodi Árpád külön kihangsúlyozta lapunknak, hogy az általuk
szervezett véradásokon mindig kiemelkedő létszámú adományozó
ajánlja fel a szervezet működése

szempontjából elenyésző 450 ml
mennyiségű vért, ami sok ember
számára a túlélést biztosítja. A véradás fontosságára minduntalan
felhívják a szakemberek a lakosság
figyelmét, ugyanis sokaknak a további életet és egészséget jelentheti
a lecsapolt, kincseket érő vér!

KÖRKÉRDÉS: Mi a véleménye az óraátállításról?
A tervezett intézkedés szerint 2021-ben eltörölnék az
óraátállítást. A nyári időszámítást választó országokban
2021. március 27-én, a télit
választóknak október 31-én
kellene utoljára állítaniuk az
órát. Mindkét időszámításnak
akadnak támogatói, ellenzői.
Ha a nyárit választjuk, akkor
később lesz világos, de cserébe később is sötétedik.

Bodor Klára (61): – A nyári
és a téli időszámításnak is megvannak a maga előnyei, hátrányai.
Számomra mindegy, alkalmazkodom a helyzethez. A kétszeri éves

óraátállítás véleményem szerint
senkin sem segít. Akadnak olyan
cégek, amelyek a nap 24 órájában
működnek, nagyobb gyáraknál ebből kifolyólag abszolút nem befolyásol semmit. Az emberek többnyire talán a nyári időszámítást
preferálják, munka után még világossal elintézhetik ügyes-bajos
dolgaikat. Az egész óraátállítást
fölöslegesnek tartom, tegyük le
valamelyik mellett a voksunkat és
maradjon az állandóan. Reggelente és estefelé ugyancsak felkapcsoljuk a villanyt, ha sötét van.

Mészáros Józsefné (61): – A
téli időszámítás az eredeti és én

úgy gondolom, hogy a kicsi gyerekek és az iskolások szempontjából mindenképpen kedvezőbb.
Ha a nyári maradna, akkor az első
tanórát sötétben töltenék. Megviseli a szervezetet az óraátállítás,
nekem legalább két hét kell, mire
megszokom.

Feketéné Kovács Zsuzsanna
(50): – A nyári időszámítást támogatom, ilyenkor tovább van világos
és a munka után a szabadban tölthetünk még egy kis időt. Reggelente
a nagy sietségben kevésbé számít,
ha később kell fel a nap, viszont a
délutáni napfény az emberi lélek-

re is pozitív hatással van. Ha lesz
végleges döntés, akkor remélem, a
nyári időszámítást választjuk.

Kádár Kitti & Kozma Zsolt
(31): – Sportolás és a közérzet
szempontjából mindkettőnknek a
nyári időszámítás a szimpatikusabb, de ez egyénenként változó
lehet. Az évente kétszeri óraátállításnak túl sok értelmét nem
látjuk. Utána olvasva energiafogyasztásban sincs már akkora befolyásoló hatással, mint korábban.
Néhány napig tart az óraátállítást
követő átállás. Az étkezési, táplálkozási szokásokat kicsit felborítja.
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Depeche Mode Klub
Kortársunk, Móra Ferenc a Rocktárban
Móra Ferenc íróról, városunk
szülöttéről, díszpolgáráról tartott
rendhagyó irodalomórát Vészits
Andrea, a Móra Ferenc Általános
Iskolában és a gimnáziumban,
október 6-án. Az író dédunokája
félegyházi látogatását a könyvtár
ifjúsági kuckójában zárta, ahol a
fiatalokkal interaktív beszélgetést
folytatott dédapja munkásságáról,
életművéről, mindennapi gondolkodásmódjáról. – Dédapám mindig azt mondogatta, hogy „nem
szeretném, ha a fülem fölé glóriát
szerkesztenének és megmaradnék
szobornak a sifonéron”. Ezért igyekeztem életteli órákat, foglalkozásokat tartani, ahol a tanulókkal
beszélgetve dédapámat nemcsak
íróként, hanem teljes emberségében ismerhettük meg – mondta el
a találkozók után Vészits Andrea.

– A találkozások során Móra
Ferencet modern terminológiai
rendszerben próbáltuk újrafogalmazni. Mint időutazó, mint celeb,
mint természetvédő aktivista, vagy
feminista. Az interaktív órákon
ezekről beszélgettünk. A könyvtárban az Időfutár című regénysorozat volt a téma. El kell mondanom,
hogy a fiatalok nagyon érdeklődőek
és interaktívak voltak, és remélem
kedvet kaptak ahhoz is, hogy levegyék a polcról, és olvassák dédapám könyveit. Bízom benne, hogy
rájönnek arra, hogy bár Móra Ferenc 140 éve született, még mindig rendkívül aktuális. Gondolatai
a mai gyerekeket is érdekli, foglalkoztatja. Éppen ezért adtam előadásaim címének azt, hogy Kortársunk, Móra Ferenc – mondta el a
dédunoka.

Borbély Gábor félegyházi autósiskolai szakoktató egy napon
úgy döntött, hogy szívesen felelevenítené ifjú évei rajongását a
Depeche Mode iránt. Ötlete megvalósításához partnerre talált
Ónodi Árpádban, a Rocktár vezetőjében, így november 3-án este
már 125-en hallgatták közösen a
felcsendülő dallamokat.
Évekkel ezelőtt havi rendszerességgel tartottak rajongói
klubokat Kiskunfélegyházán, de
pár évvel ezelőtt elfogyott a lel-

kesedés és az érdeklődés. Ezért
is gondolta Gábor, hogy leporolja
ezt a témát és újra megszervezi
az alkalmat. Az eseményen kivetítőn peregtek a lejátszott dalok
videoklipjeit, igazi nosztalgikus
hangulatot teremtve. Gábor nagy
örömére a várakozásokat felülmúlta az érdeklődés, így újult
erővel szervezi a tavaszra tervezett következő találkozót, ahol a
középkorú rajongói tábor újraélheti a fiatal, aktív, rajongással teli
évek élményét.
V. B.

Hátborzongató
vetélkedő
Römibajnokok
A félegyházi römiversenyek az
ország minden részéről vonzzák a szenvedélyes kártyásokat. Lajos György töretlen
szervező munkájának köszönhetően november 3-án, a XVII.
Desperado Römibajnokságot
rendezték meg. A versenyen
ismét megtelt a kártyaterem.
39 versenyző ült asztalhoz.
A 14 félegyházi mellé érkeztek
az ország minden részéről, többek között Hódmezővásárhelyről,

Kecskemétről, Budapestről és
Érdről is kártyások, hogy próbára
tegyék tudásukat, szerencséjüket.
A megmérettetésen az első helyezettnek járó kupát a hódmezővásárhelyi Németh Attila vette át.
A második helyen Ágoston Gyula
(Budapest), a harmadikon Fazekas Imre (Félegyháza) végzett. A
budapesti Nováki Mariann a negyediknek járó oklevél mellett a
legjobb női versenyzőnek járó díjat
is átvehette.

Halloween-partit szervezett középiskolásoknak a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár, november 7-én. A játékos
vetélkedőre több mint egy tucat
négyfős csapat nevezett. A fiatalok
a kezdéskor néhány hátborzongató
filmrészletet is láttak, majd tesztlapon a filmek címét, a szereplők
nevét kellett megjelölniük. Persze
voltak ügyességi feladatok is, amelyeket követően tökös kérdésekre
kellett válaszolniuk.
A jó hangulatú vetélkedőt végül a
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola Kollégium csapata nyerte. Jutalmuk a Kiskunfélegyházi Petőfi Mozi által felajánlott 4 fő
részére szóló mozijegy, valamint a
Mirtusz Sütöde részéről egy torta.
A csapat tagjai voltak Bogdán Na-

tália, Putnoki Márk, Furják Mariann, Burai Alex.
Második helyen a Constantinum
intézmény gárdája végzett: Almási
Emerencia, Mucsi Maja, Barna
Krisztina és Bánszki Bence. Nyereményük egy csokicsomag volt a
Kapualj ABC felajánlásából.
Harmadik helyezett lett a Kossuth
Lajos Szakközépiskola Kollégiuma:
Gémes Leila, Németh Dominik,
Somogyi Anna és Megyesi Áron.
Nyereményük egy csokicsomag volt
a Kapualj ABC felajánlásából.
Különdíjat kapott a Constantinum
intézmény három diákja: Almási
Emerencia, Mucsi Maja és Barna
Krisztina, akik arcfestésükkel tűntek ki a közösségből. Az ő nyereményük is egy csokicsomag volt.
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Csapatsiker a versenyen Mangalica Fesztiválon
a mezgések
14 éve rendezik meg a Bolyai Matematika Csapatversenyt az általános iskolák 3. évfolyamától a középiskolák 12. évfolyamáig,
az intézményekben szerveződő 4 fős csapatok számára. A verseny célja a diákok közös problémamegoldásának, csapatmunkájának fejlesztése. A verseny mottója: Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben.

A Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3-8. évfolyamos diákjai közül több
mint száz versenyző indult az idei
versenyen.
A megyei forduló október 12-én
volt, a díjkiosztóra évfolyamonként a megye 6 legjobb eredményt
elért csapatát hívták be. Az első
helyezett képviselheti a megyét a
november 24-én, Budapesten tartandó országos döntőben.

A
Batthyányból
ötödik helyezést ért
el az Inkompetensek
csapata,
amelynek
tagjai: Farkas Dominik, Kámán Ákos,
Kis
Domonkos
és
Oláh-Marcényi
Balázs.
Első helyezést ért el
a Névtelenek csapata:
Borzai Viktória, Flóring Balázs, Kőfalvi
Dorottya, Turcsányi
Mátyás.
Tanárnőjük, Rádiné Petróczi
Márta elmondta, hogy
a gyerekek évek óta
kitartóan dolgoznak, a legkülönbözőbb kihívásokban és megmérettetésekben teszik próbára tudásukat.
– Nagyon büszke vagyok mindnyájukra, mert a fejlődés jól nyomon követhető. Ötödikben a legjobb 20-ba, hatodikban a legjobb
10-be, most pedig a legjobb 6-ba
sikerült bekerülnünk, sőt a megye legjobbjai lettünk – mondta
el a tanítványaira méltán büszke
tanárnő.

Szegeden hetedik alkalommal
rendezték meg a Mangalica
Fesztivált november elején. Az
eseményre meghívást kapott a
kiskunfélegyházi Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakgimnázium is. Az iskola diákjai a saját
tanüzemükben nevelt mangalicáikból készült, a tanvágójukon
feldolgozott
készítményeket
kínálták a város központjában,
a Széchenyi téren felállított pa-

vilonjukban. Kínálatuk között
szerepeltek még a tankertekben
termelt zöldségek, a gyümölcsösökben megtermelt ivólevek is,
amelyeket saját tanüzemükben
dolgoztak fel, illetve készítettek
el. A fesztivál résztvevői közül
sokan látogatták meg standjukat, és nagy elégedettséggel fogyasztották és vásárolták a kolbászokat, sonkákat és ivóleveket
egyaránt.

Tanulmányúton jártak a kossuthosok
Egyhetes továbbképzést szervezett október 21-e és 27-e között Esslingenben a Tanártovábbképző Központban a Goethe
Intézet és a németországi Baden-Württemberg tartomány. Kilenc német nyelvtanár és kilenc, a fémipar és elektronika területen tanító szakmai tanár vehetett részt Magyarországról,
köztük a félegyházi Kossuth szakképző intézmény oktatói is.
A szakmai összejövetelen előadásokat hallgattak a német
duális képzés rendszeréről, a
kompetenciaalapú
oktatásról.
Többek között arról, hogy ott a
magyar iskolarendszertől eltérően a tanulók a szakképesítés
megszerzésére nem iskolát, hanem üzemet választanak, ahonnan azután az üzemhez tartozó
szakképzési centrumokba, iskolába küldik őket. Heti három
napot töltenek a gyakorlati oktatásban és két napot az elméleti
képzésben. Az elméleti és a gyakorlati oktatás nagyon szorosan
összefügg, a tanárok mindkettő-

ben részt vesznek. Nagy hangsúlyt fektetnek a diákok szociális
kompetenciájának fejlesztésére,
és a képzés során igyekeznek figyelembe venni jövőbeli munkaadójuk igényeit.
A csoport ellátogathatott Esslingenben, Tübingenben és Stuttgartban a szakképző iskolákba,
ahol óralátogatáson is részt vehettek. A résztvevők számára
nagyon érdekes volt az a német
nyelvi óra, ahol menekült tanulók
nyelvi képzése folyt. Lehetőségük
volt beszélgetni a német kollégákkal is.
Üzemlátogatáson voltak a BAL-

LUFF cégnél és tanműhelyekben
jártak, valamint Baden-Württemberg tartomány Elektro- és
Informatikatechnikai Képzőközpontjában, ahol a legmodernebb
technikai berendezéseket csodálhatták meg.
A program nagyon kötött és
feszes volt, az utolsó napon dél-

után volt csak lehetőségük egy kis
városnézésre Esslingenben. Az út
során nagyon sok új ismeretre
tettek szert, amelyeket kollégáikkal is megosztanak, és remélik,
hogy a következő években mások
is részt vehetnek majd ezen a továbbképzésen, amely egyébként
40 pontot ér.
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Egy-egy hónapot töltött az
észak-olaszországi Torinóban
és a csizma orrában, a calabriai Cosenza-ban az Erasmus
program keretében iskolánk
nyolc-nyolc
tizenegyedikes
diákja és két kísérőjük, szeptember 25-e és október 24-e
között.
A szakmai program a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
Kiskunfélegyházi Közgazdasági
Szakgimnáziuma és az olaszországi Euroform programiroda
pályázati
együttműködésében
valósult meg. A nyertes pályázatot a Tempus Közalapítvány
finanszírozta.
A program keretében a közgések olasz középvállalkozásoknál
töltötték szakmai gyakorlatukat.
Kipróbálhatták ügyviteli, logisztikai, marketing és vezetési ismereteiket, és munkájuk mellett olasz
nyelvtanfolyamon is részt vettek.
Jártak gyárlátogatásokon, egyetemi tudásközpontokban, „vállalkozáskeltetőkben” is. Megismerhették Európa egyik legfejlettebb
duális szakképzési rendszerét,
miközben sokat fejlődött társas és
szakmai kompetenciájuk.
Miért fontos ez nekünk? Azért
mert többet, jobbat akarunk tenni
a diákjainkért. Megszokhatták, a
Közgében bátran nyúlunk egy-egy
szakképzési témához. Nem félünk
az új utaktól, a folyamatos újítás-
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Kalandra fel!

tól, a másfajta megközelítéstől
sem.
Miért küldtük ki őket egy hónapra? Azért, hogy más emberként
érkezzenek haza. Volt valaha egy
szép szokás – a mesterlegények
vándorútja. Mi hiszünk ebben az
utazásban. Abban, hogy a felnőtté
válás csak az önállóság, az egyéni
felelősség, a saját döntés megtapasztalásával lehet sikeres. Ehhez
szükséges a kellően hosszú időtartam. Egy pár napos testvériskolai
kirándulás még nem elég, mert
nem szakít ki a komfortzónából.
Szükséges hozzá némi magárahagyottság: hogy abban a helyzetben

valóban neki kelljen döntenie. Mint
a sportban, itt is kell jó néhány izzasztó pillanat a sikerhez.
Mi lesz az eredmény? Egy fiatal felnőtt, aki már nem fél jegyet
venni egy idegen országbeli vonaton, buszon, aki képes arra, hogy
idegen nyelvi közegben is jól teljesítsen. Olyan fiatal, aki előtt megnyílik egy új világ, amelyben otthonosan mozoghat és sikeres lehet.
A mesterlegények vándorútjuk
végén hazatértek szülővárosukba
és beemelték szakmájukba mindazt, amit külföldön elsajátítottak.
Hazajöttek a mi közgéseink is, és
büszkén és boldogan mutatták meg

diákjainknak elvégzett programjukat, megszerzett élményeiket.
Mi is büszkék vagyunk: rájuk.
Kívánjuk, hogy éljenek jól megszerzett önállóságukkal és tapasztalatukkal, gazdagítsák vele családjukat, városunkat, közösségüket! Mit
tehet ehhez az iskola? A folytatást:
februárban újra két csoport utazik
egy-egy hónapra és reméljük őket
is újabb és újabb vállalkozók követik. Mert a Közgé mindenkit vár,
aki tanulni akar és vállalkozni mer.
Kalandra fel! – kívánjuk, hogy sikerüljön nekik!
Dr. Bánki Horváth Mihály
gyakorlati oktatásvezető

