
XXIII. évfolyam 11. szám 
2014. június 20.

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzatának 

 hivatalos lapja

Alapítva 1902-ben

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu oldalon! 

KÓRHÁZI FEJLESZTÉS BÍRÓSÁG ELŐTT PEDAGÓGUSNAPÖNÁLLÓ A DÓZSA 

2. 2. 4-5.3.

Áldás kíséri őket

A pálosszentkúti atyák áldását 
követően lóháton indultak Horto-
bágyra június 10-én a Nyeregszem-
le félegyházi szervezői. Solymosi 
Bertold, Fekete Benő és Zerinváry 
Szilárd öt napot töltöttek nyereg-
ben, míg a Pálosszentkút-Kiskun-

félegyháza-Lakitelek-Tiszavárkony- 
Szolnok-Nagykörü-Karcag-Nagyi-
ván útvonalon megérkeznek a Nye-
regszemle és Hortobágyi Lovasna-
pok helyszínére.

Mint azt Solymosi Bertold főszer-
vezőtől megtudtuk, június 20-22 

között várhatóan minden eddiginél 
nagyobb lovas fesztivál részesei le-
hetnek az érdeklődők, amely ötvözi 
a Hortobágyi Lovasnapok fél évszá-
zados hagyományát a Nyeregszemle 
frissességével. Előzetesen több mint 
420 lovas adta le jelentkezését, a ko-

rábbi évek hagyományaihoz híven a 
lovascsapatok nagy része lóháton, il-
letve fogaton teszi meg a Hortobágy-
ra vezető utat, a Kárpát-medence 
szinte minden szegletéből indulva. A 
lovas programok mellett egész hét-
végés családi fesztivál lesz. 

Fotó: Ujvári Sándor
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Klímás betegszobák épülnek
– A rehabilitációs tevékenység fej-
lesztése és az ehhez kapcsolódó 
Európai Uniós beruházás tulaj-
donképpen egy 2010-ben elindult 
folyamat következő lépése. Fontos 
állomása annak az útnak, ami arról 
szól, hogy az itt meglévő, gyógyvíz-
re épülő rehabilitációs tevékenység 
eszközrendszere és kubaturális fel-
tételei fejlődni tudjanak – szögezte 
le Mészáros János, a dél-alföldi 
térségi ellátó igazgatója a félegy-
házi kórházban elindult fejlesztés 
projektnyitó rendezvényén.

Dr. Körtvélyessy András főigaz-
gató-helyettes az 1950-ben épült 
kórház történetét felidézve arról 
beszélt, hogyan illeszkedik a „Re-
habilitációs szolgáltatások fejlesz-
tése a Dél-Alföldi régióban” című 
pályázat a félegyházi kórház fejlő-
dési folyamatába. Mint mondta, a 
Bács-Kiskun Megyei Kórház félegy-
házi telephelye konzorciumi tagként 
vesz részt a projektben, amelynek 
keretében a mozgásszervi rehabili-
tációs ellátás és a kardiológiai reha-
bilitációs járóbeteg ellátás feltételei 
egyaránt jelentősen javulnak.

A fejlesztés a kórházi tömb har-
madik szintjét érinti, ahol két-há-
rom ágyas, részben erkélyes szo-
bák lesznek, két szobánként önálló 
vizesblokkal. Mindehhez megfelelő 
alapterületű társalgó, folyosó, vizs-
gáló és betegfelvételi helyiség, nő-
vérállás, raktár és egyéb betegel-
látó-kiszolgáló helyiség is tartozik 
majd. A több mint 174 millió forint-
ból megvalósuló fejlesztés kereté-
ben többek között 24 órás EKG és 

vérnyomásmérőket, defibrillátort 
és vérgáz analizátort is beszerez a 
kórház.

A főigazgató-helyettes elmondta: 
évente mintegy 1200 beteget tudnak 
ellátni a félegyházi városi kórház 
mozgásszervi rehabilitációs részle-
gén, miközben  csaknem nyolcszáz 
beteg várólistán van. A mostani fej-
lesztés eredményeként a jelenlegi 
72 rehabilitációs ágy 104-re bővül, 
aminek hatására a várakozási idő 

jelentősen csökkenhet. Mivel az esz-
közfejlesztés érinti a rehabilitáció 
járóbeteg szakellátási részét is, itt 
a projekt befejezése után 10 órában 
fogadhatják a betegeket.  

A munkaterületet május 27-én 
átvette a kivitelező. Képviseletében 
Csorba János vállalkozási igazgató 
beszámolt arról, hogy a válaszfalak 
többségét kibontják és újraépítik, 
új, korszerű, hőszigetelt homlokzati 
nyílászárókat építenek be, a jelen-
legi fafödémre tűzálló gipszkarton 
álmennyezet kerül, teljesen megújul 
az elektromos hálózat és részben a 
gépészet is. Az új vizesblokkok kiala-
kításakor a vezetékeket is kicserélik, 
továbbá minden betegszoba klimati-
zált lesz a szinten. Egy 8 személyes 
akadálymentes lift mellett – ami 
ugyancsak a projekthez kapcsoló-
dóan újul meg – akadálymentes par-
koló könnyíti majd meg a betegek 
közlekedését és szállítását.

A szerződéskötést követően 120 
nap áll a kivitelező rendelkezésére 
a szükséges munkálatok elvégzésé-
re. Az átadást szeptember 20-ára 
tervezik.

Ez nem diákcsíny, ez bűncselekmény!
Közveszéllyel fenyegetés büntettében bűnösnek találta a bíróság 
azt a kiskorú, 14 éves szentesi fiút, aki május 12-én azzal hívta 
fel a 112-es segélyhívót, hogy 11 óra 00 perckor bomba robban a 
kiskunfélegyházi mezőgazdasági szakközépiskolában. A fiút köz-
veszéllyel fenyegetés bűntette miatt állította bíróság elé a Kecs-
keméti Járási Ügyészség, az ügyet június 5-én, csütörtökön a Kis-
kunfélegyházi Járásbíróságon gyorsított eljárásban tárgyalták.

