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Idén még szeptemberben is ki-
tartott a nyárias meleg, ezért 
kissé lassabban indultak meg 
a közparkok őszi munkái. 

Mint azt Nagy Ágnes városi fő-
kertésztől megtudtuk, szeptember 
első felében az öntözőrendszerrel 
ellátott gyepfelületeken a gyepszel-
lőztetést végezték el a félegyházi 

városfenntartó cég szakemberei. 
Erre a nyári öntözések miatt letö-
mörödött talaj lazítása érdekében 
van szükség. A talaj szerkezetének, 
tápanyagellátásának javítása ér-
dekében ezt követően egy vékony 
komposztréteg elterítésével lehet 
megteremteni a jövő évi szép gyep-
hez szükséges jó talajminőséget. 
Ehhez az idén még nem állt ren-

delkezésre elegendő mennyiségű 
komposzt, de a tervek szerint, ez 
jövőre már a saját zöldhulladékból 
megoldható lesz. 

Szeptember második felében a 
munkák az évelőágyak növényeinek 
pótlásával folytatódott. 2022-ig, a 
növényzet záródásáig a kivitelező 
cégek bocsátják rendelkezésre a 
szükséges növényanyagot a Zöld 

város területén, valamint a Kossuth-
városi átépült közparkban, a Pe-
tőfi-lakótelepen és a Darvas téri fel-
újított parkban. Az ültetést viszont a 
városfenntartó cég kertészei végzik, 
hiszen most már ők ismerik a legjob-
ban a növényzetet. Idén ősszel ösz-
szesen 5 ezer darab cserje és évelő, 
valamint 102 ezer darab virághagy-
ma elültetésére kerül így sor.

Folytatás a 2. oldalon!

102 ezer virághagymát ültetnek el

Fotó: Fantoly M
árton
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Október első fele a nyári virágok cseréjének ideje. Idén 
9200 darab árvácska, nefelejcs, százszorszép és krizan-
tém mellett 2800 darab tavaszi virághagymát vásárolt 
és telepít el a város. Ebben az időszakban kezdődik meg 
az évelő virágok időnként szükséges át- és szétültetése, 
valamint befejeződik az intenzíven gondozott gyepek ka-
szálása is.

November elején-közepén az utóbbi években telepített, 
de kipusztult facsemeték pótlása és a korábbi telepítések 
kiegészítése, szükség szerint átültetése kezdődik meg. Ez 
idén várhatóan mintegy 100 darab fa telepítését jelenti. Az 
őszi parki munkák sorát a lombgyűjtés zárja, ami az időjá-
rás függvényében gyakran a télbe is belenyúlik – számolt 
be a főkertész.

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyette-
se, parlamenti államtitkár, a Fidesz alelnöke és Lezsák Sándor 
országgyűlési képviselő tartott országjáró lakossági fórumot 
Kiskunfélegyházán, a Szakmaközi Művelődési Házban október 
13-án, kedden, Ne hagyjuk, hogy visszatérjen a múlt címmel.

Az eseményt Lenkei Róbert 
választókerületi kabinetfőnök 
nyitotta meg. Beszámolt a vá-
lasztókerület adottságairól és az 
elmúlt időszak térséget érintő 
eseményeiről. Mint elmondta, 
Magyarország egyik legnagyobb 
választókerületéről van szó, ahol 
a lakosság száma meghaladja a 
90 ezer főt, a szavazóké pedig 
73.923 fő.

Ezt követően Németh Szilárd 
miniszterhelyettes vette át a szót, 
aki elismerően beszélt a válasz-
tókerületben folyó munkáról.

– Amit itt, Lezsák Sándor vá-
lasztókörzetében tapasztalok 
– legyen szó az utak állapotá-
ról, a lakiteleki programról, vagy 
Kiskunfélegyháza fejlesztésé-
ről – külön-külön sikertörténet 
– fogalmazott.

Ezt követően a Fidesz alelnö-
ke részletesen összehasonlította 
a Gyurcsány Ferenc és az Or-
bán Viktor vezette kormányok 
eredményeit. Ennek kapcsán 
kitért a gazdaságpolitikára, be-
szélt a munkahelyek számának 
alakulásáról, a nemzeti vagyon-

ról, a családi támogatási rend-
szer és a nyugdíj alakulásáról, a 
nemzetpolitikáról.

A fórumot Lezsák Sándor 
zárta. Az országgyűlés alelnöke 
kiemelte a választópolgárokkal 

való közvetlen kapcsolat és be-
szélgetés fontosságát. – Nagyon 
fontos – fogalmazott –, hogy 
körülöttünk az emberek ért-
sék, hogy mi történik ebben a 
hazában.

Miniszter helyettesi 
országjáró fórum

Tisztelt félegyházi családok!
Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata az idei évben is támo-
gatja a nagycsaládosokat, va-
lamint a 2021. évben született 
újszülöttek családjait.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az újszülöttek 
és a nagycsaládosok támogatása tovább-

ra is kérelem benyújtásával igényelhető 
személyesen a Kiskunfélegyházi Polgár-
mesteri Hivatal Szociális Osztályánál 
vagy ügyfélkapun keresztül. Fontos válto-
zás, hogy a támogatásként megállapított 
utalványt a jogosultak felvehetik a hivatal 
pénztárában és azonnal levásárolhatják 
az arra kijelölt üzletekben.

Folytatás az 1. oldalról!
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Október 6-án, a Kiskun Mú-
zeummal szemben lévő ara-
di vértanúk emlékoszlopánál 
helyezték el az emlékezés 
koszorúit a városvezetés, az 
iskolák és a civil szervezetek 
képviselői. Ünnepi beszédet 
mondott Makra Flóra, a KSZC 
Kiskunfélegyházi Kossuth 
Lajos Technikum, Szakkép-
ző Iskola igazgatóhelyettese, 
történelemtanára.

Világosnál minden elveszett vol-
na? Csak akkor, ha ugyanaz a nép 
kényszeríttetik fegyverletételre, 
amely egy évvel korábban a márci-
usi ifjak mögé sorakozott. Az, akit 
legyűrt az orosz-osztrák túlerő, a 
hazáért elszántan küzdő nemzetté 
érett magyarság volt. A levert sza-
badságharc nemcsak áldozatokkal 
járt, hanem hősöket, mártírokat is 
adott nekünk, olyan vezérlő csil-
lagokat, akikre minden népnek 
szüksége van ahhoz, hogy egyenes 
gerinccel tudjon talpon maradni 
minden időben.

A mai nemzeti gyásznapon a 
172 évvel ezelőtt Aradon kivég-
zett vértanú tábornokok és a 
pesti Újépületben agyonlőtt gróf  
Batt hyány Lajos miniszterelnök 

előtt tisztelgünk. Az aradi 13 olyan 
el nem évülő eszméket, magatar-

tásformákat képviselt, amelyek ma 
is tiszteletet parancsolnak. Ilyenek 

a becsület, a tisztesség, az erkölcsi 
tartás, a meg nem alkuvás, a kö-
telességtudat, az áldozatvállalás, 
a köz javáért való munkálkodás. 
Ezekből ad leckét évről évre októ-
ber 6., ezért tudja megérinteni ez a 
gyásznap 172 év után is az utókor 
lelkének jobbik felét – mondta el 
beszédében Makra Flóra.

Rákóczi hamvai
Zenés, ismeret-
terjesztő előa-
dást hallhattak 
az érdeklődők 
a Szent István 
T e m p l o m b a n 
október 10-én 
este, Rákóczi 
Ferenc hamvai 
Kiskunfélegyhá-
zán címmel.

A dr. Tóth Ákos 
ötlete alapján 
szervezett előa-
dás anyagát dr. Kőfalviné dr. Ónodi 
Márta 10 évvel ezelőtt készült tudo-
mányos munkája adta, amelyet zenés 
kísérettel, korabeli újságcikkekből sze-
mezgetve tettek egyedivé. II. Rákó-
czi Ferenc hamvai 115 évvel ezelőtt 
érkeztek Magyarországra, az urnát 
szállító vonat megállt városunkban és 
a megyei küldöttség is Kiskunfélegy-
házán rótta le kegyeletét a fejedelem 
előtt és ünnepség keretében köszön-
tötték a hazaérkezést.

Az előadás során rendkívüli alapos-
sággal ismerte meg a résztvevő a törté-
nelmi előzményeket, a kiskunfélegyházi 
ünnepség előkészületeit, helyszíneit, 
eszközeit, kellékeit. A szerző mellett 

közreműködött férje, dr. Kőfalvi Ta-
más is, aki a helyi sajtó termékeiből 
válogatva mutatta be az esemény jelen-
tőségét. Az este folyamán a részletes 
leírások, ismertetők alapján olyan pon-
tos képet kaphattunk az ünnepségről, 
mintha magunk is részesei lettünk vol-
na. A zenei betétek még inkább fokozták 
az érzést, a tárogató fájdalmas hangja, 
az orgona fenségessége és Fazekas Ta-
más kántor énekhangja különlegessé, 
egyedivé és rendkívüli élménnyé emelte 
az előadást. Tárogatón közreműködött 
dr. Francia László és dr. Tóth Ákos.

A rendezvény jótékony célt is szolgált: 
a közösségi ház bútorzatára fordítják az 
összegyűlt pénzt.

Az Év Olvasója

Az Országos Könyvtári Napok záróeseményeként 
a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban adták át Az 
Év Olvasója címet.

2021-ben, az Év Online Könyvtárhasználója Gál 
Rebeka, az Év Könyvtári Segítője Bense Zoltán, az 
Év Olvasócsaládja a Goldpergel család, az Év Gyer-
mekolvasója Mák Fanni Zoé, az Év Olvasója pedig 
Szabó Jánosné Katika lett, aki évek óta rendszeres 
látogatója, használója a könyvtárnak. Szabó Jánosné a 
szórakoztató, könnyed, romantikus irodalmat kedveli. 
A korlátozások alatt is rendszeresen igénybe vette az 
intézmény könyvfutár és könyvátadó pontját. Az idén 
az általa kölcsönzött dokumentumok száma 111 volt. 
A díjakat Abonyi Szilvia, a könyvtár igazgatója és dr. 
Bánki Horváth Mihályné adták át.