Adományt kapott a Bercsényi Óvoda
Egymillió forinttal támogatta a
Pepkor Hungary Kft. Bercsényi
Óvodás Gyermekekért Alapítványt, amelyet az óvoda dolgozói
és szülői közössége működtet, így
közvetlenül a gyermekekhez jut
minden segítség. Az előzetes számítások alapján az általuk kért
összes tevékenységet támogatni
tudták. A felújítás elsődleges célja az volt, hogy a gyermekek intézményben töltött idejét szebbé,
jobbá, kényelmesebbé tegyék. Ez
a törekvés találkozott a Bercsényi
Óvodás Gyermekekért Alapítvány
céljaival, hiszen a szervezet kiemelten fontos feladatának tekinti a gyermekek környezetének,
életminőségének javítását. Az
óvoda szülői közössége és a dolgozók is örömmel álltak a kezdeményezés mellé.
A szervezésben részt vettek:
Ágó Tünde Mariann, a Pepco
dolgozója – akinek gyermeke az
óvodába járt – és a felújítás le-

hetőségét kezdeményezte, Wasenszkyné Kiss Nikolett, a
Pepco helyi üzletének vezetője,
és a Bercsényi Óvoda dolgozói.
Az összeg egy részét az óvoda
felújítására fordították. Az intézményben a szülők még október
19-én jó hangulatú munkadélután
keretében készítették elő a festeni kívánt felületeket, majd ezt
követően október 23-án, – mun-

kaszüneti napon – kül- és beltéri
festékekkel mázolták le az óvoda
összes kerítését, valamint a nyílászárók egy részét. Felbecsülhetetlen értéke ennek a napnak az
az önzetlen közösségi szolgálat és
összefogás, amellyel a résztvevők
hozzájárultak a közös munkához.
A Pepco dolgozói és gyermekeik,
szülők és az óvoda munkatársai –
összesen 27-en – tevékenységükkel

is segítették a célok megvalósulását. Olyan barátságos, kellemes
beszélgetéssel múlt az idő, hogy
szinte észrevétlenül telt el a nap.
Az összefogás eredményeként valóban szebbé vált a gyermekek környezete. 130 ezer forintot a Pepco
Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos
utcai üzletében költhettek el olyan
eszközök, játékok vásárlására,
amelyeket a gyermekek nagy örömmel vettek birtokukba.
A nagylelkű felajánlásnak köszönhetően
megvásárolhattak
egy fészekhintát is, 511 ezer forint értékben. Ennek telepítését
csak a következő év márciusára
tudták vállalni, de a várakozás
örömével így is megvalósulhat a
gyermekek egyik nagy álma.
Kapni jó, de adni még jobb. Ez
a közhelynek tűnő gondolat az
elmúlt hetekben értelmet kapott
az óvodában, hiszen a segítő kéz
nyújtása mindig szívet melengető.
V. B.
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Fekete Pál
emlékverseny
A Platán Utcai Általános Iskola tantestülete a Fekete-családdal
összefogva 2005-ben indította útjára az emlékversenyt azzal a
nemes céllal, hogy őrizzék és ápolják a közismert és megbecsült
magyar-történelem szakos tanár, szakfelügyelő, országgyűlési
képviselő emlékét – hallhattuk Takácsné Medveczki Zsuzsanna
tagintézmény-vezető megnyitó gondolatait.
Ebben a tanévben 10. alkalommal
került sor a versenyre, amelyen
öt félegyházi intézmény és a pe-

tőfiszállási iskola 5-5 fős csapata
vett részt. A téma Petőfi Sándor
élete és a János vitéz volt. A nagy

gonddal összeállított feladatok
reprezentálták az eddigi versenyek
legjobb feladattípusait: helyesírás
tollbamondás után, szépolvasás,
versmondás, könyvtári búvárkodás, villámkérdések, kvízjáték,
történelmi totó, dramatizálás.
Benevező feladatként egy János vitéz illusztrációt kellett készíteni. A vidám hangulatban telt,

Nyílt napok a Mezgében
Nyílt napokat tart a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakgimnázium
Szakközépiskola és Kollégium
november 15-én és 16-án. Bemutatják az iskolát, a kollégiumot, a gyakorlati oktatóbázist
és az indítandó képzéseket,
szakmákat az érdeklődőknek.
Amit az intézmény kínál leendő
növendékeinek:

Szakgimnáziumi
képzések (4 év):
Mezőgazdasági szakgimnázium – a mezőgazdasági szakmacsoport szakmáit alapozza meg.
Az érettségi mellett állattartó
szakmunkás OKJ-s végzettséget
ad. Erre épül a mezőgazdasági
technikusképzés.

Élelmiszeripari szakgimnázium – Az élelmiszeripari szakmacsoport szakmáit alapozza
meg. Az érettségi mellett élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs OKJ-s
végzettséget ad. Erre épül az
élelmiszeripari technikusképzés
(13. évf.), majd a sütő- és cukrászipari szaktechnikus-képzés
(14. évf.).

szoros versengésben az alábbi
eredmények születtek: I. helyezett: József Attila Általános Iskola
(csapattagok: Dinnyés Lili, Géró
Milán, Kis-Czakó Eszter, Szondi
Boglárka, Váradi András, felkészítők: Héderné Kiss Brigitta,
Jankovszkiné Dobó Anikó, Zsargóné Balogh Dóra). II. helyezett:
Dózsa György Általános Iskola
(csapattagok: Bodor Noémi, Dudás Tamás, Kis Vivien, Móczár
Zalán, Vereb Eszter, felkészítő:
Czigányné Forgó Zsuzsanna). III.
helyezett: Móra Ferenc Gimnázium
hatévfolyamos tanulói (csapattagok: Német Emese, Pintér Réka,
Farkas Szonja, Szálas Jessica,
Szolnoky Anna, felkészítők: Fekete Zoltán, Kovácsik Zita, dr.
Nagy István, Szabó Ildikó). Különdíjak: legszebben szavaló Bajáki Bence (Petőfiszállás), a legszebben olvasó Szondi Boglárka
(József A. Ált. Isk.), a legjobb helyesíró Géró Milán (József A. Ált.
Isk.) lett. A vándorkupát a józsefes
csapat őrzi a következő versenyig.

Szakközépiskolai
képzések (3 év):
Mezőgazdasági
szakmacsoport: Lovász, gazda, erre épül
a
biogazdálkodó,
állattartó
szakmunkás.
Élelmiszeripari szakmacsoport: Pék, pék-cukrász, húsipari termékgyártó (hiányszakma),
kistermelői élelmiszer-előállító,
falusi vendéglátó, tejipari szakmunkás, tartósítóipari szakmunkás, édesipari termékgyártó.
Az oktatott szakmáik többsége hiányszakma, illetve tanulószerződést köthetnek a saját
diákjaikkal, így akár 50-55 ezer
forint ösztöndíjat is kaphatnak a
tanulók.
Minden szakmában az iskola
szervezi és biztosítja a gyakorlóhelyeket, mivel saját tangazdasággal, négypatkós lovardával,
zöldség- és gyümölcsfeldolgozó
üzemmel, húsüzemmel valamint
mintabolttal rendelkezik.
Az eredményesebb, sikeresebb
továbbhaladás céljából új módszerekkel, kibővített, korszerű
eszköztárral oktatják azokat a
diákokat, akik a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmákat
szeretnék elsajátítani. A tanulási
nehézségekkel, zavarral küzdő
tanulók részére is esélyegyenlőséget kínálnak.
Az iskolával közös udvarban
elhelyezkedő kollégium minden
igénylőnek otthont tud adni.
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A Lakitelek Népfőiskola hírei

Jótékonysági libavacsora
iskolák programozható
robotjai javára
A térség harmincnyolc iskolája egyegy programozható robottal gazdagodik hamarosan, köszönhetően
annak a jótékonysági vacsorának,
amelyet november 10-én, szombaton rendeztek meg a Lakitelek Népfőiskola Lakodalmas Házában Szent
Márton napjának hagyományához
visszanyúlva.
A jótékonysági esemény célja,
hogy Kiskunfélegyháza és környéke
valamennyi általános és középisko-

lája rendelkezhessen egy-egy olyan
robottal, amely a mai fiatalság számára újszerű ismereteket ad a robotika világában.
Pohárköszöntőjében Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának
elnöke és dr. Horváth Sándor, a
kiskunfélegyházi Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója ismertették a
jótékonysági vacsora célját, hangsúlyozva az az összefogás és a jó célok
melletti kiállás erejét.
Az est háziasszonya Dobó Enikő,
a Kecskeméti Katona József Színház
művésze volt, aki zenés előadásával
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Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola honlapján:

www.nepfolakitelek.hu

lepte meg a résztvevőket. A vacsora
ideje alatt az Ugyebár zenekar teremtette meg a jó hangulatot.
Az ízletes libavacsorát a borárverés követte, amelyet Dobó Enikő és
Lenkei Róbert, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagja vezetett. Több
mint hatvan tételt árvereztek Magyarország különböző borrégióiból.
Kuriózumnak számítottak a Lezsák
Sándor által felajánlott borok: egy
palack 1977-es Szikrai Leányka,
két palack 1987-es Szikrai Tramini,
amely a Lakiteleki Találkozó bora
volt, valamint egy palack 1988-as
Tokaji Hárslevelű.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatása, a jegybevétel, választókerületi felajánlások és a rendkívül sikeres borárverés eredménye
fedezni tudja a harmincnyolc robot
árát, ezen túlmenően pedig lehetőséget teremt a Lakitelek Népfőiskolán később kialakítandó Csodák Palotája és a kétéves Neumann János
Kollégium költségeire is.
Az adományozóknak köszönhetően Ágasegyháza, Bócsa, Bugac,
Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Fülöpszállás, Gátér, Izsák,
Jakabszállás, Jászszentlászló, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunszállás, Lakitelek, Móricgát,
Nyárlőrinc, Orgovány, Pálmonostora,

Petőfiszállás, Szank,
Tiszaalpár,
Tiszaug
települések
iskolái, illetve
iskolás gyermekei december 6-án
Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc
Művelődési Központban vehetik át
a programozható robotokat Lezsák
Sándor országgyűlési képviselőtől, a
kezdeményezés kitalálójától.