Jellemzése szerint az 1999-es 
születésű középiskolás – aki a 
mezőgazdasági szakközépiskola 
cukrásztanulója – jóravaló, rendes 
gyerek. Összetartó nagycsaládban, 
szerény körülmények között él. S 
bár a tárgyaláson vallomást nem 
tett, meggondolatlan tettének előz-
ményei rendőrségi vallomásából 
kirajzolódnak.

A fiú az ominózus napon osztály-
főnökével keveredett szóváltásba. 
Neki akart bosszúságot okozni a 
telefonhívással, aminek nyilvánva-
lóan át sem gondolta a következ-
ményeit. Márpedig – hangsúlyozta 
ítélete indoklásában a bíró – az 
különösen sok embert érintett: a 
rendőrség haladéktalanul   intéz-

kedett a mezőgazdasági és a köz-
gazdasági szakközépiskolák és a 
Constantinum kiürítéséről, a diá-
kokat, tanárokat és a személyzetet 
a Béke térre és a nagytemplomba 
irányították, az utcákat lezárták. 
Másfél órás keresés után derült ki, 
hogy – szerencsére – nincs robba-
nószerkezet, a bejelentés valótlan 
volt. A bombakeresésben eközben 
8 rendőr és egy kutya vett részt, 8 
rendőr pedig a forgalomirányítás-
ban.

A vádlott bűnösségét elismerte, 
és hozzátette: „Nem tudom hogyan 
jutott eszembe ez a dolog, az egé-
szet megbántam, soha többé nem 
csinálok ilyet! Nagyon sajnálom, 
hogy ezt tettem!”

Dr. Hegedűs János bíró az ítélet 
kihirdetésekor hangsúlyozta: sem-
miféle alap nem szolgálhat arra, 
hogy ilyen cselekményt kövessen 
el bárki! Ez nem diákcsíny, ez bűn-
cselekmény! A bíróság bűnösnek 
találta a vádlottat közveszéllyel 
fenyegetés büntettében, ezért 5 
hónap fogházbüntetésre ítélte a fi-
atalkorúak fogházában, amit 1 éves 
próbaidőre felfüggesztett. A sza-
badságvesztés végrehajtása esetén 

a vádlott feltételes szabadságra 
bocsátásának legkorábbi időpont-
ja a szabadságvesztés kétharmad 
részének letöltése. Emellett 1 évig 
pártfogó felügyelete alatt áll a fiú, 
és a 12 ezer forint bűnügyi költsé-
get is viselnie kell.

Az ügyész, a vádlott, annak tör-
vényes képviselője és az ügyvéd is 
tudomásul vette az ítéletet, így az 
jogerőre emelkedett.

 T. T.

Csillagösvényeken Erdélyben
Négynapos tanulmányi kirán-
duláson vett részt Erdélyben 
május utolsó napjaiban a Kis-
kunfélegyházi József Attila Ál-
talános Iskola tagintézménye-
inek 48 diákja és 5 tanára a 
Határtalanul program keretein 
belül, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatásával. 
Csillagtúráik Aradot, Dévát, 
Gyulafehérvárt és Nagyenyedet 
érintették, amit a festői Toroc-

kó és a Túri-hasadék követett. 
Torda, Válaszút, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, és Szászrégen 
után Nagyvárad és Nagyszalon-
ta zárta a sort.

Ahogy a szervező, Szana 
Andrea fogalmaz Orbán Balázs 
után szabadon: az eszményileg 
szépnek hatása volt ránk, s oda 
visszavágyunk. Életre szóló 
élményekkel lettünk gazdagab-
bak.

A Fidesz Csányi Józsefet 
javasolja polgármester-
jelöltnek Kiskunfélegyházán
A Fidesz kiskunfélegy-
házi helyi szervezete 
az elnökség egyhangú 
javaslata alapján júni-
us 11-i, szerdai ülésén 
úgy döntött, hogy az 
októberi önkormányza-
ti választásokra Csányi 
Józsefet, a Kiskunfé-
legyházi Gazdaságfej-
lesztő és Munkahelyte-
remtő Egyesület elnökét 
javasolja polgármester-
jelöltként – tájékoztatta 
a Félegyházi Közlönyt 
Balla László, a Fidesz 
helyi elnöke. 

Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. július 21-től 2014. augusztus 
3-ig a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szü-
net lesz.

 A gyors és hatékony ügyintézés érdekében kérjük Önöket, hogy 
a már előre tervezhető ügyeik intézését még június hónapban in-
dítsák el!

 Egyidejűleg felhívjuk figyelmüket, hogy 2014. július 1-jével 
bevezetésre kerül az Elektronikus Anyakönyv, így az anyakönyvi 
ügyeket (kivonatkérelem, apai elismerő nyilatkozat, házasságra 
bejelentkezés, névváltoztatás, hazai anyakönyvezés, stb.) lehető-
ség szerint még június hónap folyamán kérelmezzék, tekintettel 
arra, hogy az átállás technikai nehézségekkel járhat.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Dr. Endre Szabolcs jegyző

Szülői kezdeményezésre 
önálló lett a Dózsa iskola
A következő tanévet már önálló intézményként, Kiskunfélegyházi 
Dózsa György Általános Iskola néven kezdi meg az eddigi Dózsa 
György tagintézmény.

Az utóbbi hónapkban 
több észrevétel, személyes 
megkeresés és levél jutott 
el a Félegyházi Közlöny 
szerkesztőségébe az idén 
tavasszal elindult szülői 
kezdeményezés kapcsán, 
amelynek célja a Dózsa 
iskola önálló intézmény-
ként való működésének 
engedélyeztetése volt. Az 
ügy hivatalos formát április végén 
kapott azzal, hogy a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Kis-
kunfélegyházi tankerülete továbbí-
totta a felterjesztéssel kapcsolatos 
dokumentumokat. Ezt megelőzte 
azonban egy eljárás, amelynek 
során a véleményezésre jogosul-
tak – így a szülői és alkalmazotti 
közösségek, a diákönkormányzat, 
és az intézményi tanács – kifejt-
hették véleményüket. Ennek során 
az alkalmazottak több mint fele, a 
szülői munkaközösségnek pedig 
90 százalékot meghaladó aránya 
foglalt állást a kiválás mellett.