Emlékezés  
az aradi vértanúkra
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Déli meleg főétkezést kínál 5 hónapos kortól Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés kereté-
ben az őszi szünet munkanapjaira a hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülő, kiskunfélegyházi lakóhellyel rendelkező kiskorú 
gyerekek részére. 

A 2021/2022-es tanév őszi szü-
netében 5 munkanapon – 2021. 
október 25-étől október 29-éig – 

nyújtja az önkormányzat az arra 
jogosult gyermekek térítésmentes 
ebédjét. Amennyiben a gyermek a 

szünidő e napjai alatt iskolai, óvo-
dai, bölcsődei ellátásban része-
sül, részére a fenti gyermekétkez-
tetés párhuzamosan nem vehető 
igénybe. 

Az étkeztetés igénylését az arra 
jogosult szülőknek már előzete-
sen megküldött nyomtatványon 
keresztül, valamint igény szerint 
soron kívül is be lehet benyújtani 

a Kiskunfélegyházi Polgármesteri 
Hivatal Szociális és Közfoglalkoz-
tatási Osztály Szociális Csoport-
jához (I. emelet 47.), telefonon 
pedig a 76/562-047-es számon 
adnak tájékoztatást.

A szünidei étkeztetést a Szik-
ra-Vill Kft. konyhája nyújtja. (Kis-
kunhalasi Szakképzési Centrum 
Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma 
épületének konyhája, 6100 Kis-
kunfélegyháza, Kossuth u. 34.)

Ingyenes ebéd az őszi szünetre

Az utak állapota kiemelten 
fontos a külterületen
Ván Jenő, a 10-es választókörzet önkormányzati képviselője ok-
tóber 12-én a selymesi közösségi házban, 19-én pedig a Bugaci 
úti Gazdakörnél tartott családias hangulatú lakossági fórumot. Az 
előző eseményen részt vett Csányi József polgármester, dr. Fara-
gó Zsolt jegyző és Juhász László városüzemeltetési osztályvezető, 
míg az utóbbin Balla László alpolgármester, Sipos Róbert, az önkor-
mányzat Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Csoportjának 
munkatársa és Tarjányi Ernő, a Kiskunok Vidékéért Egyesület képvi-
selője adott tájékoztatót és válaszolt a felmerülő kérdésekre.

Ván Jenő örömmel jelentette be, 
hogy Selymes és térsége lakó-
létszáma az elmúlt időszakban 
növekedett. Ezt követően össze-
gezte az eddigi fejlesztéseket a 
körzetben és vázolta a jövőben 
megvalósulókat. Beszélt a több 
ütemben, mára teljes egészében 
kiépült a Csólyosi útról. A beruhá-
zás keretében minden évben egy 
kilométeres szakasz épült meg, 
miután pedig egészen a 451-es 
főútig elkészült a munka, a város 
sikeresen pályázott a belterületi 
szakasz felújításának költségeire. 
Így vált lehetővé az a 170 millió 
forintos fejlesztés, aminek egy 
főúti paraméterekkel rendelkező 
út lett az eredménye. Ezzel a tér-
ség lakóinak 80 éves igényét sike-
rült valóra váltani, megteremtve 
számukra a biztonságos közle-
kedés feltételeit. A megvalósult 
fejlesztések sorában a képviselő 
megemlítette a megrongált busz-
megállók átfestését és teljes fel-
újítását is. A körzetben a kiemelt 
feladatok közé sorolta az utak és 
az azokat szegélyező növényzet 
karbantartását, a fák gallyazását, 
amihez olyan fanyeső munkagé-
pet szeretnének vásárolni, ami 
gyorsabbá és hatékonyabbá teszi 
a munkát. Ígérete szerint rövid 
időn belül 30 km/óra sebesség-
korlátozású övezetet jelző táblákat 
helyeznek ki, amitől a dűlőutakon 

közlekedő járművek sebességének 
csökkenését remélik. A továbbiak-
ban kerékpártámasztók telepítése 

és egy játszótér megvalósításának 
lehetősége is felmerült a fórumon. 
A körzet képviselője kitért arra, 
hogy a korábban kihelyezett térfi-
gyelő kamerák jó szolgálatot tet-
tek már eddig is, hiszen segítsé-
gükkel bűncselekmény elkövetőjét 
sikerült leleplezni.

Csányi József polgármester a 
városban és a körzetben meg-
valósult fejlesztésekről beszélt, 
közöttük a Zöld város projekt 
folytatásaként a Kossuth utca bur-

kolatának a megújításáról a Kör-
patikától a vasútállomásig. Mint 
mondta, óvodák, bölcsődék teljes 
körű felújításai valósulnak meg a 
jövőben, tervezik egy rendszám-
felismerő rendszer bevezetését 
Félegyházán, ami a bűnmegelőzés 
szempontjából lesz jelentős lépés.

A lakossági fórumon megje-
lentek jelezték a területen a mo-
bilkapcsolat gyengeségét, a lefe-
dettség hiányát, szóba került a 
nyomvályúk, elhagyott ingatlanok, 
gazdátlan kutyák problémája és a 
fanyesés szükségessége is. 

A Bugaci úti Gazdakörnél a kör-
zet aktuális problémáira kitérve 
Ván Jenő többek között az utak 
állapotának javítására, a növény-
zet, fák karbantartásának szük-
ségességére, a vezetékes ivóvíz 
fontosságára, az elhasználódott, 
meghibásodott lámpatestekre, a 
megrongált buszmegállókra és a 
szemétszállítás akadozására tért 
ki. Mint mondta, a város dolgozik új 
útszakaszok kikövezéséhez, útalap 
megvalósításához szükséges pá-
lyázati források előteremtésén. 

Balla László a következő időszak 
tervezett városi fejlesztéseiről be-
szélt, így a Csongrádi út, az Osko-
la utca és Pázmány utcát érintő 
parkolóépítésekről, a Korona utca 
jövőbeli változásairól, új lámpates-
tek kihelyezéséről és a Molnártele-
pi út felújításáról. Leszögezte: a 
városvezetés törekvése, hogy min-
den városrész egyenlő arányban, 
folyamatosan fejlődjön. 

Tarjányi Ernő, a Kiskunok Vidé-
kéért Egyesület munkatársa pályá-
zati lehetőségekről tájékoztatta a 
fórumon megjelenteket. Ilyenek a 
napelemes rendszerre beadható 
és őstermelőknek szóló pályáza-
tok, amelyekről az irodájuk részle-
tes tájékoztatást tud nyújtani.

Végezetül a körzet lakói vetet-
ték fel igényeiket, amelyek főként 
a közlekedéssel, a villamoshálózat 
fejlesztésével, és az iskolából ha-
zatérő gyermekek biztonságának 
fokozásával voltak kapcsolatosak.  
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Élénk volt az érdeklődés 
Szabó József, a 6. számú vá-
lasztókörzet önkormányzati 
képviselője október 7-én a 
Zöldmező-lakótelep volt élel-
miszerboltjának épületében, 
október 14-én, csütörtökön 
pedig a Bankfalui óvodában 
tartott lakossági fórumot. Az 
eseményen a képviselőn kívül 
Csányi József polgármester, 
dr. Faragó Zsolt jegyző, Juhász 
László, a városüzemeltetési 
osztály vezetője voltak jelen, 
és a Zöldmező-lakótelepen 
Vakulya László, a mezőőrség 
vezetőjéhez is intézhettek 
kérdéseket a jelenlévők.

A polgármester hozzászólásában 
elmondta, hogy a vírus – mint a 
világon mindenhol – Félegyházán 
is hozott megoldandó feladato-
kat. Az önkormányzat igyekezett 
mindenkinek segíteni, tette ezt 
többek között adókedvezménnyel, 
bérleti díjak csökkentésével. Most 
már látható, hogy a félegyházi 
vállalkozások az országos átlag-
nál gyorsabban álltak talpra, és 
kormányzati támogatást is kapott 
a város. Mindezeknek köszönhető, 
hogy Félegyháza szerte jelenleg is 
folynak felújítási munkák. Szep-
temberben, a Bankfaluban két 
utca kapott szilárd burkolatot és 
mindkettőben a csapadékvíz-elve-
zetés is megoldódik. 

A Zöldmező-lakótelep lakói a 
tájékoztatásokból megtudhat-
ták, hogy a Csanyi úti kerékpá-
rút tervei már elkészültek, ezt 
az önkormányzat európai uniós 
pályázatból kívánja megvalósíta-
ni. Nyertes pályázat esetén a ke-
rékpárút a Szentesi úttól a 451-es 
elkerülő útig fog megépülni. A ke-
rékpárút két méter 20 centiméter 
szélességű lesz, ami biztonságos-
sá teszi a lakótelepre közlekedő 
gyalogosok és kerékpárosok útját. 
A Zöldmező-lakótelepen az egyik 
fő bevezető út hiányzó 70 m-es 
szakaszát fogják leaszfaltozni a 
tervek szerint.

A városi beruházásokról szólva 
a polgármester említést tett ar-
ról, hogy az önkormányzat egy tu-
risztikai pályázaton dolgozik, ami 
érinti a Fürdőszálló épületét, és 
egy 250 főt befogadó rendezvény-
ház építése is tervben van. Ugyan-
csak Európai uniós támogatásból 
tervezik megépíteni a kerékpáru-
tat a mezőgazdasági bolt és Vá-
rosföld között. Nyertes pályázat 
esetén a Félegyháza és Kecske-

mét távolságot biztonságosan le-
het majd bringával is megtenni.