Gyógyvízminősítést kapott
a népfőiskola termálvize
2013-ban a népfőiskola területén két
termálkutat fúrt az Aquaplus Zrt. Az
egyiket fűtéskorszerűsítés céljából,
a másikat gyógyászati céllal, mely
ma is biztosítja a jelenlegi, majd
az ezután épülő népfőiskolai fürdőkomplexum medencéinek vízellátását. Budapest Főváros Kormányhivatala október 18-án engedélyezte
a gyógyvíz elnevezés használatát,
így a Lakitelek Népfőiskolán feltörő
Mária Boldogasszony Vize ma már
Magyarország elismert gyógyvizei
közé tartozik.
További részletek a Lakitelek
Népfőiskola honlapján.

Jó ajándék lehet karácsonyra is a város naptára
A Félegyháza, a város, ahol
élek című pályázatra beérkezett gyermekrajzokból készítették el Félegyháza 2019-es
asztali naptárát.
A város nevezetes épületeit, kedves utcai hangulatait egyedi látásmóddal, sajátos nézőpontból
feldolgozó gyermekrajzok kiváló
alapanyagnak bizonyultak egy
tetszetős, cégek és magánszemélyek számára egyaránt praktikus,
karácsonyi ajándéknak is kiváló
asztali naptárhoz. A végeredményt kedves idézetek is színesítik. A naptár 1500 forintos áron
előrendelhető a Tourinform Irodában (Tel.: 76/562-039, e-mail:
tourinform@
kiskunfelegyhaza.hu), valamint a Petőfi
Sándor Városi
Könyvtárban
(Tel.: 76/461429, e-mail:
psvk@psvk.
hu).
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Főtér születik – régen és most
Mi épül? Kérdezte az újságíró 1981 májusában a Petőfi Népe
hasábjain. A válaszból megtudhatták az akkori olvasók, hogy egy
átfogó városrendezési program részeként a Hattyúház előtti útburkolat helyén sétálóutca készül. Az építést megelőzte a Petőfi
szobor körüli park létesítése és egy ideiglenes autóbusz-pályaudvar kialakítása. A pénzügyi lehetőségek teljesülését követően indulhatott el a megnövekedett autóbusz-forgalom miatt már
régóta várt köztérátépítés.
Megkerestük az akkori környezetrendezési tervet, amelyet a
Bács-Kiskun Megyei Tervező Vállalat készített 1979-ben. Megtaláltuk azt a geodéziai felmérést is,
amely bemutatja az átépítés előtti
állapotát a Petőfi és Béke térnek.
Azt tapasztaljuk, hogy a területet
utak és járdák szabdalták, közöttük számos – a kor divatjának
megfelelő – kisebb-nagyobb „parkocska” volt található, többnyire,
mint egy-egy előkert az ismert
épületek előtt. Jól látható, hogy a
terv az Ótemplom körüli fás-bokros parkot változatlanul hagyta, és
lényegében a templom tengelyében lévő út helyén alakított ki egy
ún. reprezentatív teret kiskockakőkazettás aszfaltburkolatból, két oldalán betonpadlábas padsorral. A
terv vastag vonallal ábrázolta a telepítésre tervezett fákat, az akkori,
többnyire 20 éves korú faállományt
– többségük leromlott állapotban
ma is látható – pedig megtartotta.

Ezzel együtt az akkori átépítés
hatalmas lépés volt a modern városépítés történetében, mivel az
egykori, kezdetben földes, majd
helyenként kockaköves piacterek
helyén kialakult a városi főtér. Az
adottságok, lehetőségek, korlátok
szorításában mai szemmel jól láthatók az akkor meghozott kompromisszumok: szűkös területi határok; egysíkú, már-már unalmas
növényalkalmazás;
visszafogott
köztéri bútorozás és területhasználati mód; túlzott „ünnepélyesség”; kissé merevnek tűnő szerkezet. Mégis: kialakult egy egységes
rend. És persze az élet túllép önmagán: a régi megkopik, elhasználódik, új nemzedékek jönnek, megváltozott igények formálódnak,
más korlátok szorítanak, további
lehetőségek nyílnak.
És a címbeli kérdésre most már
2018-ban válaszolva: közösségi
tér épül a főtéren. Ezt a tervet a
Pagony Táj- és Kertépítész Iroda

Geodéziai felmérés 1979-ből, ami az akkori átépítés előtti állapotot mutatja

Petőfi Népe,1981. május 15.

készítette, jól láthatóan nagyon fiatalos lendülettel, együtt kezelve
az Ótemplom környezetét, a piac
előtti teret, a Hattyúház és Görögház közötti sétányt, valamint a Petőfi szobor és kút környezetét.
Az Ótemplom kertje az építészeti stílushoz igazodva, a barokk
környezetalakításban megszokott
mértani szabályozottságot mutat,
és egyértelműen kert. Itt nincs
helye rendezvénynek, vásári forgatagnak, itt a növényeké, a csendé a
főszerep. A templomkertnek új kettős fasor ad keretet a világi építmények felől. A templomtorony

előtti fogadótérhez kapcsolódik
az a reprezentatív rendezvénytér,
amely a piac bejárata előtt, nagyjából a tér közepén, térfalak által
legkevésbé behatároltan ad helyet
a városi rendezvényeknek, koncerteknek, de az „álmos hétköznapok” nyüzsgő forgatagát is ez a tér
fogadja majd be, átvezetve az autóbusz-pályaudvarhoz és a faliképes
parkolóhoz és aztán tovább a Móra
térre. Az ide tervezett mozgóvizes,
kaszkádos vízarchitektúra-látványosság és egyben nyári közérzetjavító köztéri elem. A gyalogosokat
a Hattyúház előtti sok kis „zöld szi-
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Környezetrendezési terv 1979-ből.
Ez alapján alakították ki a jelenlegi főteret

Szabadtér építészeti terv 2018, ami alapján megújul a főtér a Zöld város program keretében

get” közé terelve egy városi sétatér
mutatja meg magát. A kiemelt növényágyak szélén ülőpadsor jelzi,
hogy itt meg lehet-kell állni, leülve
várakozni, beszélgetni, nézelődni.
Ez a tér igyekszik nagyon nyitott
lenni a szomszédos üzletek felé.
A Hattyúház előtti burkolat már
átvezet a Petőfi emlékek felé, hordozva és megmutatva a város gazdag polgári kultúráját. Ez az ünnepélyesebb kis tér fog helyet adni az
időszakos – pl. karácsonyi – vásári
forgatagoknak, de az ide tervezett
szökőkút egyben hangulatos látványeleme is a térnek. A Petőfi-kút

után a méretükben is egyre jelentősebb zöldfelületek már a gyepes-virágos városi közpark arcát
mutatják a főtérnek. Itt már talán
akár a „fűre ülni szabad” tábla is
kihelyezhető. Ez a tér mutat aztán
tovább a volt zeneiskola és a Dózsa
szobor körüli kis parkján keresztül
a Petőfi-lakótelep felé. Ezért is
volt fontos, hogy terv helyet ad a
főtéren keresztülhaladó kerékpárútnak, valamint, hogy több helyen
kisebb-nagyobb tömbben kerékpártámaszok, kerékpár-parkolóhelyek kialakítását is tartalmazza.
Természetesen ez a terv is, mint
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minden terv magán hordozza az
adottságok, lehetőségek, korlátok nyomát. Ezek mind az adott
korszak bélyegei: zsúfolt földalatti
közműhálózat; túl sokféle funkció,
elvárás, igény; nagyon vegyes állapotú növényállomány; parkolási
lehetőségek területi hiányai; határoló épületállomány minőségi és
használati gondjai...
Láttuk, hogy a városközpont eddigi nagy térhasználati, téralakítási korszakai nagyjából 40-50 évet
öleltek fel, tehát egyik sem végleges, mintegy két generációt szolgálnak ki. Az adott korszakban fon-

tos közösség- és szemléletformáló
erővel bírnak, de a városépítés történetében is mély nyomot hagynak.
Ez nagy lehetőség és kihívás is, tervezőnek, fenntartónak, üzemeltetőnek egyaránt. Nagyon sok minden
nyilvánvalóan még menet közben is
fog formálódni. Mindenképpen elmondható, hogy újszerű, izgalmas,
látványelemekben is gazdag, igényes növénykiültetésekkel tarkított,
de azért a hagyományos környezetkultúra számos elemét magába fogadó új főtér épül Félegyházán.
Nagy Ágnes
városi főkertész
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A fokozott odafigyelést igénylő népbetegség
Ismert egy betegség, amelynek bár nincsenek ordító tünetei, mégis képes lassan és
alattomosan visszafordíthatatlan károkat okozni a szervezetben. Egy olyan civilizációs
kór ez, amely ma már egyre
nagyobb tömegeket érint, de
megfelelő információk birtokában odafigyeléssel sok esetben megelőzhető, elodázható,
vagy az időben történő diagnosztizálással jól kezelhető.
November 14. a cukorbetegek
világnapja. Ez alkalomból dr.
Kerekes Zsolt diabetológus
szakorvossal beszélgettünk.
A cukorbetegség – vagy idegen,
de már a köztudatban is ismertté
vált szóval diabétesz – előfordulási arányát tekintve előkelő helyet
foglal el a kiemelkedően fontos és
gyakori kórképek listáján, ezért a
mindennapokban kellő súllyal kell
foglalkoznunk vele. A szakemberek igyekeznek felhívni a lakosság
figyelmét a problémára és arra,
hogy a mind nagyobb tömegeket
érintő és egyre fiatalabb életkorban megjelenő anyagcserezavar
odafigyeléssel, szűrővizsgálatokkal, a rendelkezésre álló modern
terápiás lehetőségekkel és életmód-változtatással
hatékonyan
kezelhető.

