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Határozott a képviselő-testület:

Feljelentést tesz az előző polgármestert 
és jegyzőt érintő ügyekben

Feljelentést tesz öt ügyben ismeretlen tettes ellen a félegyházi 
önkormányzat. Erről március 26-i ülésén döntött a képviselő-tes-
tület, miután Bense Zoltán ismertette azt a sürgősségi indítványt, 
amelyet Balla László, Horváth Gábor és Szamosi Endre képviselő-
társaival közösen terjesztett elő.

Mint azt a képviselő felszólalá-
sában ismertette, a rendelkezésük-
re álló, jegyzőkönyvekkel és egyéb 

bizonyító erejű dokumentumokkal 
alátámasztott információk szerint 
a „Komplex telep-program Kis-

kunfélegyháza város Alpári út 1. 
– Délibáb utca szegregátumban” 
elnevezésű projektben dr. Endre 
Szabolcs a szakmai vezetői tiszt-
ségét heti 40 órában – tehát egy 
új teljes munkaidős jogviszony ke-
retében – külön fizetésért látta el, 
miközben heti 40 órában jegyző-
ként tevékenykedett. 

A képviselő-testület úgy véli, 
hogy legalábbis életszerűtlen egy 
Kiskunfélegyháza nagyságren-
dű város jegyzője esetében, hogy 
munkája mellett egy újabb, teljes 
munkaidős tevékenységet is fele-
lősséggel végezzen. (Ez tartósan 
napi 16 óra munkaidőt jelent.) 

 Folytatás a 2. oldalon!
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A rendelkezésre álló informáci-
ók szerint ez nem is történt meg, 
ugyanis dr. Endre Szabolcs he-
lyett másoknak – többek között 
a projektmenedzsernek – kellett 
elvégezni a feladatokat. Ő még a 
szakmai egyeztetéseken is mind-
össze egyszer volt jelen, ténylege-
sen pedig csupán olyan feladatokat 
látott el a projekttel összefüggés-
ben, amelyeket jegyzői minőségé-
ben egyébként is meg kellett volna 
tennie. Miközben tehát úgy tűnk, 
hogy dr. Endre Szabolcs a projekt-
ben ténylegesen nem végzett tevé-
kenységet, ezzel összefüggésben 
„egyéb pótlék” címén mindösz-
szesen 2.536.364 forintot vett fel. 
Mivel gazdasági teljesítés nélkül, 
jogosulatlaul vette igénybe ezt az 
összeget, vagyoni hátrányt okozott 
a város önkormányzatának és a 
projekttámogatást nyújtó Európai 
Uniónak is. A képviselők szerint 
ezek miatt felmerül a gazdasági 
csalás és költségvetési csalás gya-
núja, melynek kivizsgálása a nyo-
mozó hatóság feladata. 

Csak a látszat 
kedvéért?

A második ügy a választások előt-
ti napokhoz kötődik, de az előz-
mények 2013-ig nyúlnak vissza, 
amikor az Alapítvány a Vagyonvé-
delem és a Közbiztonság Megszi-
lárdítására 4 darab térfigyelő-ka-
merát nyert egy 10 millió forint 
összértékű pályázaton. A kiskun-
félegyházi Tesco körforgalomnál 
és az AGIP benzinkútnál dr. Endre 
Szabolcs jegyző utasítására úgy 
szereltették fel ezeket közvetlenül 
az októberi helyhatósági válasz-
tásokat megelőző napokban, hogy 
be sem üzemelték. A cél ugyanis 
a képviselők rendelkezésére álló 
információk szerint nem a műkö-

dés volt, csupán az, hogy az akkori 
polgármester, Kapus Krisztián egy 
újabb kampányképet készíttessen 
előttük. Ez meg is történt, és a fotó 
a Félegyházi Hírek weboldalon – 
amelynek felelős kiadója az akkori 
jegyző volt – megjelent. 

Úgy tűnik azonban, hogy csak a 
látszat volt fontos. A rendelkezésre 
álló információk szerint ugyanis a 
kamerákat – mintegy kellékként a 
fotóhoz – felhelyezték az oszlopra, 
de be nem kötötték, még áram alá 
sem helyezték. 

A nyilatkozatok tanúsága sze-
rint a munkát egy önkormányzati 
munkatárs rendelte meg dr. Endre 
Szabolcs utasítására úgy, hogy a 
jegyző tudta: a kamerák nem lesz-
nek beüzemelve, tehát nem lehet 
gondoskodni azok védelméről. 

A fényképezkedést követően 
nyilván feledésbe is merült a több 
mint 500 ezer forint értékű fotó-
kellék a választások hevében, mert 

legközelebb már akkor esett szó a 
kamerákról, amikor konstatálták, 
hogy eltulajdonították azokat. 