A tájékoztatók után a megje-
lent lakók egy épülő új üzemmel 
kapcsolatos aggályaikat sorolták. 
Úgy vélik, hogy ha megépül a len-
olajgyár, az kellemetlen szaggal 
árasztja el a lakótelepet. Emellett 
megnöveli a teherautó-forgalmat, 
amik között nehézjárművek is 
vannak, rongálják az utat, és ve-
szélyessé teszik a közlekedést. Dr. 
Faragó Zsolt jegyző a felvetésekre 
elmondta, hogy tudomása szerint 
nincs még építési engedélyezési 
eljárás folyamatban, ezért nem 
tudni, milyen jellegű üzem épülne. 
Tájékoztatást adott a lakóknak, 
arról, hogy egy esetleges enge-
délyezési eljárás kapcsán, milyen 
jogaik lehetnek, és hogyan tudják 
ezeket érvényesíteni.

A Bankfalui óvodában a kör-
zetet érintő fejlesztések között 
részletesen beszélt Csányi József 
a Béla Király utca teljes egészé-
ben, és a Templomhalom utca 
részlegesen megújult szilárd bur-
kolatáról és a Vasas-pálya projekt 
jelenlegi állását is összefoglalta. 

Elmondta, hogy erre az elhúzódó, 
sokadszor módosított beruházás-
ra sajnos nem érkezett még meg 
a támogatói döntés. A várost érin-
tő útfelújítások közül a polgár-
mester a Nádasdy utca, Mártírok 
útja, Csongrádi utca, Deák Ferenc 
utca, valamint a Korona utca ter-
vezett változásait ismertette, és 
megerősítette azt a korábban tett 
ígéretet is, hogy 2024-ig minden 
belterületi utca szilárd burkolatot 
fog kapni.

Szabó József képviselő hang-
súlyozta, hogy a Bankfalut is 
számos ponton érinteni fogja a 
belterületi utcák szilárd burko-
latúvá tétele, és több, nem szi-
lárdburkolatú szakasz építési 
tervei már a következő hetekben 
elkészülnek. A közvilágítási lám-
patestek kihelyezésében ugyan-
csak élenjár a városrész. A körzet 
képviselőjének elmondása szerint 
itt lesz a legtöbb új közvilágítási 
lámpatest felszerelve a következő 
időszakban.

A megjelentek kérései, észre-
vételei között elsődlegesen és 
visszatérően szerepelt a körzet 

útjainak állapota, kiemelt figye-
lemmel a Gólya utca problémájá-
ra, ahol a lakók elmondása sze-
rint már szinte lehetetlenné vált 
a közlekedés az aszfalt hiánya 
miatt.

A Templomhalom mellett éjjel 
hangoskodó fiatalok kapcsán is 
szót emeltek a lakók, itt gyako-
riak a rongálások, szemetelések. 
Elmondták, hogy több esetben 
is riasztották a rendőrséget, de 
úgy tűnik a problémát eddig nem 
sikerült megoldaniuk. A polgár-
mester és a körzet képviselője a 
felvetett probléma kapcsán be-
számoltak arról, hogy a területen 
hamarosan két köztéri kamera 
lesz kihelyezve, az erre vonatko-
zó szerződés már alá van írva. 
Az eddigi tapasztalatok szerint 
okkal várható, hogy ezzel megol-
dódik a helyzet.

Szóba került a gyorshajtó au-
tósok problémája is, akik főleg a 
Kiskun utca és a Béla Király utca 
környékén okoznak sok bosz-
szúságot. A városvezetés ennek 
a problémának a megoldását 
is előkészítette már, ugyanis – 
hangzott el – kísérleti jelleggel 
forgalomlassító szigeteket létesí-
tenek az érintett útszakaszokon, 
a városban először. Amennyiben 
a kezdeményezés beváltja a hozzá 
fűzött reményeket, úgy más vá-
rosrészekben is alkalmazni fogják 
a forgalomlassítás e módját.

Mindemellett a teherautó-for-
galom megoldásában is kérték a 
lakók a városvezetés segítségét. 
A jelenlévők felvetették továbbá 
az élelmiszerboltok hiányából, 
a fanyesések szükségességéből 
adódó problémákat, és kérték a 
közterületi világítás javítását, vi-
lágítótestek pótlását, és a zöld-
hulladék-szállítás megoldását is 
a városvezetéstől. A képviselő és 
megjelent vendégei a kéréseket, 
javaslatokat meghallgatták, azo-
kat megvitatták a megjelentekkel 
és ígéretük szerint az orvosolha-
tó problémákra rövid időn belül 
megoldást keresnek.

Lakossági fórumot tart  
dr. Réczi László
Dr. Réczi László, az 1. számú választókörzet önkormányza-
ti képviselője tart lakossági fórumot november 8-án, hét-
főn 17 órától a Platán iskolában. 

Meghívott vendégek: Csányi József polgármester, dr. Faragó 
Zsolt jegyző és Juhász László, a városüzemeltetési osztály 
vezetője.
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Lakossági fórumot tartott Balla László alpolgármester, az 5. 
választókörzet önkormányzati képviselője október 11-én. A fó-
rumon részt vett Csányi József polgármester, dr. Faragó Zsolt 
jegyző és Juhász László városüzemeltetési osztályvezető.

Balla László a fórum kezdetén 
összefoglalta az elmúlt évek fej-
lesztéseit, megvalósult terveit a 
körzetben. Ilyen a Móra utcai Óvo-
da, a Jókai utcai parkoló, vagyis 
a Kőfaragók-tere és a 2020. au-
gusztus 20-án átadott Zöld város 
projekttel megvalósult – most 
már díjnyertes – újraálmodott 
belváros. A megjelenteket tájé-
koztatta a jövőbeni tervekről is: 
a Csongrádi út javítása, a Piactér 
melletti Oskola és Pázmány utca 
felújítása, az említett helyeken 
parkolók kialakítása.

Véleménye szerint a legkoráb-
ban megvalósuló projekt lehet egy 
sikeres pályázat után a Csongrádi 
út felújítása. Új aszfaltburkolatot 
kap majd, illetve 78-80 férőhelyes 
parkoló kialakítását is tervezik 
az utcában. Az érintett területen 
a csapadékvíz-elvezetés is meg-
oldást kíván, ez is része lesz a 

munkálatoknak. A megvalósult 
felújítás részben megoldhatja a 
vásárok idején jelentkező parkolá-
si gondokat a területen.

Kiemelte, hogy a piac egy vá-
ros életében nagyon fontos pont. 
Ezért elengedhetetlen, hogy az 

Oskola utca és Pázmány utcai 
részt tehermentesítsék a fokozott 
forgalomtól piacnapokon. Ezt hi-
vatott megoldani, a két utca kö-
zötti parkolók létesítése, amelyen 
keresztül a főútra visszajutás is 
egyszerűsödik majd. Az utca csa-
padékvíz-elvezetése itt is része 
lesz a munkálatoknak.

Csányi József polgármester 
beszédében emlékeztette a meg-
jelenteket az elmúlt két év ne-

hézségeire és elmondta, hogy az 
önkormányzat is nehéz időszakon 
van túl. Biztosított mindenkit, 
hogy jelenleg számos projekt van 
a tervezőasztalon és nemcsak az 
5-ös körzet, hanem a többi vá-
rosrész fejlesztésén is folyama-
tosan dolgoznak. Megosztotta a 
megjelentekkel a következő évek 
terveit, amelyben többek között 
helyet kap majd önkormányzati 
bölcsődék és óvodák felújítása, a 
Molnártelepi út teljes körű felújí-
tása is. Ezen kívül turisztikai fej-
lesztések is várhatóak: Fürdőszál-
ló rekonstrukció, strandfelújítás, 
valamint a mezőgazdasági áruház 
és Városföld között megvalósul-
hat egy kerékpárút is. Beszélt a 
városháza épületén szükségessé 
vált felújításokról is, amelyekhez 
szintén állami segítség szükséges.

A nagy létszámban megjelent 
érdeklődők kérései között szere-
pelt többek között a közvilágítás 
hiányosságainak pótlása, illegális 
szemétlerakatok felszámolása, il-
letve a körzetbe tartozó utak, jár-
dák felújításának szükségességét 
is jelezték néhány helyen a lakók. 
A fórumon felvetett problémákat 
megvitatták, azok rövid időn be-
lüli megoldására tettek ígéretet.

 Z. A. 

Több tucat új parkoló

Okoszebra lesz a Kossuthvárosban 
Dr. Kiss Ákos Csaba, a 9. számú választókörzet ön-
kormányzati képviselője tartott lakossági fórumot 
október 18-án, a Szendrey Júlia utcai Közösségi 
Házban. Az eseményen megjelent Csányi József 
polgármester, Balla László alpolgármester, dr. Fa-
ragó Zsolt jegyző és dr. Ónodi Izabella képviselő.

Dr. Kiss Ákos Csaba tájékoztatójá-
ban kitért arra, hogy sajnos a ví-
rushelyet a körzet fejlesztéseire is 
rányomta a bélyegét: a Bajza utca 
burkolatának javítása az említett ok 
miatt csúszik. Mindezek ellenére a 
megvalósításon dolgoznak, és szá-
mos más területen is fejlesztések 
várhatók a közeljövőben. Ilyen lesz 
például a közvilágítás fejlesztése 
is, amikor kilenc új lámpatestet he-
lyeznek ki a körzetben. Ezek felsze-
relése a jövő héten megkezdődik. 