Mayer Tamásné, a  kiskunfé-
legyházi tankerület vezetője meg-
keresésünkre megerősítette a ki-
válás hírét. Mint elmondta, a KLIK 
június 10-én, kedden tájékoztatta 
a félegyházi tankerületet az intéz-
ményi átszervezésekkel kapcso-
latos döntésekről. A Dózsa iskola 
kiválásának engedélyeztetése mel-
lett zöld utat kapott a Móra Ferenc 
Gimnáziumban az általános iskolai 
felnőttoktatás elindítása és az in-

tézmény telephelyének a növelése, 
valamint a petőfiszállási Petőfi 
Sándor Általános Iskola szakmai 
dokumentumának módosítása. 
Ennek értelmében az iskola két új 
tanteremmel bővülhet az ősszel. 
Az egyik fejlesztőszoba lesz, a má-
sik osztályterem, aminek azért óri-
ási a jelentősége, mert jelenleg a 8 
osztályt 7 tanteremben látják el.

Mayer Tamásné kérdésünkre, 
miszerint milyen teendőkkel jár 
az intézmény önállóvá válása, 
elmondta, hogy még ebben a hó-
napban módosítani kell a szakmai 
alapdokumentumot, és el kell ké-
szíteni a következő tanév önálló 
iskolai tantárgyfelosztását. Minde-
mellett az iskola új, önálló azonosí-
tót kap, a neve pedig Kiskunfélegy-
házi Dózsa György Általános Iskola 
lesz. Az intézmény vezetőségének 
megválasztására hivatalos pályá-
zat útján kerül majd sor. A folya-
matosság azonban biztosított, hi-
szen a jelenlegi vezetők megkezdik 
a következő tanév előkészítését.

 T. T.
 Lapunk a nyári hónapokban 8 oldalon jelenik meg.
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Főhajtás a pedagógusok előtt
Mottó: „A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy 

gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy 
ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit min-
den korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat.  
Nem kell tökéletesnek lennie.  A világ sem az.” (Tari Annamária)

Egy város élete, jövője szempontjából cseppet sem közömbös, 
hogy milyen pedagógusok nevelik, oktatják a fiatalokat. Félegy-
háza szerencsés e téren. A katedrán szolgálatot teljesítők áldo-
zatos munkája előtt hajtunk főt az alábbi, pedagógusnapi össze-
állításunkkal. 

Kitüntetések, elismerések
A kiskunfélegyházi tankerület pedagógusait, nevelőit köszöntötték 
május 6-án a Móra Ferenc Művelődési Központ színháztermében. 
A pedagógusnapi rendezvényen az óvodások és iskolások ünnepi 
műsorát követően Mayer Tamásné a tankerület vezetője és Bal-
la László alpolgármester köszönte meg a pedagógusok áldozatos 
munkáját. Az ünnepi műsor és a köszöntők után a díszdiplomák, 
kitüntetések és elismerő oklevelek átadására került sor.

50 évvel ezelőtt szerezték 
első diplomájukat, ezért arany 
oklevelet kaptak: Sávoli Józsefné, 
Meizl Ferencné, Juhász Istvánné és 
Huszka Jenőné.

60 évvel ezelőtt szerezték 
első diplomájukat és ezért gyé-
mánt oklevelet kaptak: Ádám 
Ferencné, Balázs Gáborné, Bányai 
Ferenc Imréné, Basics Istvánné, 
Boldog Ferencné, Juhász Ottóné, 
Megyesi Lászlóné, Mester Gyuláné, 
Nemcsok Imréné, Némedi László, 
Takács Ferencné, Tóth Vincéné és 
Varga Jánosné.

65 évvel ezelőtt szerezték 
első oklevelüket, ezért vas ok-

levelet vehettek át: Benczéné 
Makrai Olga, Cseh Jánosné, Dr. 
Édes Istvánné, Kiss Jenő Istvánné 
és Móré Albertné.

Miniszteri Elismerő Oklevél-
ben részesült: Fekete Józsefné, 
Nagy Ferenc és Nagy Lajos.

Pedagógus Szolgálati Emlé-
kérmet kaptak: Kapusné Eke Má-
ria és Mészáros Gyuláné.

A Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ külön elis-
merő oklevelében részesültek: 
Bense Zoltán, Borics Zoltánné, 
Csergőné Kertész Hermina, Csikós 
Tiborné, Dr. Szabó Gyuláné Matyók 
Katalin, Fazekasné Koncz Mónika, 

Feketéné Papp Éva, Horváthné Gu-
lyás Henrietta, Karácsonyi Melin-
da, Kósa Erika, Kuruczné Dinnyés 
Anikó, Lőrincz Hajnalka, Mészáros 
Anita, Palásti Lászlóné, Pappné 
Németh Gabriella, Rádiné Petróczi 
Márta, Sejben Ilona, Szabó Ildikó, 
Takács Istvánné, Takó Lajos, Ter-
jékné Ferenczi Zita és Zsibritáné 
Karsai Ildikó.

Jubileumi okleveleket vehet-
tek át: 

25 éves oktató-nevelő mun-
káért: Berecz Mária, Csabai Csa-
ba Pál, Csankovszki Márta, Csányi 
Ottó, Endre Zsófia, Gulyásné Vida 
Gyöngyi, Héderné Kiss Brigitta, 
Iványiné Bordás Mária, Lajkóné 
Solymosi Marianna, Lőrincz Haj-
nalka, Makra Mónika, Marton Ro-
zália, Miklósné Hideg Zsuzsanna, 
Nagy Zsolt, Szépe Ferencné, Tajthy 
Józsefné és Timafalvi Lászlóné.

30 éves oktató-nevelő mun-
káért: Bak Zsolt Károlyné, Bense 

Zoltán, Dányi Judit, Feketéné Papp 
Éva, Kiss-Elek Mihályné, Kuklisné 
Galántai Gabriella, Madácsiné Ka-
pus Erika, Nagy János Zoltánné, 
Nagy Lajosné, Sinkó Ildikó, Takó 
Lajos, Terbéné Berki Eszter és 
Vincze Tiborné.