Egyre több elhízott, cukorbeteg gyermek
A társadalmat leginkább a 2. típusú (korábbi elnevezéssel időskori,
vagy nem inzulinfüggő) cukorbetegség veszélyezteti.
– A betegség lényegesen gyakrabban fordul elő manapság, mint
30 évvel ezelőtt. Ezt jól mutatja,
hogy míg a 90-es években a la-

kábbak, de a lappangó betegség
szűrővizsgálat nélkül sokáig észrevétlen marad. Amíg nem diagnosztizáljuk a betegséget, és nem
kezdődik el a célzott kezelés, addig
a háttérben lassan kialakulhatnak
a nem kívánt szövődmények.

Szövődmények nélkül

kosság 3-5 százaléka volt érintett,
addig a mai populációban az előfordulás 8-10 százalékra emelkedett, s a diabétesz egyre hangsúlyosabb civilizációs betegséggé
vált – mondta el dr. Kerekes Zsolt
diabetológus.
– Az előfordulás gyakorisága
mellett a kórkép egyre fiatalabb
életkorban jelenik meg, ma már
nem ritka a 2. típusú diabétesz
elhízott, túlsúlyos gyermekeknél
sem. Ennek egyértelmű oka többek
között az, hogy mind nagyobb kényelemben élünk. Az emberek életmódja megváltozott, a munkavégzés jellemzően nincs egyensúlyban
a kalóriabevitellel, és a mozgásszegény életmód mellett az egészségtelen élelmiszerek fogyasztása
(pl. a chips, a hamburger, a kóla,
stb.) elhízáshoz vezetnek, ami a
cukorbetegség előszobája.

A korai felismerés esély
a minőségi életre
– Az elhízás egyértelműen hajlamosít a cukorbetegség kialakulására, minden egyes kilogramm

testsúlyfelesleg inzulin-érzéketlenséghez, inzulin-rezisztenciához
vezethet. Az inzulin a sejtek cukorfelvételét segíti, ezért a magas
vércukorértékek következtében a
hasnyálmirigy inzulin túltermeléssel próbálja fenntartani az egyensúlyt, ezáltal túlterhelődik, míg
végül kimerül. Ezután következik a
cukorbetegség második szakasza,
amikor már nincs annyi élő inzulintermelő sejt, amely képes lenne
ellátni a szervezet inzulin igényét.
Az első fázisban különösen, de
később is igen tünetszegény a betegség. Azonban a jellemző családon belüli halmozódás, a családon
belüli hasonló étkezési szokások
és a túlsúlyos alkat már figyelmeztetés lehet a családtagoknak a betegség kialakulásának veszélyére.
A fokozott kockázat miatt a családtagok körében ajánlott ilyenkor
évente szűrővizsgálatot végezni,
mert az időben kiszűrt emelkedett
vércukorszint és a korai gondozásba vétel esélyt ad a minőségi élethez – tanácsolta a szakember.

A véletlenszerű felfedezésig
évek telhetnek el
– Sokszor véletlenszerűen, egyéb
okból történő kórházi kezelés kapcsán derül fény a magas vércukor
értékekre, de ilyenkor már a cukorbetegség kezdete óta akár több év
is eltelhetett. Az alattomos kór sokáig nem okoz panaszokat, és amikor a drámai tünetek megjelennek
(szájszáradás, testsúlycsökkenés,
bőséges folyadékfogyasztás, és
másodlagosan bőséges vizeletürítés), már olyan előrehaladott az
anyagcsere-zavar, ameddig a tudomány mai állása és a mai egészségügyi lehetőségek mellett nem
illik eljutni.
Szerencsére az ilyen előrehaladott esetek manapság egyre rit-

– A szövődmények kialakulásáért
a magas vércukorszint felelős. Az
érkárosodás a vese, a szemfenék
kisereit, de a nagyobb kaliberű
verőereket is érinti, érelmeszesedést idézve elő, amely mellett az
idegkárosodás érzészavarokhoz,
valamint vérnyomás és pulzus�szám szabályozási problémákhoz
vezethet. A szervezet ellenálló képessége a fertőzésekkel szemben
csökken, s a nehezen gyógyuló
sebek extrém esetben a végtag elvesztését is okozhatják.
Az időben felfedezett és megfelelően kezelt cukorbetegséggel
azonban nem kell a szövődmények
árnyékában élni. Az egészségügyi
szakemberektől helyes étrendre,
életmódra vonatkozó szerteágazó javaslatokat kaphatnak a páciensek, az átformált étrend pedig
hozzájárul a túlsúly leküzdéséhez
és a szénhidrát-anyagcsere rendezéséhez is.

Van még mit tenni
– Dr. Kerekes Zsolt szerint rengeteg még a teendő. A cukorbeteg páciensek egy része nehezen
fogadja el a cukorbetegség által
megkívánt életmódváltást. Pedig a
diabéteszes ember nem a kezelő
orvosának tesz eleget azzal, ha
számolja, mérlegeli a bevitt szénhidrát mennyiséget, hanem a saját
életminőségének megőrzését szolgálja ezzel.
A diabétesz világnapja arra
mutat rá, hogy a betegség egyre
szélesebb körben jelen van, s alattomossága miatt óriási károkat
tud a szervezetben előidézni. A
betegeknek fel kell ismerni, hogy
sorsuk a saját kezükben van, és
életminőségük megőrzése érdekében meg kell tanulni együtt élni
a cukorbetegséggel. Az egészségügyi személyzet fele arányban tud
hozzájárulni az eredményekhez,
a másik ötven százalék a pácienseken múlik. Megfelelő hozzáállás
mellett viszont minden esély megadatik ahhoz, hogy családja körében minden cukorbeteg páciens
teljes értékű, boldog életet éljen.

Kiss Gabriella
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ki. Mindenképpen fel kell keresni
a háziorvost, ha háromnapon túl
tartó magas láz, gennyes köpet,
súlyosfokú elesettség, erős fejfájás, látászavar, fulladás, mellkasi
panaszok állnak fenn, mert ezek
azonnali betegellátást indokolnak
– nyomatékosította a szakember.

Felkészülés
az influenzaszezonra

A téli időszakban rohamosan nő a felső légúti megbetegedések
száma, mivel a hűvös és párás idő kedvező feltételeket teremt a
kórokozók szaporodásához, és gyengíti immunrendszerünket is. S
bár leggyakrabban ezeket a fertőzéseket vírus okozza, nem minden megfázás írható az influenza számlájára. A banális náthát sok
esetben mi magunk is tudjuk kezelni, hiszen a patikákban igen
nagy számban állnak rendelkezésre recept nélkül kapható szerek,
a súlyosabb tüneteket okozó influenzavírus ellen pedig védőoltással védekezhetünk. A megfázásos időszak könnyebb átvészelésére dr. Keserű Gabriella háziorvos adott szakszerű tanácsokat.

Náthára antibiotikum?
– Általánosan elterjedt tévhit,
hogy ha fáj a torkunk, náthásak vagyunk, antibiotikum kell. Az antibiotikum-használat ilyen esetekben
nem csupán felesleges – hiszen
a gyógyszer csak a baktériumokra hat –, de ártalmas is, hiszen
a torokban és a légutakban lévő
normál baktériumflórát pusztítja,
csökkentve ezzel a nyálkahártya
természetes védekezőképességét.
A vírusfertőzéseknél csak a tüneteket tudjuk csökkenteni, a betegséget a saját immunrendszerünknek
kell legyőznie, ezért a hangsúly a
megelőzésen van. Megelőzni kétféleképpen lehetséges: védőoltással,
és az immunrendszer támogatásával – hangsúlyozta a háziorvos.
A hétköznapi náthával szemben
a védőoltás nem véd. Mivel a vírus
cseppfertőzéssel terjed, beszédkor,
köhögésnél, tüsszentésnél kórokozók milliói kerülnek a levegőbe. Ebben az időszakban kerüljük el a zsúfolt helyeket, gyakran szellőztessünk
és figyeljünk az alapos kézmosásra.