Csányi József ismertette a város 
jelenlegi útfejlesztéseit, valamint a 
jövőbeni tervekről is tájékoztatta 
a megjelenteket. A körzetet érintő 
Bessenyei utca és Bajza utca bur-
kolatának javítása és a hozzá tar-
tozó csatornafejlesztés is fontos 
állomása a beruházásoknak. Bár 
kérdésként nem hangzott el, a pol-
gármester kitért a Bercsényi utca 

helyzetére is. 
Elmondta, hogy 
egy közlekedési 
tervezőirodával 
felmérették a ke-
rékpárút lehetsé-
ges nyomvonalát. 
Ennek kapcsán 
szembesültek azzal, hogy a légve-
zetékeket az utca teljes hosszában 
a föld alá kellene süllyeszteni, ami 
egymagában is több száz millió fo-
rintos kiadás. Ugyanakkor számos 
betorkolló utca, valamint a hirte-
len szintkülönbségek miatt még 
így sem lehetne biztonságossá 
tenni külön kerékpárúton a biciklis 
közlekedést. Jó hír viszont, hogy a 
Bercsényi és Batthyány utca sar-
kán létesül hamarosan a város 
első úgynevezett okos zebrája, ami 
a biztonságos átkelés feltételeit te-
remti meg a gyalogosok számára.

A felmerülő kérések között sze-
repelt az utak egyenetlenségének 
javítása, a belógó fák, bokrok 
nyesése, zebra kiépítése indokolt 
helyeken. A lakók jelezték, hogy 
a temetőben néhány helyen ron-
gálódott kerítéssel, elburjánzott 
növényzettel találkoztak, ennek a 
megoldását kérték a képviselőtől. 
Választ kaptak dr. Faragó Zsolt 
jegyzőtől a szomszéd telekről 
átlógó faágak problémájára, an-
nak megoldását megismerhették. 
Az állattartás szabályairól is ér-
deklődtek a megjelentek, hiszen 

a körzetben előfordul, hogy az 
utcán vannak a szárnyasok, ami 
zavarja a járókelőket. Több he-
lyen jelent komoly gondot, hogy 
a csapadékvíz-elvezetés nem 
megfelelő, sokszor a lakók által 
betemetett árkok miatt. A megje-
lentek jelezték, hogy a Kossuth-
városi napok kedvelt rendezvé-
nyük volt, szeretnék, ha erre újra 
sor kerülhetne.

A képviselő és meghívott ven-
dégei a kéréseket meghallgatták, 
megvitatták és a megjelenteket 
biztosították azok megoldásáról.
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Szilvaünnep a Petőfi-lakótelepen
Második alkalommal rendezték Meg 
a Petőfi-lakótelepen a Hagyomány-
teremtő Szilva Napot. A rendez-
vénysorozat ötletgazdája és elindí-
tója, Ónodi Izabella önkormányzati 
képviselő megnyitójában elmondta, 
hogy az elmúlt évben a járvány-
helyzet miatt nem tudták megren-
dezni az eseményt, de remélhetően 
a következő években még nagyon 
sokszor találkozhat a lakótelep és a 
város közössége a szilvából készült 
finomságokkal. Emellett bővítik is a 
programot szórakoztató műsorok-
kal, előadásokkal. 

A II. Szilva Nap a Királyi Szaká-
csok Egyesületének közreműködé-
sével valósult meg. Makainé Mari-
ka a megnyitón számos ínyencséget 
kínált kóstolásra a jelenlévőknek. 
Többek között sertésnyelv-pörköl-
tet aszalt szilvával, szilvakompótot, 
szilvás lepényt, szilvás gombócot, 
szilvalekváros dereglyét és szilva-
lekváros palacsintát. Természete-
sen előkerült egy-két kis kupicányi 
szilvapálinka is.

Roma gondok
Közmeghallgatást tartott a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
október 12-én, a Csillag Szolgáltató Központban. Az összejöve-
telen Buza Flórián elnök, Balla László alpolgármester, dr. Füs-
tös Magdolna aljegyző, Farkas Mihály, a vagyongazdálkodási 
osztály ügyintézője, Szabó József önkormányzati képviselő és 
Timafalvi László, a városi rendőrkapitányság vezetője adott vá-
laszt a felmerülő kérdésekre.

A megjelentek közül legtöbben 
a lakhatással, az épületek rossz 
állagával kapcsolatban kértek 
segítséget, és volt, aki azt kérte 
a város vezetőitől, hogy segítse-
nek a térségben munkahelyeket 
teremteni. Mint elmondta, erre 
azért volna szükség, mert sokan 

vannak mozgássérültek a körzet-
ben, akiknek gond a város másik 
részébe utazni és dolgozni.

Voltak, akik a helyi orvosi ren-
delőre panaszkodtak, mondván, 
hogy telefonon nem tudják elérni 
a háziorvost és receptet kérni, 
internetük pedig nincs. Szabó 

József felhívta a figyelmet arra, 
hogy a Csillag Központ rendelke-
zik számítástechnikai eszközök-
kel és internet-hozzáféréssel is. 
Buza Flórián ehhez hozzátette, 
hogy a központ minden nap nyit-
va van, és a rendelkezésre álló 
számítógépek, eszközök haszná-
latához igény esetén segítséget is 
nyújtanak. 

A továbbiakban felmerültek a 
közbiztonsággal és a szemetelés-
sel összefüggő kérdések. Szabó 
József emlékeztette a jelenlévő-
ket, hogy a lomtalanításhoz kér-
hetnek konténert, Balla László 
alpolgármester pedig hozzátette, 
hogy a város jövőre vásárolni 

tervez egy járművet a rendszeres 
gyűjtéshez. Erre azért van szük-
ség, mert pillanatnyilag a szol-
gáltató nem tudja megoldani az 
elszállítást. 

Azt is többen megemlítették, 
hogy a Bankfalu végén a főút éles 
kanyarba és útkereszteződés-
be hajlik, ami nagyon baleset-
veszélyes, több ütközés is volt 
már ott, szükség lenne a forga-
lomszabályozásra. Balla László 
erre válaszolva elmondta, hogy 
az önkormányzat a becsatlakozó 
út végére egy közlekedési tükör 
kihelyezését kezdeményezi, ami 
mindkét irányból láthatóvá teszi 
a forgalmat. 
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Mindig régésznek készült a múzeumigazgató

Kuzsinszky Bálint-emlékéremmel ismerték el a kiskunfélegyházi 
dr. Rosta Szabolcs régész, múzeumigazgató munkásságát. Ezt a 
szakmai kitüntetést a Magyar Régészeti és Művészettörténeti 
Társulat minden évben egy fiatal régésznek adományozza ki-
emelkedő tudományos eredményeit elismerve. A díjat a Magyar 
Nemzeti Múzeumban tartott ünnepélyes közgyűlésen adták át. 
Szabolccsal életútjáról, munkájáról, terveiről beszélgettünk. 

– Amikor először találkoz-
tunk, arra figyeltem fel, hogy 
állandóan jegyzetelsz, elárul-
tad, hogy azon fáradozol, 
hogy a félegyházi Templomha-
lom feltárásának lehetőségét 
megteremtsd.

– Ennek 25 éve. Akkor elsőéves 
egyetemista voltam. Ebben az 
időszakban Bács-Kiskun megyé-
ben kaptunk lehetőséget terep-
járásokra. Ekkor történt az, hogy 
a pákai templomromokat azono-
sítottuk, és ekkoriban kerültünk 
a Templomhalomhoz is. Én Fél-
egyházán éltem már akkor is, de 
előtte még nem jártam a Bankfa-
luban. Ez a feladat volt az, amit 
aztán alaposan megismertem. 
Azután néhány évvel később neki-
kezdtünk a feltárásnak.

– A megyei múzeum igazgató-
ja vagy, de szavaidból sugárzik a 
félegyházi kötődés.

– Kiskunfélegyházán születtem, 
itt is éltem, élek, itt vannak a ba-
rátaim, ide jövök haza. Van egy 
csodálatos kisfiam, édesapám a 
város tiszteletbeli polgára, ahogy 
édesanyám is az volt, aki sajnos 
már nincs köztünk. Ez a közeg szá-
momra végtelenül meghatározó. 

– A félegyházi múzeum igaz-
gatója is voltál.

– Igen, Laczkó János, a megyei 
múzeumi szervezet akkori vezetője 

kért fel erre a feladatra, ugyanis 
az előző igazgató, Bánkiné Aran-
ka nyugdíjba ment. Ez számomra 
meglepő fordulat volt, viszont vég-
telenül hálás vagyok a félegyházi 
hároméves tapasztalataim miatt. 
Ekkor jöttem rá arra, hogy nin-
csenek generációs szakadékok. 
29 éves fiatal igazgató voltam, és 
nagyszerű „vén rókák” dolgoztak 
a múzeumban, egytől egyig kivá-
ló emberek. Megtaláltuk a közös 
hangot, és csodálatos dolgokat 
tudtunk megvalósítani.

– Mi motivált, amikor eldön-
tötted, hogy régész, muzeoló-
gus leszel?

– Egy fiúgyerek fantáziája indul 
a kukástól, a rendőrtől, tűzoltó-
tól, utána alakul ilyen, vagy olyan 
módon a sorsa. Én 6 éves korom 
óta mindig régész szerettem volna 
lenni. Ebben biztosan benne volt 
édesanyám történelemszeretete 
is. Hétévesen a Batthyány iskolá-
ban már történelmi előadásokat 
tartottam Hunyadi Jánosról és 
sok más témáról. 

– Ezt választottad, ezt csiná-
lod. Jól érzed magad benne?

– Én nagyon boldog ember va-
gyok, és jól érzem a hivatalomban 
magam. Egyszer kérdezték tőlem, 
hogy milyen hobbim van, akkor 
mondtam, hogy focizgatok a ha-
verokkal, de igazán nincs hobbim. 

Minden időmet és igényemet kie-
légíti a munkám. Harminc-negy-
ven embert kell irányítani hajós-
kapitány módjára. A régészet egy 
nagyon koszos szakma, amit idő-
járási viszontagságok között kell 
végeznünk. Persze van egy telje-
sen másik oldala is: a tudomány. 
Ezért szoktuk sokszor mondani a 
kollégáimmal, hogy a régészet az 
egyik utolsó szakma lesz, amit a 
robotok ki tudnak váltani.