35 éves oktató-nevelő munká-
ért: Huszka Edit, Jókainé Farkas 
Erzsébet, Kolláth Jánosné, Riskó 
Eszter, Sári Andrásné, Szabó Tün-
de, Tajti Gáborné és Török János-
né.

40 éves oktató-nevelő mun-
káért: Dudás Mártonné, Rosta 
Ferenc, Szurmikné Sándor Emma, 
Virágné Tóth Ilona Márta.

Az „Év pedagógusa” címet 
kapta: Rosta Ferenc.

Az ünnepség keretében köszön-
tötték a Németh László díjjal kitün-
tetett dr. Borbélyné Szabó Katalin 
tanárnőt és az Apáczai-Csere Já-
nos díjas Dr. Horváth Gábor tanárt.

 H. S.

48 év a pályán

Cseh Jánosné 65 évvel ezelőtt 
Kőszegen diplomázott. A vas-
diplomát Kiskunfélegyházán, a 
pedagógusnapi ünnepségen vette 
át. A tanárnő Sopronban szü-
letett és házasságkötése révén 
került Kiskunfélegyházára. Két 
évig a Szakmunkásképző Intézet-
ben dolgozott, majd 1954-től az 
I. számú Leányiskolában (később 
Móra Ferenc Általános Iskolában) 
tanított, ahol igazgatóhelyettesi 
feladatokat is ellátott. Nyugdíja-
zásáig a városi magyartanárok 

munkaközösségének volt a veze-
tője. Jelenleg a Móra Ferenc Köz-
művelődési Egyesület munkájá-
ban vesz részt.

– Összesen 48 évet dolgoztam 
a pályán. Nagyon sok régi, kedves 
tanítványommal kapcsolatban 
vagyok. Amikor összetalálko-
zunk szeretettel üdvözöljük egy-
mást, kölcsönösen érdeklődünk 
egymás sorsa felől. Ami nekem 
igen nagy öröm volt, hogy több 
tanítványom visszajelzett a kö-
zépiskoláról, főiskoláról, hogy 
amit nyelvtanból megtanultak, 
abból élnek a mai napig. Ezért 
érdemes volt dolgozni – mondja 
a ma is aktív pedagógus, aki to-
vábbra is részt vesz a kulturális 
közéletben, az egyesületi munká-
ban, most is eljár szinte minden 
könyvtári programra, irodalom-
hoz kötődő rendezvényre. Mint 
mondja, soha, még a gondolata 
sem kísértette meg annak, hogy 
valami más hivatást kellene vá-
lasztani.

Aki a jövőt formálja

Apáczai Csere János-díjjal tün-
tették ki dr. Horváth Gábort. A 
Constantinum Nevelési-Oktatási In-
tézmény tanára május 30-án Buda-
pesten, az ELTE dísztermében vette 
át az elismerő oklevelet és plakettet 
Balogh Zoltántól, az emberi erőfor-
rások miniszterétől és Hoffman 
Rózsa oktatásért felelős államtit-
kártól. A rangos kitüntetést minden 
évben azoknak adományozzák, akik 
kiemelkedő oktatási-nevelési tevé-
kenységet, illetve az oktatást segítő 
tudományos munkát végeztek. 

Horváth Gábor Kecelen született 
1973-ban. Az általános iskolát is ott 

végezte, majd Kecskeméten a Pia-
rista Gimnáziumban érettségizett. 
A történelmi és teológiai egyetemi 
diplomáit Szegeden, illetve Buda-
pesten védte meg. Ezt követően 
egy ösztöndíjnak köszönhetően Ró-
mában folytatott egyháztörténelmi 
tanulmányokat. Az olasz főváros-
ban doktorált egyháztörténelemből. 
2005-ben tért haza Magyarországra 
és kezdett el főállásban tanítani a 
Constantinum Nevelési-Oktatási In-
tézményben. 2007-től három évig 
az Ópusztaszeri Nemzeti Történe-
ti Emlékpark igazgatói posztját is 
betöltötte. Ezt követően meghívták 
tanítani Szegedre, a Gál Ferenc Főis-
kolára. A Constantinumtól azonban 
soha nem vált el. A mai napig tanítja 
a középiskolásokat másodállásban.

Tiszta szívből adni
65 évvel ezelőtt szerezte meg taní-
tónői oklevelét Benczéné Makrai 
Olga a Constantinum Tanítókép-
zőben. Az évfordulós vasdiplomát 

a pedagógusnapon megtartott ün-
nepségen vette át. Olga asszony 
előbb Kígyóspusztán, majd a Hale-
szi Általános Iskolában kezdett el 
tanítani összevont osztályokban. 
Ezek után került a József Attila Ál-
talános Iskolába. 1976-tól Petőfi-
szálláson volt igazgató. A Darvas 
József Általános Iskolából vonult 
nyugdíjba igazgatóhelyettesként. 

Visszaidézve pedagógus hivatá-
sának évtizedeit Olga néni kiemelt 
figyelmet fordított a gyerekek szó-
kincsének és gondolkodásának 
fejlesztésére, valamint esztétikai 
nevelésükre. S bár nem erre a pá-
lyára készült, nem bánta meg, hogy 
így alakult az élete. A fiatalos, aktív 
asszony ma is szeretettel figyeli a 
fiatalokat. Vallja: lendületüket és 
sokoldalúságukat érdemes az idő-
sebb generációnak is átvennie. Ő 
megteszi. Nem idegen számára a 
számítógép sem, de igazi örömöt 
inkább az olvasásban lel. A leendő 
pedagógusoknak azt tanácsolja: 
tisztázzák magukban, hogy szere-
tik-e az embereket annyira, hogy el 
tudják fogadni őket minden hibájuk-
kal együtt. Mert a jó tanár első is-
mérve, hogy tud tiszta szívből adni.

Szigorú,  
de humánus

– Szigorú voltam, de humánus – 
mondja magáról dr. Édes István-
né. A ma is tevékeny nyugdíjas 
pedagógus 65 évvel ezelőtt vette 
át diplomáját, majd évtizedeken át 
tanította a félegyházi közgazdasági 
szakközépiskola diákjait szakmai 
tantárgyakra. 