A megelőzés
kulcsa
Immunrendszerünket és testünket kiegyensúlyozott táplálkozással, elegendő folyadékbevitellel és
hetente többszöri testmozgással
trenírozhatjuk, de emellett elengedhetetlen a D-vitamin-pótlás is.
– Ebben az időszakban a napsugarak beesési szöge már nem
elegendő ahhoz, hogy az immunrendszerünk megfelelő állapotáért
nagyban felelős D-vitamin elegendő mennyiségben termelődjön a
szervezetünkben, ezért szeptember elejétől május végéig napi
2000 NE D-vitamin pótlás szükséges – javasolta a szakember.
– A köztudattal ellentétben a
C-vitaminnak nincs, a D-vitaminnak viszont bizonyítottan van immunerősítő hatása. A bevitelnél
érdemes odafigyelni, hogy a táplálékkiegészítők általában nem tartalmaznak megfelelő mennyiségű
D-vitamint, egy részüknek a felszívódása is bizonytalan, és ráadásul
drágák is – ismertette a doktornő,

hozzátéve, hogy receptre felírva olcsóbb készítmény is kapható.

Öngyógyítás
házipatikából
– A felső légúti vírusfertőzés esetén – beleértve a szövődménymentes influenzát is – szükségtelen az
első napokban orvoshoz fordulni, a
betegség a házi patikában tartott,
tüneti kezelésre alkalmas szerekkel, torokfertőtlenítővel, fájdalomcsillapítóval kezelhető. Ilyen esetekben segíthet a bíborkasvirág
kivonata, az echinacea-cseppek,
amely bizonyítottan fokozza a légúti immunvédekezést. A gyömbér
jó tüneti szer a náthára, de mivel
növeli a testhőmérsékletet, lázas
állapotban nem javasolt a fogyasztása. A bő folyadékpótlás, lázcsillapítás és ágynyugalom elősegíti a
gyógyulást. A lázcsillapítás elve az
elmúlt években megváltozott, és
az orvostudomány már nem tartja
szükségesnek a testhőmérséklet
38 Celsius fok alá csökkentését, hiszen a láz a szervezetnek egy olyan
természetes védekező reakciója,
ami mozgósítja az immunrendszert, és pusztítja a kórokozókat.

Mikor kell
orvoshoz fordulni?
– Az influenzánál jelentkező magas
láz veszélyes is lehet, és a legyengült immunrendszer miatt másodlagos fertőzések alakulhatnak

Az influenza az évről-évre jelentkező járvány miatt nagyobb nyilvánosságot kap, hiszen terjedése
révén tömegeket képes megbetegíteni, s mert bizonyos esetekben súlyos lefolyású, vagy akár
halálos kimenetelű is lehet. A kiváltó vírus egy olyan sajátos kórokozó, amely folyamatosan képes
változni, mutálódni, ezért az előző
évi védőoltás, vagy a korábban átvészelt betegség nem véd az újabb
fertőzéssel szemben.
– Az influenza elleni védekezés
leghatékonyabb módja a védőoltás
felvétele. Mivel a védettség csak
az adott szezonra szól, ezért a
védőoltást minden évben fel kell
venni. Az ÁNTSZ idén mintegy 1,3
millió térítésmentes oltást biztosít, azok pedig, akik nem tartoznak
a kockázati csoportokba, a háziorvosnál tudnak receptet felíratni –
tudtuk meg a doktornőtől.

Kiknek ajánlott
a védőoltás?
– A kockázati csoportba tartozóknak mindenképpen ajánlott a védőoltás felvétele, hiszen nekik kifejezett hátrányuk származik abból,
ha elkapják az influenzát. Egy krónikus beteg, vagy idős egyén esetében a magas láz és az azzal járó
megemelkedett pulzusszám akár
szívelégtelenséget is okozhat, a
járvány kimenetelének szempontjából azonban igen fontos, hogy
minél többen felvegyék a védőoltást – hangsúlyozta a háziorvos.
Az idei szezonban is jogosultak
a térítésmentes védőoltásra azok,
akik a fertőzés szempontjából fokozottan veszélyeztetettek: a 60
éven felüliek egészségi állapotuktól függetlenül, bizonyos krónikus
megbetegedésben szenvedők, a
várandósok, továbbá akik a fertőzés átvitele révén veszélyeztető személyek: az egészségügyi és
szociális intézményekben dolgozók, a pedagógusok és az állattenyésztés területén dolgozók.
A rizikócsoportokba tartozókról
részletes információt a háziorvosok adnak, illetve a lista megtekinthető az ÁNTSZ honlapján.

Kiss Gabriella
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A Petőfi Emlékév alkalmából
a lánglelkű költő versei közül
válogatunk.
Kép: Bodor Miklós.

November 16., péntek
A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
tisztújító közgyűlése
Városi könyvtár, 15 óra
Gráf estek: irodalmi beszélgetés és zenés
felolvasás Babiczky Tibor költővel
Városi könyvtár – Ifjúsági sarok, 18 óra
Dorothy, Magor koncertek
Rocktár, 20 óra
November 17., szombat:
CARAMEL koncert, vendég: Dana & the
Dreamcatchers
Rocktár, 20 óra
November 21., szerda
Kiscsillag Koncert
„Dalok párban” címmel
Jegyárak: elővételben: 2500 Ft
A koncert napján: 3000 Ft
Művelődési központ, 19.30
November 22., csütörtök
Három év a 26-ból. Petőfi Sándor élete és
költészete 1844-45-46-ban.
Városi könyvtár, 17 óra
November 23., péntek
Film Klub – Szerelmünk lapjai
(rendező: Nick Cassavetes)
amerikai romantikus film
A belépés ingyenes!
Művelődési központ, 19 óra
Mobilmánia, Cherokee,
The Trendkillerz koncertek. Rocktár, 20 óra
November 24., szombat
Mikulásváró családi szombat délelőtt
Városi könyvtár 9-12 óra
November 24–25., szombat-vasárnap
KOCKA FESZT MINI –
IGAZI LEGO® RAJONGÓKNAK
Terepasztalok, játszóházak, nyeremények
Belépőjegy: 700 Ft, Családi jegy
(2 felnőtt, 2 gyermek): 2000 Ft
Művelődési központ, 10-18 óra

November 24., szombat
ROAD, Wrong Side koncertek
Rocktár, 20 óra
November 26., hétfő
A város karácsonyfájának felállítása, díszítése
November 26 – december 31.
Ünnepi vásár
Petőfi tér – Béke tér
November 27., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár baba-mama
klubja
Városi könyvtár, 10 óra
Kocsmakvíz
Játékos műveltségi vetélkedő csapatoknak
Asztalfoglalás szükséges! (76/466-843)
Művelődési központ, 18 óra
November 28., szerda
A Kiskunfélegyházi Egészségfejlesztési iroda
szervezésében. dr. Forgács Attila,
gasztropszichológus előadása
Az ízek lélektana és az ételfrász címmel
A belépés ingyenes!
Művelődési központ, 17 óra
November 29., csütörtök
Bemutatják Babay József: Mi huszonketten c.
könyvének reprint kiadását a szerző
születésének 120 éves évfordulója alkalmából.
Városi könyvtár, 17 óra
November 30., péntek
Nyugdíjas Klubok Egyesületének ünnepi
rendezvénye. Betlehem-kiállítás és karácsony
Palócföldön címmel
Szakmaközi Művelődési Ház, 10 óra
Adventi kiállítás és vásár megnyitója és a Wesel
Hugó Fotókör tárlata a
Holló László Képzőművész Kör műteremgalériájában, december 1-23., 9-18 óráig
Dec. 1-jén és 15-én délután családi fotózás,
ünnepi hangulatban
VHK, Idegen koncertek
Rocktár, 20 óra

KÖNYVTÁRSAROK
Könyvek, amelyekből filmek készültek
A hűvös, novemberi estéken gyakran előfordul,
hogy nincs kedvünk kimozdulni a meleg lakásból, ám szeretnénk olyan elfoglaltságot találni,
amitől jobban érezzük magunkat. Ilyenkor tökéletes ötlet egy puha takaró és egy nagy bögre
tea társaságában bekuporodni kedvenc fotelünkbe és megnézni egy szívmelengető filmet
vagy kézbe venni egy jó könyvet. A Petőfi Sán-

dor Városi Könyvtár könyvei közül
olyanokat ajánlunk,
amelyekből a közelmúltban filmet forgattak.
Az igazi csoda magával ragadó, jó stílusban
megírt, remek humorral, optimizmussal átszőtt, kitűnő ifjúsági regény. Főszereplője egy
kisfiú, Auggie, aki egy genetikai rendellenességben szenved, arcdeformációval született,
így nem járt iskolába egészen ötödik osztályos
koráig. Vajon képes lesz meggyőzni társait arról, hogy külseje ellenére közéjük tartozik?

Petőfi Sándor –
A borozó
Gondüző borocska mellett
Vígan illan életem;
Gondüző borocska mellett,
Sors, hatalmad nevetem.
És mit ámultok? ha mondom,
Hogy csak a bor istene,
Akit én imádok, aki
E kebelnek mindene.
És a bor vidám hevében
Füttyentek rád, zord világ!
Szívemet hol annyi kínnak
Skorpiói szaggaták.
Bor taníta húrjaimra
Csalni nyájas éneket;
Bor taníta elfeledni,
Csalfa lyányok, titeket.
Egykor majd borocska mellől
A halál ha űzni jő:
Még egy korty – s nevetve dűlök
Jégöledbe, temető!
(Pápa, 1842. április.)