– Hogyan képzeled a jövődet? 
– Nem gondolkodtam, nem 

gondolkodom ezen. Borzasztó-
an hálás vagyok a sorsnak, hogy 
ezeket a lehetőségeket meg-
kaptam. Én a kezdetben csak 
dolgozni akartam régészként. 
Eszembe sem jutott, hogy múze-
umigazgató legyek. De így hozta 
az élet, és ennek ma már örülök, 
és igyekszem minél jobban ellát-
ni a feladatomat. H. S.

Fotó: Sebestyén István
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A DUE Médiahálózat meghirdet-
te a közelmúltban első klímavé-
delmi vetélkedőjét, a Nagy Diák 
Klímatesztet, amelyre első kör-
ben mintegy 30 ezren neveztek. 
Egy online teszt után a legjobb 
ezer diák jutott tovább, majd a 
középdöntő és a döntő követ-
kezett, amit a budapesti Akvá-
rium Klubban rendeztek meg, 
szeptember 30-án. A kiskunfél-
egyházi mezgés Kele László (fo-
tónkon a bal sarokban) rendíthe-
tetlenül menetelt előre, mígnem 
az előkelő harmadik helyezést 
szerezte meg a versenyen.

Kele László lapunknak elárulta, 
hogy mindig érzékeny volt a kör-
nyezet- és természetvédelmi té-
mákra. Hatéves lehetett, amikor 
a család egyértelműen felismerte, 
hogy Sir David Attenborough 
filmjei azok, amelyek Lacikát iga-
zán lekötik. Szerencsére ebben 
szülei a kezdetektől támogatták, 
mi több, ők is osztoztak szenvedé-
lyében. A téma általános iskolás 
korára kicsit csendesedett, majd 
középiskolai évei adták meg az 
igazi elköteleződést. 

A Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskolában úgy 
érezte, hogy jó helyen van a témát 
illetően. Megerősítették ebben pél-
dául a szemétszedéssel indított 
tanévek. Élelmiszeripari techni-
kusként végzett az iskolában, ahol 
most a lovász szakmát sajátítja el. 

Úgy véli, hogy kortársait nem nehéz 
a környezettudatosság irányába 
terelni: a legtöbben már tisztában 
vannak a környezetszennyezési ka-
tasztrófa elkerülésében betöltött 
egyéni felelősségükkel. 

László elmesélte, hogy nagy-

szüleivel kicsit nehéz dolga volt. 
Három éven át szedte ki a gyújtós 
közül a műanyag palackokat mire 
a nagymama és nagypapa a tűzre 
szánt fa helyett a szelektív hulla-
dékgyűjtőbe helyezte azokat. Tisz-
tában van azzal is, hogy kortársai 

kötekedőnek gondolhatták, amikor 
rájuk szólt, hogy ne dobják el a ci-
garettacsikkeket, de ma már ezek 
a fiatalok is figyelnek arra, hogy ne 
szemeteljenek.

A fiatal fiú úgy véli, hogy minden-
kinek eljön az életében az a pont, 
amikor felismeri, hogy tennie kell 
valamit. A csöpögő csapokkal kez-
dődik, majd jön villanyégők cseréje 
környezettudatosabb, energiakí-
mélőbb változatra, ez után következ-
nek a magasabb szintek, amikor már 
nemcsak az élelmiszerek csomago-
lására, hanem az alapanyagokra is 
figyelnek. Fontos lesz, hogy minél 
gazdaságosabban és minél kisebb 
ökolábnyommal készüljenek azok. 

Ő maga évek óta növényi étren-
den él. Nem kívánja megváltoztatni 
az embereket, nem akar senkit rá-
venni, hogy tegyék azt, amit ő. Egy-
szerűen csak segítséget nyújt, ha 
kérik. Elindított egy Facebook-ol-
dalt, Te is tégy névvel, ahol szak-
májához hűen az ételek vannak a 
középpontban. Gazdaságosan elké-
szített, teljes értékű ételeket készít, 
aminek a receptjét megosztja az 
érdeklődőkkel. A visszajelzések po-
zitívak, a nem vegetáriánusok kö-
réből is. Véleménye szerint a titok 
a közlés módja, ahogyan szólunk 
az emberekhez. A maga módján 
szól és segít, és reméli, hogy célt 
ér. Nem oktatni akar, pusztán meg-
mutatja, hogy ő mit és hogyan tesz 
azért, hogy legyen holnapunk.

 Z. A. 

A Félegyházáról indultak soro-
zat legutóbbi könyvtári rendez-
vényén dr. Tarjányi József ven-
dége prof. dr. Fazekas Tamás 
belgyógyász, kardiológus, az 
SZTE ÁOK címzetes egyetemi 
tanára volt. A beszélgetés so-
rán a hallgatóság megismerte 
a professzor félegyházi indulá-
sát, gyerekkori élményeit, és 
természetesen orvosi munkás-
ságát, tudományos eredmé-
nyeit is.

Félegyházi élményeiről így fogal-
mazott a vendég:

– Életem legszebb élményei kö-
tődnek ide. Gyermekkorom, diá-
kéveim csodálatosak voltak. Min-
den évben többször ellátogatunk 
Félegyházára, hiszen szüleim és 
több családtagom is itt nyugszik 

a temetőben. Virágot viszünk a sí-
rokhoz, leülünk és az elmúlt évekre 
emlékezünk. 

– Biztos vagyok benne, hogy 
félegyházi gyerekéveit számos 
csínytevés tarkította.

– Nem voltam mintagyerek. A 
gimit azért kellett máshol foly-
tatnom, mert tiszteletlenül vi-
selkedtem egy tanárnővel. Sze-
geden érettségiztem és 17 éves 
korom óta ott is élek. Az érett-
ségit a Ságváriban tettem le, és 
ott jártam egyetemre is.

Dr. Fazekas Tamás 1950. 
május 4-én született Kiskunfél-
egyházán. Édesapja, dr. Fazekas 
Lajos a kiskunfélegyházi városi 
kórház belgyógyászati osztályá-
nak vezető főorvosa,1957-től 
haláláig igazgatója, édesanyja, 
Gödry Klára, a kiskunfélegy-
házi kórház laboratóriumi asz-
szisztense volt. Kezdő orvosként 
rövid ideig maga is dolgozott a 
kiskunfélegyházi városi kórház 
belgyógyászati osztályán, majd 
1975. május 1-jén a SZOTE Bel-
gyógyászati Klinikájára került. 
Munkássága elsősorban a kar-
diovaszkuláris betegségek és a 
szívritmuszavarok diagnosztiká-
jára és gyógykezelésére terjed 
ki. Tizenegy könyve jelent meg, 
több nemzetközi tudományos 
társaság aktív tagja.

Nem volt mintagyerek,
de jeles professzor lett

Saját 
példájával 
tanít 
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www.geers.hu 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 1. Fsz/1.
(OTP helyén)

Az üzlet közvetlen telefonszáma: 06 76 887 283

A hallásvizsgálatot végző halláscentrum címe és elérhetősége:

*

Az elhanyagolt hallásveszteség kutatások szerint a depresszió, az Alzheimer-kór és 
a demencia előfordulásában is szerepet játszik. Mentális és fizikai egészségünk 
megőrzése érdekében fontos, hogy a hallásunk rendszeres vizsgálata is rutinná 
váljon.

A résztvevők száma a szűrővizsgálatokra korlátozott. A szűrések előre kiadott 
időpont alapján történnek.

Időpontra regisztráció a következő ingyenes telefonszámon:  06 80 182 182

Mire számíthat? 
   Fájdalommentes, ingyenes vizsgálat, szaktanácsadás
   Biztonságos, higiénikus környezet, minden ügyfél után fertőtlenítés
   Nincs sorban állás, egyszerre egy ügyféllel foglalkozunk
   Azonnali eredmény

Ön mikor járt utoljára hallásvizsgálaton?

Ingyenes hallásvizsgálat
45 év feletti helyi lakosok számára
2021. október 15 -  november 15. között
Szánjon 15 percet hallása egészségére!

Zöldhulladék kontra komposzt 

Mi a hulladék? A törvény értelmében röviden megfogalmazva: minda-
zok az anyagok, amelyektől meg akarunk szabadulni: felesleges, to-
vább már nem hasznosítható és tárolni nem kívánt dolgok. 

A klímaváltozás mellett talán a mér-
téktelenül nagy hulladéktermelés adja 
fel a legnagyobb leckét napjainkban. 
Mind a kettő arra int, hogy felelőtlenül 
élünk a ránk bízott javakkal, hogy nem 
alkalmazkodunk olyan mértékben a 
környezetünkhöz, egymáshoz, amilyen 
mértékben az etikus lenne. A kertek-
ben keletkező úgynevezett biomassza 
(ág, lomb, gally, növényi maradvány 
stb.) a természet rendjében az adott 
terület életerejének növelésére szol-
gál. A jómód szülte divat eredményez-
te, hogy ezt a rendet szűkebb környe-

zetünkben nem találjuk szépnek, nem 
akarunk alkalmazkodni hozzá. 

Kényszerből a háztartási hulladé-
kot kezelő-szállító cégek a kertekből 
kikerülő, a tulajdonosnak teherré 
váló zöld anyagokat is elszállítja. 
Ugyanakkor igyekeznek ennek gátat 
szabni azzal, hogy csak az általuk 
megszabott mennyiséget kezelik, 
azaz limitált mennyiséghez adnak 
lebomló zsákot, és aztán csak azt 
viszik el. Számítani kell rá, hogy sza-
bálytalanul csomagolt zöldhulladékot 
nem szállítják el. 