– Kecskeméti születésű vagyok, 
az ottani közgazdasági szakközép-
iskolában kezdtem el tanítani friss 
diplomásként. Amikor 1958-ban 

a félegyházi kórházba helyezték a 
férjemet, ide költözött a család. Fi-
unk már Kiskunfélegyházán kezdte 
meg az iskolát, férjem idővel osz-
tályvezető főorvos lett a traumato-
lógián, én pedig 1982-ig tanítottam 
közgazdaságtan, jog és könyvvi-
tel szakosként. Nagyon szerettem 
mindig a gyerekeket, és az volt a 
célom, hogy megszerettessem ve-
lük az adott tantárgyat. Úgy érzem, 
ez sikerült is. Bizonyíték erre szá-
mos siker a megyei és az országos 
szakmai tanulmányi versenyeken, 
és az, hogy sokan a szakmában he-
lyezkedtek el. Most is számos egy-
kori tanítványom az intézményben 
dolgozik pedagógusként, közöttük 
Kocsisné Móczár Julika intézmény-
vezető. 

A nyugdíjas évek sem hoztak 
tétlenséget Édes Istvánné életébe: 
sokáig nyelveket tanult saját örö-
mére, és tanított is. Szenvedélyesen 
szereti a virágokat, itthon többek 
között 18 orchidea, a Keszthely 
melletti nyaralóban pedig egész 
virágoskert pompázik törődése 
nyomán. A vasdiplomás pedagógus 
életét családja: férje, és az orvosi 
pályát továbbvivő fia, menye, uno-
kája aranyozza be.

Ismét csak 
pedagógus lenne

Kiss Jenő Istvánné Rózsika min-
denekelőtt vidám természetéért ad 
hálát a sorsnak, ami a legnehezebb 
időkön is átsegítette. 

– Kiskunfélegyházán szület-
tem 1929-ben, majd első elemi-
től ugyanabba az iskolába jártam 
egészen a tanítóképzőig. Sokat kö-
szönhetek az apácáknak, akik szív-
vel-lélekkel tanítottak bennünket 
a Constantinumban. 1949-ben, az 
oklevelem megszerzését követően 
a szabadszállási általános iskolá-
ban kezdtem, majd – miután 1951-
ben férjhez mentem – haza kértem 
magam Félegyházára. Itt a Szent 
János téri iskolába kerültem, ahol 
Ficsór Józsefet, a későbbi polgár-
mestert is tanítottam, majd 9 évig 

a Csongrádi úti tanyák iskolában, 
később pedig a Constantinum Móra 
Ferenc Általános Iskolájában nevel-
tem és oktattam a gyerekeket 33 
éven át. 1984-ben mentem nyugdíj-
ba, de mellette még 10 évig dolgoz-
tam. Az utolsó 5 évben a Tarjányi 
ötös ikrekkel foglalkoztam iskolai 
keretben. 

„Nagyon szerettem a gyerekeket, 
ezt ők érezték és viszonozták.” 
– mondja a vasokleveles pedagó-
gus. 44 évet töltött a pályán, s ez 
idő alatt – így számolja – mintegy 
1240 gyerekkel ismertette meg az 
írás, olvasás és számolás szépsé-
geit. Megannyi volt tanítvány nevét 
tartja ma is számon, de mégis arra 
a legbüszkébb, hogy közülük többen 
pedagógusok lettek. Mint mondja, ő 
sem tenne másként, ha újra pályát 
választana.

Rossz gyerek 
nincs!

Tilda néni köszöni, jól van, de fe-
küdnie kell: a lábtrombózist komo-
lyan kell venni! Pedig gyakran érez 
kísértést, hogy felkel és mégis meg-
főzi az ebédet, éppen úgy, mint ré-
gebben. Móré Albertné, Tilda néni 
látogatókat sem fogadhat – bár vál-
tozatlanul szeret beszélgetni – így 
telefonon adott interjút, és a Köz-
löny számára kölcsönzött néhány 
fotót.

Cegléden végzett polgári iskolá-
ban, majd 1944-től Félegyházán, a 
híres tanítóképzőben folytatta ta-
nulmányait. Pályája első 5 évében 
Pécs és Kaposvár között félúton, 
Sásdon tanított, 30 gyerekkel kez-
dett. Ezután Petőfiszállás követke-
zett, ahol húsz évet töltött el, majd 
Félegyháza. A Móra Ferenc Általá-
nos Iskolában volt felsős napközis 
nevelő, miközben magyar nyelvtant 
és irodalmat is tanított. 1983-ban 
ment nyugdíjba, de mellette még 
9 évig helyettesített a Dózsa Isko-
lában. 

Tilda nénit sokan csak Tyúkanyó-
ként emlegetik. Meséli: ez a név a 
Dózsában ragadt rá, amikor délutá-

nonként az udvaron egy seregnyi 
gyerek vette körbe. Ma is állítja: 
rossz gyerek nincs, csak eleven.

Az „Év  
pedagógusa”

1974-ben nevelőtanárként kezdett 
a félegyházi Petőfi fiúkollégiumban 
Rosta Ferenc. A 22 éves, friss 
diplomás fiatalember Orosházáról 
érkezett, és nem ismerte sem a vá-
rost, sem annak lakóit. Azóta eltelt 
40 év. Rosta Ferenc pedig nem csak 
nevelőként, tanárként, hanem a he-
lyi kulturális élet szereplőjeként is 
elismerést vívott ki magának. Mun-
katársai javaslata alapján az idei 
pedagógusnapon az „Év pedagógu-
sa” címmel ismerték el munkáját.

– A fiúkollégiumban ismerked-
tem meg két nagyformátumú ta-
nárral, akik nagy hatással voltak 
rám: Kapus Bélával, ő fegyelemből 
és erkölcsből mutatott számomra 
tökéletes példát, és Somogyvári 
Zoltánnal, a nagyműveltségű utazó-
val.  Nyolc évet töltöttem itt, amikor 
1975-ben megkeresett Kovács Sán-
dor, a Móra gimnázium akkori igaz-
gatója, és előbb óraadó tanárként, 
majd főállásban is idekerültem. 
Később lehetőségem nyílt a Cons-
tantinumban is tanítani, aminek 
nagyon szerettem a légkörét, és 
nagy hatással volt rám az igazga-
tó, áldott emlékű Ágnes nővér ka-
rizmatikus személyisége – mondja 
az elismert pedagógus, aki arra a 
kérdésre, hogy mire a legbüszkébb 
pályafutása négy évtizedében, a 
családja mellett a jóistenbe vetett 
hitét, a női futball félegyházi meg-
honosítását, az olasz testvérvárosi 
kapcsolat fejlődését, tanítványaihoz 
és munkatársaihoz fűződő tiszte-
letteljes viszonyát sorolja. Őszinte 
öröm számra – mondja – hogy az 
intézmény előtt felállított Morell 
szoborral a mindennapok tanári 
munkáját végző pedagógusoknak 
sikerült méltó emléket állítani. 