A képviselők szerint ez esetben 
felmerül a hivatali visszaélés és 
hűtlen kezelés gyanúja.

Mutyi  
vagy nem mutyi?

A harmadik ügy a Szivárvány 
Személyes Gondoskodást Nyújtó 
Intézmény mosodai tevékenysé-
gének kiszervezésével kapcsolatos 
közbeszerzési eljáráshoz fűződik, 
és a képviselők szerint felveti töb-
bek között a „versenyt korlátozó 
megállapodás közbeszerzési és 
koncessziós eljárásban” gyanúját. 

A rendelkezésre álló informá-
ciók szerint a korábbi jegyző a 
közbeszerzési referens számára 
egyértelműen jelezte mely há-
rom céget szükséges meghívni a 
közbeszerzéshez. Az árajánlatok 
beérkezését követően a referens 
felismerte, hogy a beérkezet aján-
latokon szereplő kézírás megté-
vesztésig hasonló. Ráadásul a há-
rom ajánlattevő ajánlatát ugyanaz 
a személy hozta be a hivatalba 
igaz, átadásuknál más-más alá-
írásképet alkalmazott. Az ajánla-
tok felbontását követően további, 
több mint gyanús körülmények 
szúrtak szemet. Így például a há-
rom ajánlat közül kettő fedőlapján 
egy és ugyanazon cég email címe 
szerepelt, továbbá mindhárom 
ajánlat belső felépítése, külleme 
összetéveszthetőségig hasonlított 

egymásra annak ellenére, hogy 
a hivatal nem adott ki iratmin-
tát az ajánlati dokumentációban. 
(Tudják, mint amikor ugyanazt a 
dokumentumot szerkesztik át a 
számítógépen.) Mindezek alapján 
úgynevezett kartellgyanú fogalma-
zódott meg a referensben, amit 
jelzett is dr. Endre Szabolcs jegy-
zőnek. A törvényesség őre ekkor 
arról tájékoztatta az ügyintézőt 
és a bonyolítót, hogy sebaj, úgyis 
eredménytelennek kellene nyilvá-
nítani valahogy az eljárást, mert az 
egyik ajánlattevő kérte, hogy a ko-
rábbi ajánlatkérésben szereplő két 
fő munkavállaló továbbfoglalkozta-
tása számára túl nagy teher lenne. 
Ezt úgy érték el, hogy az ajánlatte-
vők a kiküldött hiánypótlási felhí-
vásra nem reagáltak, így az eljárás 
eredménytelenül zárult, és újat 
írtak ki. Eközben az „árulkodó” 
ajánlatokat – amelyek nyilvánva-
lóvá tették, hogy a közbeszerzési 
eljárás nem volt tiszta – a jegyző 
megkísérelte eltüntetni. 

Az már csak hab a tortán, hogy 
a mosodai tevékenység kiszerve-
zése teljesen elhibázott lépésnek 
bizonyult, és az új testület első 
döntései között határozott ennek 
rendezéséről. 

A jegyző  
mondta a tutit?

Több olyan eset is tudomására 
jutott a képviselő-testületnek, 
amelyben felmerült a „versenyt 
korlátozó megállapodás közbe-
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szerzési és koncessziós eljárás-
ban” bűncselekmény gyanúja.

Előfordult például – derül ki a 
rendelkezésre álló adatokból – hogy 
egy kerékpárút építésre kiírt köz-
beszerzési ülésen azt a döntést 
hozta a közbeszerzési bizottság 
(amelynek kizárólagos hatásköre 
meghatározni a meghívott ajánlat-
tevők körét), hogy három félegyházi 
cégtől kérnek ajánlatot a projekt ki-
vitelezésére. Ezt követően az akkori 
jegyző, dr. Endre Szabolcs számon 
kérte az egyik köztisztviselőt amiért 
nem egyeztetett vele erről. Miután 
az értetlenségének adott hangot 
(hiszen a jegyzőnek erre vonatko-
zóan semmiféle jogosultsága nin-
csen), Endre Szabolcs közölte vele, 
hogy ne gondolkozzon, csak csinál-
ja, amit mondanak neki. Ellenkező 
esetben a munkahelye bánhatja… 
A jegyző ezek után új közbeszerzési 
bizottsági ülést hívatott össze, ahol 
már három új, egyébként vidéki cég 
szerepelt a ajánlattételre meghí-
vandók között. Az új határozat a 
kiváló referenciával rendelkező he-
lyi cégek meghívását mind hatályon 
kívül helyezte.

A jelek szerint ez nem volt egye-
di eset, több alkalommal is előfor-
dult, hogy személyesen a jegyző 
közölte az önkormányzati alkal-
mazottakkal, hogy egy-egy projekt 
kapcsán mely cégektől kell ajánla-
tot kérni.

Vigyázat,  
hamisítják!