De egyáltalán miért ölünk sok időt, 
erőt, energiát olyan anyag csomagol-
gatásával, amelynek helyben történő 
felhasználása a kertjeink talán legna-
gyobb érdeke lenne? Sok munkával sok 
rosszat teszünk, pedig kevesebbel nagy 
jót tehetnénk. Itt is visszaköszön a köz-
mondás igazsága: többet ésszel, mint 
erővel. Persze ésszel csak az él, aki 
kész tanulni, kész elfogadni a kihívást, 
kész változni és kész alkalmazkodni. 

A zöldhulladék alternatívája, kikü-
szöbölésének értelmes megoldása a 
gondolkodva kertészkedés, aminek 
egyik legnagyobb (de nem egyetlen) 
eleme a komposztálás. A Félegyhá-
zán is szolgáltató hulladékkezelő, a 
FBH-NP Nonprofit Kft. szórólapján 
nemes egyszerűséggel egy rövid – de 
nagyon igaz – szlogennel kampányol 
emellett: Komposztálni jó!

Ehhez szeretnénk az elkövetkező 
időszakban segítséget nyújtani, egyben 
bátorítani és egy egységes városi zöld-
felület-gazdálkodásba invitálni Önöket. 
A következő lapszámokban az alábbi 
kérdésekre keressük a válaszokat: 

Miért jó komposztálni? Hogyan 
komposztáljunk? Lehet-e a komposz-
táló kertünk ötletes eleme, azaz kerti 
dizájn?

Mint ismert, az év má-
sodik felétől szállítási 
alkalmanként, ingat-
lanonként kizárólag 
4 darab ingyenes, va-
lamint további, „kor-
látlan” mennyiségben 
megvásárolt, kék színű, 
FBH-NP Nonprofit Kft. 
felirattal ellátott lebom-
ló zsákot helyezhetnek 
ki Kiskunfélegyházán is 
az ingatlantulajdono-
sok. Ezen felül ingatla-
nonként 1 köbméter/év 
zöldhulladék-mennyiség 
díjmentesen leadható a 
6100 Kiskunfélegyháza, 
Csongrádi út 2173/12. 
hrsz. alatti hulladékud-
varban, amely az aláb-
bi időpontokban tart 
nyitva: minden kedd és 
szerda 7-től 16 óráig, 
november 13-án és de-
cember 11-én, szomba-
ton 8-tól 12 óráig.

ZSÁKBA 
VELE! Megbecsült és értelmesen felhasznált anyagok a természetből, 

a természetnek visszaadva – KOMPOSZTÁLÁS 



  2021. október 22. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 11

Egy ismeretlen hely felfedezése, megismerése mindig nagy izga-
lommal jár. Utazásaink során betekintés kapunk egyedi kulturális 
közegekbe, megtanulhatunk új nyelveket, nyelvjárásokat, vagy 
akár elsajátíthatjuk egy helyi étel receptjét. Az elmúlt hónapok 
tapasztalatai alapján sokat változtak a magyarok utazási szoká-
sai: több alkalommal megyünk, vagy fizetünk be egy-két napos 
kirándulásra, mint hosszabb, akár egyhetes kikapcsolódásra. A 
pandémia következtében inkább a belföldi nyaralást választják 
az emberek. Körkérdésünkben legutóbbi utazási élményeikről 
kérdeztük a félegyháziakat, és arra is kíváncsiak voltunk, hogy 
milyen helyszínek szerepelnek még a bakancslistájukon.

Keserű Be-
nedek (20): 
– Szeretem 
M a g y a r o r -
szágot! Leg-
utóbb Ka-
polcson, a 
Művészetek 
V ö l g y é b e n 

voltam, illetve a Balatonon pihen-
tem. Országon belül is nagyon 
szívesen kirándulok. Attól sem 
zárkózom el, hogy egy külföldi 

felsőoktatási intézmény hallga-
tója legyek a jövőben. Az elmúlt 
hónapokban több alkalommal ta-
nulmányoztam Európa térképét, 
de csak olyan országok jöhetnek 
szóba, ahová védettségi igazol-
vány nélkül is beléphetek. Szíve-
sen utaznék északra, a skandináv 
országokba, mediterrán vidékre, 
vagy nyugatra, de kezdésnek Er-
délybe látogatnék el. Az a táj 
és légkör teljesen kikapcsol és 
feltölt.

J ó n á s n é 
Pál Melinda 
(38): – Utol-
jára nyár vé-
gén utaztam 
a családom-
mal. Nem 
m e s s z i r e , 

csupán a szegedi csúszdapark-
ban töltöttünk egy napot. Névna-
pi ajándéka volt a fiamnak és egy 
villámpihenés nekünk, szülőknek. 
Idén csak ennyi fért bele a költség-
vetésünkbe, ugyanis családi házat 
vettünk, és a felújítások miatt az 
év hátralévő részében már nem 
is tervezünk utazást. Két gyerme-
kemnek az lesz a legnagyobb él-
mény, ha már az új otthonunkban 
lakhatunk és közösen játszhatnak 
az udvaron.

Gémes Aranka (44): – Na-
gyon szeretem az aktív kikap-
csolódást. A családommal rend-
szeresen keressük az újdonság 

v a r á z s á t . 
S ze r e t n é m 
m e g i s m e r-
tetni velük a 
világ szép-
ségeit, érté-
keit. Utoljára 
Svédország-

ból utaztam utasszállító hajóval 
Norvégiába. A hajónk a Nils Hol-
gersson nevet viselte. A követ-
kező úticélom – Magyarország 
természeti értékeinek megisme-
rése mellett – további norvég tá-
jak felfedezése. 

Fe h é r-Op -
letán Betta 
(44): – Né-
hány hete a 
barátaimmal 
a Mátrában 
jártunk. Na-
gyon jól érez-

tük magunkat, igazán kellemes 
időt fogtunk ki, sokat túráztunk. 
Nagyon szeretem Magyarorszá-
got, szeretnék más tájegységeket 
is felfedezni.

Körkérdés – Hazai és idegen tájakon

Nem lankad az utazási kedv
A világjárvány gazdasági és társadalmi következményei térdre 
kényszerítették az idegenforgalmi szektort: beszűkültek az uta-
zási lehetőségek, néhol lehetetlenné téve az országok közötti 
szabad mozgást. Sok állam lezárta határait, megtiltotta a kül-
földről történő beutazást, korlátozta az üzleti találkozókat is. A 
vírus gazdasági következményeit megbecsülni sem lehet, de azt 
kijelenthetjük, hogy az idegenforgalom a legnagyobb vesztesek 
egyike. Szetlikné Farkas Szilviától, a Kiskun Nova Utazási Iroda 
vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy amint lehetőség nyílt rá, a ma-
gyarok újra belevetették magukat az idegen tájak felfedezésébe.   

– Az elmúlt nyáron tovább nőtt az 
utazási kedv, bár az előző évekhez 
képest viszonylag későn indult be 
a turizmus fellendülése. Májustól 
kerestek meg bennünket többen. 
Az úticéloknál kimagaslóan tarolt 
Törökország. Ár-érték arányban 
Horvátország, Görögország kínál-
ta a legjobb ajánlatokat. A hazai 
helyszíneket tekintve a körutazá-
sok, a néhány napos kirándulások 
vonzották a magyarokat leginkább, 
amihez gyakran idegenvezetést 
is kértek. A környező, könnyen és 
gyorsan megközelíthető helyek 
között a kedvencek Ausztria, Szlo-
vénia, Szlovákia voltak, akik pedig 
messzebbre vágytak, azok körében 
Olaszország kiemelten népszerű 
volt – mondta el az irodavezető. 

– Hogyan fogadták az utasok 
a változó korlátozásokat?

– Rugalmasan. Nem okozott kü-
lönösebb gondot a megnövekedett 
adminisztráció sem. Az irodánknál 
foglalt utasoknak szükség esetén 

segítettünk a kötelező papírok, 
kérelmek kitöltésében. Ezek a do-
kumentumok egy visszakövetési 
rendszer alapját adták, aminek 
használatával a külföldi hatóságok 
könnyűszerrel tudták kizárni a ve-
szélyt jelentő 
f a k t o r o k a t . 
Például, ha egy 
turistának a 
nyaralása so-
rán pozitív lett 
a Covid-teszt-
je, egyszerűbb 
volt a kon-
taktok felku-
tatása, köny-
nyebbé vált 
a szükséges 
egészségügyi 
ellátás biztosí-
tása. Irodánk 
kiemelt figye-
lemmel kísér-
te az előírások 
vá l tozása i t , 

és azokat haladéktalanul jeleztük 
partnereinknek.

– Csökkent-e az utazási kedv 
a nyári szezon után? 

– Augusztus végén, szeptem-
ber elején észleltünk egy meg-
torpanást a megrendeléseink 
számában, de így, az őszi szünet 
közeledtével talán egy kis fellen-
dülést tapasztalunk. Törökország 
és Egyiptom a két legvonzóbb 
célpont, mivel ott még ilyenkor is 
kellemes a klíma, lehet a tenger-
ben fürdeni. A belföldi, pár napos 
kirándulások is népszerűek. Azt 
követően várjuk a karácsonyt, a 
síszezon beindulását. Pozitívan 

tekintünk az előttünk álló hóna-
pokra, mivel Ausztria hivatalosan 
bejelentette, hogy nem kívánja le-
zárni határait, vagy korlátozni az 
országba való belépést. Ez különö-
sen jó hír azért, mert a téli sportok 
magyar szerelmeseinek ez az egyik 
legkedveltebb célpontja Franciaor-
szág mellett. Sokan várnak arra 
is, hogy az Amerikai Egyesült Ál-
lamok kinyissa kapuit, hiszen oda 
még a schengeni övezetből sem 
lehet korlátozás nélkül beutazni. 
Fontos kiemelnem, hogy az oltot-
tak számos előnyben részesülnek, 
azonban az oltatlanoknak sem kell 
lemondani az élményről, csupán 
egy negatív tesztet kell felmutatni-
uk beutazáskor.