(A pedagógus portrék teljes ter-
jedelmükben a www.felegyhazikoz-
lony.hu honlapon olvashatók.)
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Kétszeres Európa-bajnok 
lett Csontos Piroska

Kiválóan szerepelt a hollandiai Ber-
gen op Zoomban zajló INAS Atléti-
kai Európa-bajnokságon Csontos 
Piroska. Piroska a magyar para-
limpiai válogatott tagjaként arany-
érmet szerzett 100 és 200 méteres 
síkfutásban, emellett a 4x100-as és 
a 400x400 méteres váltó tagjaként 
másodikként zárt. A félegyházi ver-
senyző távolugrásban sem maradt 
adós a jó szerepléssel, ahol össze-
tettben az ötödik helyen végzett.

A SPORTOLDALT SZERKESZTI ÉS ÍRJA GUBU ZOLTÁN

Nem dőlt el a feljutás sorsa
2-2-es döntetlent ért el a Békés megyei Szabadkígyósi SZC el-
len a Kiskunfélegyházi HTK az NB III.-ba jutásért vívott osztályo-
zón. A megyei bajnokok csatája nagy küzdelmet hozott. A vendég 
szabadkígyósiak elsősorban az ellentámadásaikra alapozva ve-
zettek is a mérkőzésen, de a KHTK-nak a hajrában sikerült ki-
egyenlítenie, amivel nyílttá tették a feljutás kérdését. A találkozó 
visszavágóját Szabadkígyóson rendezik meg. A párharc győztese 
az NB III.-ban folytathatja.

Kiskunfélegyházi HTK – Szabad-
kígyósi SZC 2:2 (1:1)

Gólszerzők: Fekete I. 9’, Némedi 
75’ illetve Murvai 25’, Cseke 59’

Piros lap: Sándor, illetve Ekker A.
A mérkőzés után átvették a 

Bács-Kiskun Megyei I. osztály 

megnyeréséért járó aranyérmeket 
a Kiskunfélegyházi HTK felnőtt 
labdarúgói. A bajnoki címért járó 
kupát Némedi Norbert csapatka-
pitány emelte elsőként a magasba.

A felnőttek mellett a fiatalokat is 
díjazták. A Kiskunfélegyházi HTK 

U-19-es csapatának tagjai a baj-
nokságban elért második helyü-
kért az ezüstérmeiket és a máso-
diknak járó kupát kapták meg. 

Bronzérem a diákolimpia 
országos döntőjében

A II. korcsoportos lányok Orszá-
gos Atlétikai Diákolimpia döntőjét 
tartották meg Budapesten a Pus-
kás Ferenc Stadionban. Az ország 
legjobb 23 csapata 60 m-en, távo-
lugrásban, kislabdahajításban és 
4x100m váltófutásban mérte ösz-
sze tudását. Bács-Kiskun megyét a 
kiskunfélegyházi József Attila Álta-

lános Iskola csapata képviselte. A 
lányok hatalmas bravúrt bemutat-
va az előkelő 3. helyen végeztek.

A csapat tagjai: Keresztes Regi-
na, Horváth Anna, Tóth Enikő, 
Síber Szófia, Síber Glória, Ba-
csák Eszter.

 Felkészítő testnevelő: Rekedt 
Zoltán.

Elismerés a legjobbaknak
Mint minden évben, a bajnoki sze-
zont lezárását követően ezúttal is 
megválasztották a női futsal NB I. 
legjobbjait. A díjazottakról a csa-
patok trénerei döntöttek. A legjobb 
mezőnyjátékos és a legjobb kapus 
az Astra Kiskunfélegyházi Bulls 
tagjai közül került ki, nem érdem-
telenül, hiszen az együttes mind a 
bajnokságot, mind pedig a Magyar 
Kupát megnyerte.

A legjobb kapus a szezon során 
hatalmas bravúrokat bemutató 
Vincze Anikó lett, Szabó Boglár-
ka pedig a mezőnyjátékosok között 
végzett az első helyen. Bogi az első 
női futsalos, aki második alkalom-
mal nyerte el a díjat. Emellett a 
gólkirálynő is ő lett 77 találattal. Az 
edzők között ezúttal némi meglepe-
tésre a Dunakeszi Kinizsit irányító 
Biczi Gábor nyerte el a díjat. 

EB ezüstérmes lett Szabó Tamás fekvenyomásban
A csehországi Trutnov városában 
rendezték meg június 2-a és 7-e 
között az idei fekvenyomó és erő-
emelő Európa-bajnokságot. A kis-
kunfélegyházi Szabó Tamás 125 
kilogrammban fekvenyomásban 
mérettette meg magát, nem is akár-

hogyan. 195 
k i logram-
mot ki-
nyomva EB 
ezüstérmet 
szerzett.

A há-

romszoros magyar bajnok Szabó 
Tamás 2010 óta vesz részt ver-
senyszerűen a sportágban. 43 
évesen, ereje teljében egyre jobb 
eredményekre képes.

Legutóbb 2013-ban a világbaj-
nokságon szerzett bronzérmet, 

most pedig az Európa-bajnoksá-
gon lett második.

Tamás legközelebb a gyulai or-
szágos magyar bajnokságon szere-
pel, azt követően pedig a jövő évi 
világbajnokságra készül fel.

Hirdetés

Ne szaporítsd a perceket és  
kilométereket az átjárással,  
ha helyben is gyakorolhatod  

a rutin oktatást. 
CSAK NÁLUNK! 