December 1., szombat
Női kör, Adventi koszorú
és asztaldísz készítése baráti hangulatban
Jelentkezni lehet
a 76/466--843-as telefonszámon
Részvételi díj: 300 Ft
Művelődési központ, 15 óra
Advent első gyertyagyújtása a
városháza előtt, 17 óra
Szabó Balázs Bandája koncert
Rocktár, 20 óra
December 6., csütörtök
Városi Mikulás ünnepség
Kiskalász zenekar Sünkarácsony című zenés
gyermekműsora
Városi sportcsarnok, 17 óra
A belépés díjtalan.

Egy nyugalmazott CIA tiszt első regénye a
Vörös veréb című, egy amerikai és egy orosz
ügynök köré épülő, sok szálon futó krimi,
amely nagy részletességgel, valós módszerek,
a kémkedés, a kémelhárítás, a beszervezés és
a kiberháború bemutatásával ad bepillantást a
nemzetközi hírszerzés működésébe.
A számolás joga egy dokumentumregény,
amely a második világháborútól kezdve a hidegháborún, a polgárjogi mozgalmakon és az
űrversenyen keresztül követi nyomon a NASA
történetében, fejlődésében nagy szerepet játszó négy afroamerikai nő életútját, akik szembenéztek a kihívásokkal, intellektusukat felhasználva megváltoztatták életüket és hazájuk
jövőjét.
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Sikeres évet zár a DMTK-KVSE
Aquasport egyesület

Folyamatosan bővülve, szép eredményeket tudhat maga mögött
a DMTK-KVSE Aquasport egyesület, amely a 18 éve működő
Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület és a 10 éve tevékenykedő Kiskunfélegyházi Vízilabda Sportegyesület egyesülésével jött létre,
majd a két anyaegyesülethez csatlakozott a Dunaharaszti Úszó
Egyesület. A sportegyesület 2018 márciusában triatlon szakosztállyal is bővült. A klubon belül elismert szakedzők dolgoznak.
Az úszókat Hajdú László, a vízilabdázókat Görög Imre, a triatlonosokat Bozsó István irányítja. A szakmai vezetést Zubor Attila,
korábbi úszó olimpikon látja el, a titkári pozíciót Kiss István tölti
be. Az egyesület célja a fiatalok magas szintű versenyeztetése,
valamint a kezdő, mozogni vágyó gyermekek megismertetése e
sportágak alapjaival.
A DMTK-KVSE Aquasport egyesület az idei évben taglétszámban és
szakosztályszámban is fejlődött,
gyarapodott. Jelenleg mintegy 130
tagot számlál, amelyből százan
félegyházi és kistérségbeli fiatalok.
Az alapokat minden gyermek az
úszással kezdi, a legkisebbeket a
több évtizedes rutinnal rendelkező
Jókai Mónika, illetve Kiss Brigit-

ta oktatja. A versenyszerű úszást
Hajdú László, többszörös senior
bajnok, illetve Sebők János vezeti.
A 2018-as esztendőben nagy
hangsúlyt kapott az utánpótlás-nevelés, szép eredmények születtek a
megyei, illetve a területi versenyeken. Legutóbb Kalocsán 13 egyesületből az 5. helyen végeztek a
DMTK-KVSE úszói. Az egyesület

emellett minden év májusában
megrendezi a nagysikerű Kuchinka
Vilmos Úszó Emlékversenyt a Fél
egyházi Termál és Parkfürdőben.
A DMTK-KVSE Triatlon Szakosztálya 2018 márciusában alakult
azzal a céllal, hogy a kiskunfélegyházi és környékbeli triatlonosok
megfelelő körülmények között és
szakemberek által edzhessenek a
duatlon, az aqutalon és a triatlon
versenyekre, és azokon eredményesen szerepeljenek – mondta el
Bozsó István, a DMTK-KVSE Triatlon Szakosztályvezetője. Hozzátette, a szakosztály alapító tagjai
azokból a fiatalokból állnak, akik
az elmúlt 10 évben már bizonyították tehetségüket, kitartásukat és
olyan eredményeket értek el az országos szintű versenyeken, illetve
a duatlon és triatlon ranglistákon,
amelyekre méltán büszke Kiskunfélegyháza. A sportágban dolgozó
szakemberek célja, hogy az úszást,
kerékpározást és a futást magába
foglaló három alapsportágat megszerettessék, és életformává alakítsák a gyermekeknél, a sportolni
vágyóknál. Emellett nagy hangsúlyt
fektetnek a baráti közösségek
megteremtésére, az egészséges
életmód kialakítására.
A triatlon szakosztály irányítása
mellett Bozsó István kerékpáros
edzéseket tart. Az úszást Hajdú
László és Sebők János, a futótréningeket Nagy Viktor irányítja.
Az egyesületnél ügyelnek arra,
hogy a gyermekek jól tanuljanak.
2017 eredményei alapján Cson-

tos Dóra, Fricska Anna, Papp
Laura és Trungel-Nagy Kolos a
Magyar Triatlon Szövetség Évértékelő Díjátadó Gáláján a duatlon és
triatlon sport aranyjelvényes címét
nyerték el. Dóri, Laura és Kolos a
ranglista dobogós helyezéseikért a
Magyar Triatlon Szövetség kupáját
is átvehették. Csontos Dóra, Fricska Anna, Papp Laura és Vincze
Nádja pedig az Emberi Erőforrás
Minisztériuma által adott 2017 év
„Jó Tanuló – Jó Sportoló” címet is
megkapta. Emellett Papp Laura az
„Év Sportolója” lett 2018-ban korosztályában, triatlonban.
Bozsó István elmondta, az idei
esztendőben szinte kizárólag országos ranglista versenyeken indultak el, 3 aquatlon, 3 duatlon és
7 tritalon megmérettetésre neveztek. A triatlon sportágat versenyszerűn 12 egyesületi tag űzi, ügyelve az utánpótlásra, a tervek szerint
folyamatosan kinevelik a majdani
tehetségeket.
A DMTV-KVSE harmadik alappillére a vízilabda szakosztály. Görög
Imre vezetésével három korosztályos nemzetközi bajnokságban
indult el egyesületi csapat. Vadkerti-Tóth Ádám (2006), Ficsór Gábor (2005) és Kormányos Ágnes
(2006) a korosztályos válogatott
edzőtáborába is bekerült. Fejlődésüket, valamint a vízilabda sportág
helyigényét figyelembe véve a tréningeket jelenleg Szentesen, illetve
Hódmezővásárhelyen tartják.
Hirdetés

Megkezdtük a 2019-es
bérletek értékesítését!

Bérletek korlátozott számban
kaphatók!
Szeretettel várjuk a horgásztársakat
a következő esztendőben is!
Érdeklődni: 06/30-517-90-53
Címünk: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő
szakasz mellett!

SPORT l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2018. november 16.

Második helyen a KHTK
Fölényes, 5-0-ás győzelemmel fejezte be az őszi szezont Akasztón
a Kiskunfélegyházi HTK a megyei I.
osztályú labdarúgó-bajnokságban.
A forduló rangadóján a harmadik
helyezett Akasztó FC ellen már az
első félidőben kétgólos előnybe
került a KHTK Szabó Attila és Zs.
Juhász István találataival. A fordulást követően előbb Koncz Zsolt
játékos-edző, majd pedig Koncz
Miklós, végezetül a góllövőlista
éllovasa, Némedi Norbert is bevette
az akasztói kaput. A KHTK erődemonstráló sikert ért el, a listavezető
Kiskőrösi LC 6-2-es legyőzését követően a harmadik helyezett Akasz-

tót is kiütötte. A Honvéd Sporttelep
centerpályájának újrafüvesítése miatt az őszi idény összes mérkőzését
idegenben játszotta le a félegyházi
gárda, tizenhárom találkozón csupán egy alkalommal szenvedett
vereséget. A tavaszt kétpontos hátrányból a második pozícióból várhatja a Kiskőrösi LC mögött.
Bács-Kiskun Megyei I. 13.
ford., 11. 04.
Akasztó FC – Kiskunfélegyházi HTK 0-5 (0-2)
Gólszerzők: Szabó Attila 19. p.,
Zs. Juhász István 21. p., Koncz
Zsolt 58. p., Koncz Miklós 60. p.,
Némedi Norbert 80. p.
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Bronzérem az országos
birkózó csapatbajnokságon

Nagyszerűen szerepeltek a félegyházi birkózó lányok a diák csapatbajnokság országos döntőjében.
A selejtezőcsoportban először a
dunaújvárosiakat, majd az érdieket legyőzve bejutottak a hármas
döntőbe. A házigazda Kaposvár és
Orosháza ellen is szoros küzde-

lemben maradtak alul, így a bronzérmet sikerült megszerezniük.
A csapat tagjai: Bene Ivett, Kiss
Henrietta, Kiss Viktória, Nagy
Zita, Páli Éva, Szabó Szonja, Tapodi Rebeka és Tapodi Zsófia.
Edzők: Ván Jenő, Szabó József
és Kelemen András.