 V. B.  
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Kiállítás, előadások
Változatos programokkal várja 
Félegyháza lakóit, az ifjakat, az 
idősebbeket, a kikapcsolódni vá-
gyókat a Kiskunfélegyházi Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár.

Október 29-én, pénteken 17 
órakor nyílik Kőházi Gergő első 
önálló fotókiállítása. A bibliotéka 
fiatal munkatársa 14 éves kora óta 
készít fekete-fehér képeket. Ked-
venc témái az életképek, a min-

dennapi pillanatok, a városrész-
letek realisztikus bemutatása. A 
tárlatot gyermekkori barátja, Gaj-
dics Dávid operatőr nyitja meg. 
Közreműködik Fekete Zoltán, a 
Móra Ferenc Gimnázium tanára.

November 2-án, kedden 10 
órakor folytatódik a Betűbölcsi, a 
könyvtár baba-mama klubja. Ez 
alkalommal az Egészségfejleszté-
si Iroda munkatársai azt mutatják 

meg, mi a teendő 
újraélesztéskor.

Szintén 2-án, 17 
órakor Bolvári-Varga 
Vivien pszichológus, 
Gyász- és Veszteség-
feldolgozás Módszer 
Specialista tart előa-
dást Ha az idő nem 
segít… címmel. A 
szakértőt az érdeklődők nemcsak 
a gyászról kérdezhetik, hanem más 
veszteségekről is, mint a válás, a 
szakítás, a kapcsolatok megváltozá-
sa, az életszakaszok lezárulása.

A beszélgetés mellett ezekben a 
témákban az intézmény beiratko-

zott olvasói köny-
veket is kölcsö-
nözhetnek. Idén 
jelent meg Singer 
Magdolna men-
tálhigiénés szak-
ember Gyászkí-
sérés című műve, 
amely érzékletes 
esetbeszámoló-

kon és szépirodalmi részleteken 
keresztül szemlélteti a gyász tí-
pusait, rétegeit. A könyv legszebb 
üzenete, hogy a segítő nem vi-
gasztalni próbál, hanem támogat 
azon az úton, amely a gyászolót 
visszavezeti az életébe.

KÖNYVTÁRSAROK

Makettkiállítás
A hét végén makettkiállítás vár-
ta az érdeklődő gyerekeket és 
felnőtteket a Móra Ferenc Műve-
lődési Központban. A szervezők 
elmondták, hogy elsősorban a 
fiatalok fantáziavilágát szerették 
volna erősíteni ezzel a kiállítással, 
és elősegíteni, hogy minél többen 

kezdjenek maketteket építeni, amit 
a helyszínem ki is próbálhattak a 
látogatók. Mindemellett első és 
második világháborús, illetve az 
56-os forradalom egyenruháiból és 
fegyvereiből álló kiállítást mutatott 
be a Szolnoki Hagyományőrző és 
Repüléstörténeti Baráti kör. 

Őszi kézműves napközi a Móra 
Ferenc Művelődési Központban
Az őszi szünet sok gyermek életében pirosbetűs ünnep, amikor 
az iskolából kiszabadulva élvezhetik a szabadidőt. Ha azonban 
azt szeretnénk, hogy a szabadság tarkasága ne szürküljön meg 
pár napon belül, nem árt, ha van néhány program a tarsolyunk-
ban. Szerencsére a Móra Ferenc Művelődési Központ izgalmas 
lehetőségeket kínál minden alsós diák számára.

Mára hagyománnyá vált az őszi szü-
net alatt a művelődési központ kéz-
műves napközije, ahol az általános 
iskolás tanulók kikapcsolódhatnak, 
és megismerkedhetnek a képzőmű-
vészet technikáival és szépségeivel. 
Az előző évek tematikáiban fontos 
szerepet kapott a textilművészet 
(varrás, szövés), illetve a festészet 
és a rajzolás, amelyek szorosan 
összekapcsolódtak az adott évszak 
témájával, hangulatával. A napközi 
ideje alatt sokféle műalkotás szü-
letett: készültek mókás hallowe-
en-i tökök, szellemes asztaldíszek 
és cifra koszorúk – mindenekelőtt 
olyan tárgyak, melyek hazakerülve 
a ház ékei lehettek. 

Idén a bevett gyakorlatokat pár 
újdonsággal ötvözik a kézműves 
napközi szervezői, így az előző 
évek bevált technikái mellett meg-

jelenik a nemezelés – filcállatok 
készülnek így –, a tökfaragás, és 
különféle állatos dísztárgyak is ki-
kerülhetnek a kis művészek kezei 
közül. Ezekhez – a környezettuda-
tosság és környezetvédelem jegyé-
ben – környezetbarát, természetes 
anyagokat használhatnak fel, így 
például leveleket, terméseket… 

Az őszi kézműves napközit ok-
tóber 25-29-e között szervezi 
meg a művelődési központ, ahol 
minden nap 8-tól 12 óráig vagy 
8-tól 16 óráig kínálnak felügye-
letet és programokat a gyerme-
keknek. Részvételi díj fél napra 
600 Ft/fő, egész napra 1000 Ft/
fő. A létszámkorlát miatt előre 
bejelentkezés szükséges Fekete 
Krisztiánnál, a 76/466-843-as 
telefonszámon, ahol bővebb infor-
mációt is kaphatnak.

KULTÚRSAROK
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A jövő szakemberei 
nálunk tanulnak
Jelentkezz Kiskunfélegyházán induló  
hegesztő és villanyszerelő képzéseinkre! 
Duális szakképzéseink a jövőt adják kezedbe!

SZAKMA / KARRIER / MVM
mvm.karrierportal.hu/dualis-szakkepzes
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Hosszú távon építkeznek

Megkezdte a 2021/22-es bajnok-
ságot az NB II. keleti csoportjában 
a Kiskunfélegyházi KC. Az első 
körben a bajnokesélyes Békéscsa-
bai KK látogatott Félegyházára 
és a második fordulóban az első 
sikerét is begyűjtötte az együttes. 
Az előző szezont a hetedik helyen 
záró KKC játékos kerete némileg 
átalakult és célként fogalmazódott 
meg az utánpótlásban pallérozódó 
fiatal junior játékosok beépítése a 
felnőtt csapatba. A szezonkezdet-
ről és a tervekről Bindics Gábor 
játékos-edző számolt be, aki el-
mondta, hogy az idei évre csapatuk 
összetétele kissé megváltozott. A 
félegyházi nevelésű Kincses Bar-
nabás Budapestre ment folytatni a 
tanulmányait és a kosárlabdázást. 

Év közben térdfájdalma miatt Var-
ga Mártonnak abba kellett hagyni 
a játékot, valamint Csatlós István 
sem tudja már vállalni a megmé-
rettetéseket. Szerkezetileg a leg-
nagyobb változást a két centerünk 
távozása (Varga Milán, Házi Ro-
land) hozza. Ez egyfelől veszteség, 
másfelől a 4-es poszton játszó já-
tékosoknak nagyobb kibontakozási 
lehetőséget ad: Monostory Ger-
gőnek és Kiss Szabolcsnak. To-
vábbá itt van a még csak 18 éves, 
jó képességű Gelányi Dániel, aki 
egyre megbízhatóbb játékossá 
érik. Ő jelentheti a hidat a további 
fiatalok bevonásában. A bajnok-
ságban nem feltétlenül a végső he-
lyezés lesz a fókuszban, hanem a 
csapat hosszú távú felépítése.

Kiváló eredmények  
kötöttfogású birkózásban 

Kaposváron rendezték a Kötött-
fogású Diákolimpia Országos 
Döntőjét, amelyen a 12-13 éves 
ifjú birkózók adtak számot tudá-
sukról. A félegyháziak ismét szép 
eredményt értek el, hárman is 
be tudtak jutni az első hat közé, 

ketten a dobogóra is felállhat-
tak. Eredmények: -69 kg: 3. Bá-
rány-Almási Tamás (József Atti-
la Ált. Isk.)., -85 kg: 3. Szécsényi 
Kornél (Kunszállási Tóth Pál Ált. 
Isk.)., -63 kg: 5. Tapodi Norbert 
(Fülöpjakabi Ált. Isk.).

Országos bajnok lett  
Sebők János 

Szentesen rendezték meg a VI. 
Nemzetközi Szenior Összetett 
Sprint Úszóversenyt és Országos 
Bajnokságot az 1500 méteres 
gyorsúszásban. A megméret-
tetésen Sebők János korcso-
portjának országos bajnoka lett, 

mindemellett négy aranyérmet 
is nyert. Ónodi László egy 
ezüst- és egy bronzérmet szer-
zett. Simon Géza egy ezüst-, 
Provics András egy bronz-, 
Csenki Klára pedig két ezüsté-
remmel gazdagodott.

A városvezetés is  
elismerte az EB-sikert 

Két félegyházi kiválóság is si-
kereket ért el a törökországi 
ifjúsági triatlon Európa-bajnok-
ságon. A 3K Kiskun Kerékpáros 
Klub SE versenyzői: Papp Laura 
Inez a 16., míg Trungel-Nagy 
Kolos az 5. helyen zárt egyéni-
ben, a magyar ifjúsági mixváltó 
pedig – tagjai között Kolossal – 
aranyérmes lett. A városvezetés 
elismeréseként Csányi József 
polgármester és Balla László 
alpolgármester ünnepélyes ke-
retek közt nyújtotta át anyagi tá-
mogatásukat a két sportolónak 
és felkészítő edzőjüknek, Bozsó 
Istvánnak, október közepén. 
A fiatalok hatalmas élménynek 
élték meg a törökországi EB-t. 
Laura elmondta, hogy remekül 

érezte magát a versenyen. Na-
gyon örül a 16. helynek, tekin-
tettel arra is, hogy jóval fiata-
labb volt csapattársainál. Kolos 
szerint leírhatatlan érzés, hogy 
mennyi ember gratulált neki 
Európa-bajnokként. Leszólítják 
az utcán a járókelők, az iskola-
társai, a tanárai és gratulálnak 
az eredményeinek. A versenyről 
elmondta, hogy szinte tökéletes 
volt minden pálya, de a kedvence 
a futópálya lett, hiszen a török 
bazáron át vezetett, ahol még 
a helybéli árusok is szurkoltak 
neki, és nem volt ritka, hogy ma-
gyarul tették ezt. Kornokovics 
Györgyi edző végezetül hozzá-
tette, a verseny kiváló befejezése 
volt az idei esztendőnek. 