B. kategória tandíja diákoknak 
Csak 119.000 Ft! 
Hetente induló nyári  

intenzív elméleti tanfolyamok! 

GKI vizsga: július 18., július 20.

m
inden kategóriában a m

otorkerékpártól a veszélyes 
áruszállítóig. Klapka u. 8.

H
eti oktatás, sport, terápiás és egyéb foglalkozás

Kyokushin Karate edzés, hétfő, szerda, péntek, Göllesz 
Viktor Ált. Isk., 17:00

Boxedzés gyerm
ekeknek és fiataloknak, hétfőtől 

péntekig naponta, Honvéd Sporttelep, 17:00

Birkózó edzés kicsiknek és nagyoknak, hétfő, szerda, 
péntek, Platán Ált. Isk., 17:00

Hobbibox m
indenkinek, felnőtt am

atőr edzések: hétfő, 
szerda, péntek, Honvéd Sporttelep, 19:00

Darts, Szakm
aközi M

űv. Ház, vasárnap, 17:00

Lovaglás, ló- és lovas kiképzés a Fekete Lovas Tanyán 
(Alpári út), Tel: 06/30-561-2143

Gitároktatás kezdőknek és profiknak,  Rocktár, szerda, 
péntek, 10:00-20:00

,,Szívdobbanás az Egészségért” Egyesület - fogadó óra, 
Szakm

aközi M
űvelődési Ház, szerdánként 16:00

Doboktatás kezdőknek és profiknak, Rocktár, szom
bat, 

10:00-14:00

Félegyházi Citerazenekar és Énekkar, Szakm
aközi 

M
űvelődési Ház, csütörtök, 14:00

Nyílt játszónap az Izgő-M
ozgó Kölyökklubban,  József 

Attila u. 13., kedd 10:00-11:00

Június 20., péntek
Rocktábor I. turnus Gálakoncert, Rocktár, 19:00

Június 23., hétfő
Kincskereső Tábor indul 6-12 éveseknek a M

űvelődési 
Központban, 08:00

Június 27., péntek
Szentiványi Kutykurutty Táncház hajnalig, aprók 
tánca, bábelőadás, tánctanítás, kézm

űves foglalkozás, 
tűzugrás, Rocktár, 16:00

Június 28., szom
bat

Halászlé Főző Verseny, Haltanya Horgászbolt parkolója, 
Bajcsy Zs. utca 49., 09:00

Június 30., hétfő
Képzőm

űvészeti Alkotótábor indul általános iskola felső 
tagozatosoknak, M

űvelődési Központ, 08:00

Július 4., péntek
Rocktábor M

esterturnus gálakoncert a Borsihalm
i 

M
űvésztelep szabadtéri színpadán, 20:00

M
ozim

űsor, Petőfi M
ozi

Június 20-25.
13:30 3D Dem

óna, fantasy
16:00, 18:15 3D Így neveld a sárkányodat 2.,anim

ációs
20:15 Hogyan rohanj a veszTEDbe, vígjáték

Június 26-Július 2.
11:00, 16:00 3D Így neveld a sárkányodat 2., anim

ációs
13:00, 18:00, 21:00 3D Transform

ers: A kihalás kora,
sci-fi akció

Időszakos kiállítás, tanfolyam
, pályázat

Kolostorok Kincsei kiállítás a Kiskun M
úzeum

ban, 
m

egtekinthető június 30-áig nyitvatartési időben.

Hangos színek, színes hangok, az Alapfokú M
űvészeti 

Iskola Grafika szakos diákjainakkiállításá, m
egtekinthető 

július 5.-ig nyitvatartási időben.

„Boldog békeidők-boldogtalan háború” 
I. világháború kirobbanásának 100. évfordulójára 
rendezett időszaki kiállítás, Kiskun M

úzeum
, 

m
egtekinthető szeptem

ber 15-éig

Angol-ném
et nyelvtanfolyam

ok m
inden szinten, Ném

eth 
Nyelvstúdió, Szalay Gy. u. 2. (Áfész székház)

Tanfolyam
ok a Süveges Autósiskolában szinte 

Földtörténeti barangolások, interaktív őslénytani és 
földtani foglalkozás-sorozat diákoknak. Kiskun M

úzeum
, 

szerda, 15:00

W
esel Hugo Fotókör, M

űvelődési Központ, csütörtök, 
18:00

Baba-m
am

a Etka jóga, Szeriné Bíró Ágnes, M
űvelődési 

Központ, hétfő, 9:00

Etka jóga, Szeriné Bíró Ágnes, M
űvelődési Központ, 

kedd, 18:15

M
eridián torna, Szakm

aközi M
űv. Ház, hétfő, 17:00

Egészségügyi szakrendelések
Szent Apollónia fogorvosi rendelő, Dr. Ónodi 
Izabella, Dankó P. u. 16., hétfő, szerda, csütörtök 
15:00-19:00, kedd, péntek 9:00-12:00

Szem
észeti szakrendelés, Dr. Oláh M

iklós, Jégh 
Optika, M

ártírok u. 2., szerda 13:30-17:00

Szem
észeti szakrendelés, glaukóm

a-gondozás, 
cukorbetegek, hypertóniások szem

észeti kontrollja, 
Dr. Ónodi Judit, Klapka u. 4., hétfő, kedd, szerda, 
péntek 9:00-12:00, hétfő, csütörtök 14:00-18:00

Com
puteres szem

vizsgálat, kontaktlencse illesztés, 
Jégh Csilla, Jégh Optika, M

ártírok u. 2, kedd, péntek 
9:00-17:00, szom

bat 9:00-12:00

Közérdekű inform
ációk

Kiskun M
úzeum

: 0676/461-468
M

űvelődési Központ: 0676/466-843
Városi Könyvtár: 0676/461-429

Aktuális kiskunfélegyházi program
ajánlónk a 

w
w

w
.felegyhaziprogram

.hu

internetes honlap alapján készült a lapzártáig 
beérkezett 

inform
ációkkal. 

A 
program

ok 
valóságtartalm

áért 
a 

szervezők 
felelnek. 