Végezetül, de nem utolsó sorban 
a közfeladati helyzettel visszaélés 
és hanyag kezelés gyanúja miatt 
a Félegyházi Közlöny körül az 
októberi helyhatósági választást 
megelőzően kialakult helyzetben 
is tisztázni szeretnék a képviselők 
az akkori polgármester szerepét 
és felelősségét. Talán emlékeznek 
még arra az időszakra olvasóink, 
amikor két különböző Félegyházi 
Közlönyt is találtak a postaládá-
jukban, egyiket a lap kiadására 
létrehozott önkormányzati tulaj-
donú cég, a Félegyházi Közlöny 

Nonprofit Kft., egyet pedig az 
akkori polgármester, Kapus Krisz-
tián kiadásában. Csak emlékezte-
tőül: az ominózus három lapszám 
megjelenési ideje közvetlenül a 
helyhatósági választásokat meg-
előző időszak volt. Az a bő hónap, 
amikor a Félegyházi Közlöny gya-
korlatilag az egyetlen megjelenési 
lehetőséget jelentette Félegyháza 
térségében a helyi politika sze-
replőinek. Kivéve persze a regnáló 
polgármestert.

Tekintettel érintettségünkre, e 
téma részleteinek kibogozását – 
csakúgy, mint a felelősök felkutatá-
sát – inkább a hatóságokra bízzuk. 

Szemtől szemben
Bense Zoltán felszólalásában 
hangsúlyozta: a képviselő-testület 
a beadványban senkit nem kíván 
bűncselekmény elkövetésével, vagy 
bármilyen jogellenes magatartás-
sal vádolni. De a jogbiztonság és 
a közérdek tisztasága érdekében 
kötelességének érzi az említett 
ügyekben vizsgálat lefolytatását, 
amire az önkormányzat nem ren-
delkezik hatáskörrel. 

A rendőrségi feljelentés meg-
tételét vaskos dokumentációval 
támasztották alá az előterjesztők, 

amit a jelenlévő testületi tagok 
mindegyike támogatott. Mindez a 
részükről természetesen nem je-
lent bűncselekmény elkövetésével 
való vádolást, pusztán a megala-
pozott feljelentésre okot adó körül-
mények feltárását a nyomozó- és 
vádhatóság felé. Kapus Krisztián 
felszólalásában külön nyomatéko-
sította: maga is az említett ügyek 
tisztázásának pártján áll. 

Csányi József polgármester a 
testületi ülést követően lapunknak 
elmondta: a választás óta eltelt fél 
évben a hivatali apparátustól és a 
fellelhető iratokból több olyan do-
logra derült fény, ami mellett nem 
mehetnek el tétlenül. Nem csak 
saját erkölcsi normáiktól vezérel-
ve, de törvényadta kötelességük is 
rendőrségi feljelentést tenni azok-
ban az esetekben, amikor bűncse-
lekmény gyanúja merül fel. 

Csányi József hangsúlyozta: 
mindazoknak, akik közszereplést 
vállalnak és közpénzzel bánnak, az 
elvártnál is körültekintőbben kell 
eljárniuk ezekben az ügyekben. Aki 
pedig nem így jár el, annak számot 
kell adnia jogi értelemben a ható-
ságok előtt, de a köztereken, utcá-
kon, hétköznapokon is, mindazok 
szemébe nézve, akiknek a képvise-
letét felvállalták. 

Embert stílusáról?
Ezt követően még további 30 napi-
rendi pontban hozott határozatot a 
testület, s a feszültség mindvégig 
szinte szikrákat szórt a városháza 
gyönyörű dísztermében. A képvi-
selő-testületi üléseket rendszere-
sen látogatók hozzászoktak már a 
gyakran pikírt stílushoz, a régi és a 
jelenlegi polgármester, vagy éppen 
a képviselők közötti szóváltásokhoz. 
Tudjuk: nem kell mindent véresen 
komolyan venni, így ezeken néha még 
mosolyra is szalad a szánk. Most 
azonban valami olyasmi történt a 
díszterem falai között, ami minden 
jóérzésű jelenlévőt felháborított: Ka-
pus Krisztián képviselő bántó, meg-
alázó stílusban, nyíltan sértegette az 
egyik jelenlévő köztisztviselőt. Hogy 
a volt polgármester személyét szo-
rosan érintő ügyekben milyen ered-
ményre jut majd a rendőrség, hogy 
születik-e elmarasztaló ítélet, azt 
egyelőre megjósolni sem lehet. Az 
viszont bizonyos, hogy a legutóbbi 
testületi ülés alkalmával a városhá-
za dísztermében minden jelenlévő 
meghozta a maga ítéletét. Nevezete-
sen azt, hogy e falak között (is) meg-
engedhetetlen, hogy egyik ember 
semmibe vegye a másik méltóságát. 
 Tóth Timea