Több versenyen is megmérettették 
magukat ősszel a Kiskunfélegy-
házi Harcművészeti Sportegyesü-
let fiatal harcosai. A 17 éves Biró 
Krisztina Budapesten vett részt a 
26. Magyar Kick-box Világkupán. 

Emellett Baján rendezték meg a 
WFC Hungary Nemzetközi K1 Baj-
nokságot, amelyen Sikár Nóra, 
Nemcsok Fanni, Mák Zsombor 
K1 és K1 light kategóriában, Máté 
Ádám pedig K1 light kategóriában 

indult el. A 16 éves Sikár Nóra K1 
kategóriában bronzérmet nyert.  
A 9 éves Nemcsok Fanni és a 13 
éves Mák Zsombor is 2 ezüst- és 1 
bronzérmet nyertek, mivel 2 súly-
csoportban és 2 kategóriában lép-
tek kötelek közé. A 17 éves Máté 
Ádám élete első versenyén 2. helye-
zést ért el. Végezetül Csongrádon, 

a Kick-box Utánpótlás Magyar Baj-
nokságon Biró Krisztina felállhatott 
a dobogó harmadik fokára. Pécsett 
pedig a „Nagy András Muay Thai 
Emlékversenyen” Máté Ádám első 
helyezést, Biró Krisztina második 
helyezést ért el. Felkészítők: Czakó 
Ervin, Sándor Ferenc, Nagy Ti-
bor és Nagy Krisztián.

K1 és Kick-box sikerek
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A Feuer kereskedőcsalád 19. 
század végén a város központ-
jában három utcára – a Zrínyi, a 
Kossuth és a Wesselényi utcák-
ra – nyíló üzletházat építtetett. 
Az idők során az épületben mű-
ködött vendéglő, étterem, köl-
csönkönyvtár, szálloda, bank, 
majd az államosítás után egy 
ideig különböző üzletek kaptak 
itt otthont. 

1972-ben a Bács-Kiskun Megyei 
Iparcikk Kereskedelmi Vállalat (BIK) 
nyitott az épületben új, vas-műszaki 
áruházat. A maga idejében ez volt 
a megye legkorszerűbbnek számító 
és legbővebb áruválasztékával ren-
delkező üzlete, amely több mint 700 
m2 alap- és 300 m2 raktárterülettel 
rendelkezett. Ebben az új nagyáru-
házban kapott helyet a korábban 
a Petőfi-téren működő vasbolt, a 
Kossuth utcai villamossági bolt és 
a Szabadság-téri kerékpár-műszaki 
szaküzlet. Ennek megfelelően az új 
BIK-áruházban is három részleget 
alakítottak ki. A járműosztályon ke-
rék- és motorkerékpárokat és ezek 

alkatrészeit, valamint gépkocsi-fel-
szereléseket, illetve gumiabron-
csokat, továbbá varrógépeket áru-
sítottak. Az elektromos háztartási 
géposztályon az érdeklődők rádió-, 
televízió- és magnókészülékekből, 
lakásvilágítási és villamosszerelési 
cikkekből, valamint hanglemezekből 
választhattak. A kulturált vásárlás-
ról és kikapcsolódásról az itt üzeme-
lő presszó gondoskodott. A vas- és 
edényosztályon újdonságnak számí-
tott az „ezer apró cikk”-részleg, de 

itt találták meg a vásárlók a háztar-
tási felszerelési árukat, edényeket, 
tűzhelyeket, kályhákat is.

A kereskedelmi létesítményt a 
Kiskunfélegyházi Építőipari Szövet-
kezet dolgozói 7 millió forintos költ-
séggel alakították ki és rendezték 
be. A kezdeti 6 milliós árukészlet 
iránt óriási kereslet mutatkozott, a 
30 fővel működő üzlet már a nyitás 
első napján mintegy fél millió fo-
rintos forgalmat bonyolított. A bolt 
vezetősége a vevők érdeklődését 

a továbbiakban is próbálta fenn-
tartani, például az évente kétszer 
megrendezett tárgynyeremény-sor-
solással. Ezen azok a vásárlói 
könyvvel rendelkező törzsvásárlók 
vehettek részt, akik egy félév alatt 
három esetben, összesen legalább 
800 forint értékben vásároltak, és 
az ezt igazoló számozott sorsjegye-
ket leadták az üzletben. A nyere-
ménysorsoláson az értékes főnye-
remény – legtöbbször televízió vagy 
hűtőgép – mellett kisebb tárgyak is 
gazdára találtak, összesen általá-
ban 25 ezer forintos összegben.

Míg az épület földszintjén a 
Vas-Műszaki Áruház működött, 
az emeleten a korábban a Fürdő-
szálló helyiségeit használó BIK 
központi irodái kaptak helyet. Bár 
a BIK 1984 elején megváltoztatta 
elnevezését Szigma Kereskedelmi 
Vállalatra, ez a Vas-Műszaki Áru-
ház működését nem befolyásolta, 
egészen a rendszerváltozásig így 
funkcionált. Később az üzlethelyi-
ségben – többszöri átalakítás után 
– élelmiszerüzlet nyílt.

 Ónodi Márta
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Hirdetés

Őszi akciós számítógépek
Felújított PRÉMIUM notebook / PC:
Toshiba SatelliteB651: Core-i7 2640, 4 GB mem, 
320 GB HDD, 15,6 colos kijelző, 1 év gar. Br. ár: 94.990 Ft
Toshiba DynaBook B554: Core-i3 4000, 
4 GB mem., 256 GB SSD, 15,6”-os kijelző, 
W10 Pro 1 év gar. Br. ár: 89.990 Ft
HP 8300 elite desktop PC: Core-i3 3320, 4 GB mem., 
500GB HDD, DVD-író, 1 év gar. Br. ár: 37.990Ft

Új notebook-ajánlatunk:
Asus X543M: Intel N4020, 4 GB mem., 256 GB SSD, 
webcam,  15,6 colos kijelző, 2 év gar. Br. ár: 159.000 Ft
HP 250 G8: Intel Core-i3, 4 GB mem., 256 GB SSD, 
webcam, 15,6 colos kijelző, 3 év gar. Br. ár: 182.990 Ft

A Műszaki Áruházról

141414141414

ÚJSZÜLÖTTEK: Dósay Gergő 
(anyja neve: Fazekas-Szűcs Vivi-
en), Szabó-Bodócsi Benett (Bo-
dócsi Beáta) Molnár Inez Fru-
zsina (Kovács Mónika) Szilágyi 
Dávid- Szilágyi Máté (Nemes 
Anna)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
Barna-Pap Rozália – Szudócz-
ki Imre, Bere Orsolya – Boris 
Balázs, Dr. Fekete Ági Tünde – 
Kocsis Nándor, Dr. Dorogi Nóra 
– Somogyi Tamás, Balla Edina 
Krisztina – Rácz Krisztián, Ár-
vai Zsuzsa – Szabó Tamás, Su-
bicz Rózsa – Bánfalvi Péter
MEGHALTAK: Szalai Istvánné 
Marsai Anna Mária, Molnár La-
josné Hürkecz Erzsébet, Terjék 
Lászlóné Tóth Veronika, Pataki 

Kálmánné Honti Irén, Pántlika 
Jánosné Punyi Mária, Dinnyés 
Miklósné Urbán Rozália, Pallagi 
Sándorné dr. Szabó Mária Er-
zsébet, Kovács Ferencné Varga 
Erzsébet, Kovács Józsefné Iha-
ros Mária Katalin, Kanizsai-Nagy 
Jánosné Iványi Veronika, Kakas 
Tibor Ferenc, Sallai Imréné Agár-
di Rozália Erzsébet, Szabó Ilona, 
Szabó Imre, Török Mihály – Kis-
kunfélegyháza, Csáki Györgyné 
Patyi Irén Ida – Jászszentlászló, 
Nagy Ferencné Hatvani Margit, 
Galamb Istvánné Felföldi Ilona, 
Juhász Erzsébet, Sallai István 
Gyula – Kecskemét, Kovács Pál-
né Virág Mária – Szentkirály, Var-
ga Dezsőné Csontos Emerencia, 
Görög Béla – Móricgát, Hajlik 
Lászlóné Narancsik Mária – Kis-
kőrös, Popa Margit Bedő Margit 
– Nagykőrös

Anyakönyvi hírek

KIADJA 
A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

 NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: 
Tóth Timea 
ügyvezető

Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth L. u. 1. 

Telefon: 
06 20/488-2812

E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak: 
Fantoly Márton (fotó), 

Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Hájas Sándor (újságíró),

László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám),

Zakar Anita (újságíró, reklám)

Nyomdai előkészítés: 
Euro Bioinvest Kft.

Nyomtatás: 
Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.

Felelős vezető: 
Szabady Balázs műszaki igazgató

Jön Kowalsky 
meg a Vega
Két év kihagyás után újra koncert lesz a vá-
rosi sportcsarnokban. Ezúttal a Kowalsky 
meg a Vega zenekar látogat Félegyházára, 
november 6-án, szombaton. Kapunyitás 19 
órakor. Előzenekar a No sugar lesz.