Hátrányból fordítottak
Továbbjutás a kupában
Sikerrel kezdett és továbbjutott az egyik legkedveltebb és
legeredményesebb sorozatában
az Astra Kiskunfélegyházi Bulls
női futsalcsapata. Az Astra eddig hétből hétszer bekerült a
Magyar Kupa négyes döntőjébe, többször is megnyerve azt.
A második fordulóba bekapcsolódva az ugyancsak NB I-es
Gyulai Amazonokat múlta felül
fordulatos találkozón 4-3-ra.
A vendégek kétszer is előnybe
kerültek, de az Astra 2-3-as

hátrányból visszavette a vezetést, amivel kiharcolta a legjobb
nyolc közé kerülést.
Női Futsal Magyar Kupa 2.
ford., 11. 10.
Astra
Kiskunfélegyházi
Bulls – Gyulai Amazonok 4-3
(1-1)
Gólszerzők: Szabó Boglárka 6. p., Dikanová Dominika
22. p., Gál Tímea 30. p., Sipos
Lilla 31. p. ill. Bálint Rebeka 8.
p., Kurai Nikolett 21. p., Heidt
Edina 26. p.

Folytatta remeklését az idei
szezonban a P&P Kiskunfélegyházi HTK kézilabda együttese,
amely a hetedik mérkőzésén
immár a hatodik győzelmét
aratta az NB II férfi felnőtt déli
csoportjában. A tabella második helyén álló KHTK ezúttal az
alsóházbeli Dunaújvárosi AC
otthonába látogatott. A találkozó nem várt izgalmakat tar-

togatott, a szünetbeli 12-12-őt
követően a házigazdák vezettek, de a félegyházi csapatnak
sikerült a fordítás, nagy csatában 26-25-re nyert, így megőrizte ezüstérmes pozícióját a
bajnokságban.
NB II férfi felnőtt déli csoport 7. ford., 11. 11.
Dunaújvárosi AC – Kiskunfélegyházi HTK 25-26 (12-12)

EnduroCross sikerek
Az elmúlt évekhez hasonlóan
2018-ban is rajthoz álltak a Magyar EnduroCross bajnokság kategóriáiban a Kiskunfélegyházi
Motoros Sport Egyesület tagjai. A
szezon során három második, öt
harmadik helyet, valamint kilenc

negyedik, hat ötödik és három hatodik helyet szereztek a versenyeken. Összetettben Faragó Dávid
és Bagi Csaba kategóriája bronzérmese lett, míg Sziládi Róbert
és Szabolcska Zoltán kategóriája
negyedik helyén végzett.

Érvényesült a papírforma
A négy győzelemmel rajtoló
és bajnokesélyes Ceglédi KE
vendége volt a Kiskunfélegyházi KC a felnőtt férfi kosárlabda-bajnokság NB II. keleti
csoportjában. A KKC legutóbb
megszerezte első sikerét a szezonban, ennek ellenére bravúrnak számított volna egy szoros
eredmény elérése. Az első negyedben még tartotta magát a
félegyházi csapat, de a második

negyed végére 17 pontosra nőtt
a különbség, ami a későbbiek
során sem csökkent. A ceglédiek támadásban, dobáspontosságban és védekezésben is felülmúlták a KKC-t, magabiztos
97-59-es győzelmet arattak.
Férfi NB II. Keleti csoport
5. ford., 11. 07.
Ceglédi KE – Kiskunfélegyházi KC 97-59 (21:17, 26:13,
18:15, 32:14)
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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39 éve nyílt meg a Centrum Áruház
1979. november 5-én, hétfőn,
délután nyílt meg a Béke téren
Félegyháza addigi legnagyobb
üzletközpontja, a Centrum
Áruház.
Az akkori viszonyok között kifejezetten korszerűnek számító,
kétszintes, légkondicionált, 3150
négyzetméter alapterületű épület
63 millió forintba került. A kivitelezést a Kiskunhalasi Építőipari
Vállalat (KUNÉP) kiskunfélegyházi
főépítésvezetőségének
dolgozói
végezték, az áruház felhúzása a
vállalat addigi tevékenységének
legnagyobb építkezése volt.
A modern kereskedelmi egység a nyitáskor 25 millió forintos
árukészlettel rendelkezett és 160
dolgozót foglalkoztatott. A város „centrumában” elhelyezkedő

áruház szokatlanul nagy
készlettel és gazdag választékkal készült a megnyitóra. A méteráruosztály különböző szöveteket,
selymeket és lakástextilt
kínált, a műszaki osztályon rádió, televízió, magnetofon, háztartási gépek
és felszerelések, lakásvilágítási cikkek, kerékpárok és motorkerékpárok
várták a vásárlókat. A ruhanemű iránt érdeklődők
is kedvükre válogathattak a konfekcióosztályon
a női-, férfi- és gyermek
készruhák, cipők, divatés kötöttáruk, valamint
fehérneműk és harisnyák
között.

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben
a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Kitti: 2 hónapos, barna, keverék
szuka kölyök
2. Penny: 2 hónapos, fekete-barna,
keverék szuka kölyök
3. Peggy: 2 hónapos, fekete, keverék szuka kölyök
4. Mindy: 2 hónapos, fekete, 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.

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

„ÜTŐS ŐSZI” NOTEBOOK-AJÁNLATUNK!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
HP EliteBook 8470p: : Intel Core-i5 3380, 4 GB mem.,
250 GB HDD, webcam, 14,1”-os kijelző
Br. ár: 55.990 Ft
Dell Latitude E5420: Intel Core-i3 2330, 4 GB mem.,
320 GB HDD, DVD, 14”-os, kijelző, 1 év gar.
Br. ár: 47.990 Ft

Új notebook:
Dell Inspiron 3567: Core-i3 6006U, 4 GB mem., 1 TB HDD,
webcam, Win 10, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar. Br. ár: 146.990 Ft
HP 250 G6: Intel N3060 1,6 GHz, 4 GB mem., 500 GB HDD,
webcam, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.
Br. ár: 96.490 Ft
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Ezenkívül az áruház forgalmazott kozmetikai és ajándékcikkeket, háztartási vegyi árut, üveg-,
porcelán- és műanyagárut is, valamint 20 féle egyéb szolgáltatást
is nyújtott, pl.: díjtalan házhoz
szállítást, OTP-ügyintézést, ruhaigazítást, motorvizsgáztatást és
árusítottak Centrum-ajándékutalványt is.
A megnyitást olyan óriási érdeklődés övezte, hogy az új épület
szűknek bizonyult, az utcán várakozó, az üvegajtókat szabályosan
megrohamozó sok ezres vásárolni akaró tömeget csak szakaszosan tudták fogadni, beengedni a
boltba.
A régi Centrum Áruház épülete ma is a vásárlók szolgálatában
áll, az üzletházat mára több, kisebb-nagyobb helyiségre osztották
fel, ezeket különböző profilú cégek
és kereskedések használják.
Ónodi Márta

Mennyből az angyal
A Ghymes együttes
két tagja, Szarka
Tamás és Szarka
Gyula ad koncertet december 13án, csütörtökön 18
órakor a Szent István Templomban.
Az esten közreműködik a Kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos
Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Kicsinyek Kamarakórusa. Támogatói jegyek 2500 forintért megvásárolhatók a Tourinform Irodában, a Móra Ferenc Művelődési Központban és a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A jegyekből befolyt összeggel a Szent
István Templom közösségi házának létrehozását támogatják.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Ács Éva (anyja neve:
Tánczos Éva), Horváth Emma (Mák
Rita Mónika), Dobondi Bence (Raduly
Tünde Noémi), Szikora Szabolcs – Szikora Zita (Bieleczki Zita)
MEGHALTAK: Pozsár János Pálné
Bene Julianna, Makány József, Bene
József, Fojt Béla, Zsemberi Gézáné
Csizmadia Julianna, Banó Szabó And-

rás Lászlóné Bíbok Ilona, Kovács B. József – Kiskunfélegyháza, Novák Mihály,
Fülöp Józsefné Horváth Julianna, Gácsi
Antalné Rónyai Zsuzsanna, Orosz Egon
György – Kecskemét, Oláh József – Jakabszállás, Tóth Imréné Seregély Erzsébet – Petőfiszállás
Házasságot kötöttek: Máté Berta –
Panczi Kálmán, Dinók Edit – Vidák Róbert, Mészáros Regina – Bense György
Zsolt, Huszti Fanni – Piroska János,
Lajos Bernadett – Palatinus Attila

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó:
Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 10.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak:
Fantoly Márton (fotó),
Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor (újságíró),
Kiss Gabriella (újságíró),
László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt.
Cím: 9021 Győr, Újlak u. 4/A.
Felelős vezető: a Zrt. vezérigazgatója