Bővebb 
inform

ációk a honlapon és a rendezvény helyszíneken.
Szerkesztő: Ó

nodi Árpád  
info@

felegyhaziprogram
.hu

0620/801-6034

Június 20-tól július 4-éig

kivágható program
m

elléklet

kivágható programmelléklet
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Arcok a városból
Ha a nevünk valóban befolyásolja életünk alakulását, akkor Rácz 
Éva Rózsa nem véletlenül választotta a virágos szakmát. Kissé 
eldugott helyen dolgozik, ám amint kilép az üzletből, egy perc 
alatt legalább húsz ismerős ráköszön.

– Nyitva tartás? – nevet a kérdé-
semen. – A munka hajnaltól késő 
estig tart. Nyolc éve, amikor eldön-
töttem, hogy a virágokat válasz-
tom, egyúttal ennek rendeltem alá 
a magánéletemet. Rózsa szerint a 
vevővel való kapcsolat itt is bizalmi 
alapon nyugszik.

– Kevés vevő érkezik határozott 
céllal, a legtöbben inkább rám bízzák 
a virág kiválasztását. Szépet és jót 
várnak, amit nem hűtőben tartot-
tam életben, hanem valóban friss, 
és még akkor is szép lesz, amikor a 

megajándékozott másnap rápillant a 
vázában. Egyetlen szál virágot sem 
adhatok úgy el, hogy a vevő szégyellje 
átadni. S ha már kialakult ez a biza-
lom a virágokon át, akkor az embe-
rek könnyebben megnyílnak, és amíg 
összeállítom a csokrot, sok minden 
szóba kerül. Felemelő érzés, amikor 
az általam összeállított csokorral áll 
az ifjú pár az anyakönyvvezető elé. 
Máskor a virágok szépsége segíti ki-
fejezni, netán enyhíteni a gyászolók 
bánatát. Örülök annak is, ha sikerül 
megoldást találni iskoláknak, óvo-

dáknak egy-egy jótékonysági rendez-
vény díszítésére – mondta el Rácz 
Éva Rózsa virágkötő vállalkozó, 
akinek közösségi és jótékony mun-

káját Elismerő Oklevéllel köszönte 
meg Félegyháza, amelyet a Városa-
lapítók Napján vehetett át.
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17 éves szemmel a tanév
Gyorsan eltelt, ebben teljes az egyetértés. De mégis: Milyen volt 
számodra az elbúcsúztatott tanév? – Erre kerestük a választ nem 
reprezentatív körkérdésünkkel. 

Kinga (17): – Igazából a szakmától 
is függ, hogy milyen a tanév. A mi-
énk egy teszt-osztály, bolti eladó-
nak tanulok, a második évfolyam 
kicsivel nehezebb volt, mint az elő-
ző. A matekot többet kellett volna 
tanulnom, főleg a szakmai számí-
tásokat. Szerintem egy erős iskola, 
semmit sem lehet lazán felfogni, 

még a tesióra is kemény. Nem 
fogadok meg semmit, de ősztől 
másként állok a dolgokhoz, nyáron 
pedig hiányozni fognak a barátok 
és a város.

Niki (17): – Idén kezdtünk el 
„kint” dolgozni, szakmai gyakor-
laton, ez nagyon furcsa volt, mert 
sok mindenre kellett figyelni. Be-

leszoktunk a munkába. A kollégi-
umban túl nagy a szigor és a fe-
gyelem, hiányzott egy kicsivel több 
szabadidő. A matekot és a termé-
szetismeretet szorgosabban kellett 
volna tanulnom, de összességében 
nekem nagyon jó volt ez az év.

Vivien (17): – Könnyebb volt az 
előzőnél a 10. évfolyam, de így 
visszanézve, több energiát fordít-
hattam volna a tanulásra, például 
a matekra. Már 10 éve táncolok és 
valahogy az idén arra sem jutott 

elég időm. Hihetetlenül gyorsan el-
telt, és nagyon jó év volt.

Klaudia (17): – Nehéznek tar-
tottam. Nagyobb volt az elvárás, 
mint az előző évben, sajnos eh-
hez képest nem tanultam többet, 
ez utólag már látszik. Fizikából és 
matekból akadnak elmaradásaim, 
talán az órákon odafigyelés hiány-
zott, de majd jövőre másképp lesz. 
Az elmúlt tanévvel, a társasággal 
és az iskolával is elégedett vagyok.
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Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:  Lantos Tímea 
– Kolompár Balázs, Fehér Terézia – 
Réczi Tamás, Makány Éva – Bari Sza-
bolcs, Csík Vivien – Bartucz Zsolt Sán-
dor, Ország Anita – Pajkos Attila, Móré 
Ágnes – Kis Ákos. 
Meghaltak: Kis Endréné Somodi Sára 
– Kecskemét, Almási Istvánné Diós 
Sára – Kecskemét, Burda Sándorné 
Nagy Sára – Kecskemét, Tóth József 

Istvánné Boda Mária – Kecskemét, 
Vadkerti-Tóth István – Kiskunfélegy-
háza, Biró László – Kiskunfélegyháza, 
Czigány János – Lajosmizse, Juhász 
Ferencné Lugosi Jusztina – Jakabszál-
lás, Gere Jánosné Sonkoly Ilona – Kecs-
kemét, Konyha József – Alsóberecki, 
Rapi Kálmán – Kocsér, Papp Ferenc 
Sándorné Kiss Angyalka – Kunpeszér, 
Fazekas Ferenc – Kiskunfélegyháza, 
Csányi Antalné Patyi Veronika – Kis-
kunfélegyháza, Döme Józsefné Farkas 
Mária - Kiskunfélegyháza

„Itt a nyár, Netezz kötetlenül!” 
Tabletek, notebookok és kiegészítők óriási választékban!
Ajánlatunk: Overmax fehér színű 7”-os Tablet  
2év garanciával és ajándék tollal csak 21.990 Ft

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 
NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető 

Szerkesztőség és kiadóhivatal:  
6100 Kiskunfélegyháza,  

Szent János tér 2. Telefon: 06 20/488-2812  
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

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

Kürti László(fotó),  
Tóth László Imre (PR, marketing) 

Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 
Lajosmizsei Nyomdája,  

felelős vezető: Majláth Zsolt László