Hirdetésszervezőt keresünk 
Számlaképes, jó kapcsolatokkal rendelkező, gyakorlott hirdetésszervező menedzserrel bővítenénk  

a Félegyházi Közlöny csapatát. A jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajzzal az  
info@felegyhazikozlony.hu email címre várjuk. Az e-mail tárgyába kérjük feltüntetni:  „Hirdetésszervező”.
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Megtisztították az utakat és erdőket
A halesziak és selymesiek idén is rászántak egy napot arra, hogy 
tavaszi nagytakarítást végezzenek a közutak, dűlőutak, kerék-
párutak mentén és a környező erdősávokban. Négy civil szer-
vezet hívására közel 120-an vettek részt környezetük szebbé 
tételében, vállalva azt, hogy a mások által szétdobált szemetet 
gyűjtsék össze és szállítsák el a lerakó helyekre.

A halesziak közel 20 esztende-
je döntöttek úgy, hogy tavaszelőn 
tisztaságot teremtenek környeze-
tükben. Az elmúlt esztendőkben 
már a selymesiek is csatlakoztak 
az akcióhoz. Négy civil szervezet, 
a Haleszi-, a Nagyszőlő úti gaz-
dakör, a Róna Vadásztársaság és 
a Selymesért Egyesület hívására 
erre a közösségi akcióra is szíve-
sen vállalkoznak fiatalok és idősek 
egyaránt.

Ván Jenő főszervező a nagyta-
karítás tapasztalatait összegezve 
elmondta: nem volt hiábavaló az 
előző évek munkája. Évről évre 
kevesebb szemetet szórnak szét 
az utak mentén és az erdőkben. 
Hulladék azért akadt bőven idén is, 
találhattunk műanyag flakonokat, 
zacskókat, fóliamaradványokat, 
üvegeket, sőt elhullott állati tete-
meket is. Kritikus szakasz most 
is a haleszi szerviz út, a vágóhíd-

ra érkező állatszállító kamionok 
parkolója volt, ahol (a megfelelő 
szemétgyűjtők és illemhelyek hi-
ányában) a várakozó sofőrök ren-
geteg hulladékot hagynak maguk 
után. Szerencsére az illegális sze-
métlerakók egy részét már év köz-
ben felfedezték és felszámolták. 

A selymesi kerékpárút mentén év 
közben közmunkások végeztek ta-
karítást, karbantartást, ami meg-
könnyítette az önkéntesek dolgát.

A munka végeztével, a Róna Va-
dásztársaság jóvoltából, egy finom 
ebéddel vendégelték meg a tavaszi 
nagytakarítás résztvevőit. H. S.

A szemetelés már nem 
fenyegeti a városháza pincéjét

Elkorrodálódtak és balesetveszé-
lyessé váltak a városháza pincé-
jének járdára nyíló szellőző rácsai. 
A talapzat szellőző ablakainak rá-
csozata pedig vonzotta a szeme-
tet. Szamosi Endre önkormányzati 
képviselő kezdeményezésre az 

elmúlt napokban megszüntették 
a balesetveszélyt. A járdákra biz-
tonságos rácsozatot, a talapzatra 
horgonyzott időtálló rácsokat sze-
reltek fel. A későbbiekben a pince 
hasznosításának lehetőségét is át-
gondolják – mondta el a képviselő.

Csökkent a bűncselekmények 
és a balesetek száma
Csökkent a regisztrált bűncselek-
mények száma, és sikerült a nyo-
mozások eredményességét javítani. 
Többek között erről számolt be Ti-
mafalvi László, a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság vezetője április 
elsején. Az évértékelő állománygyű-
lésen jelen volt Dávid Károly megyei 
főkapitány, Csányi József polgár-
mester, valamint a járási hivatal, a 
bíróság és az ügyészség képviselői.

A beszámolóból kiderült, hogy a 
rablások száma több mint a felére 
csökkent az előző évihez viszonyít-
va, az elkövetők többségét pedig 
rövid idő alatt elfogták. Csökkent a 
lopások és az erőszakos testi sérté-
sek aránya is.

Nem csökkent viszont a kábító-
szerrel kapcsolatos bűncselekmé-
nyek száma. Ugyanakkor kedvező, 
hogy tavaly már a fogyasztókon kí-
vül, a terjesztőkkel szemben is kez-
deményeztek büntetőeljárást.

Az elmúlt évben a kapitányság 

jelentős erőket fordított a külterü-
letek védelmére a polgárőrség és a 
mezőőri szolgálat együttműködésé-
vel. Ennek eredményeként ezeken a 
területeken 40 százalékkal csökkent 
a kiemelt bűncselekmények száma.

Pozitív eredményként értékelte a 
kapitány azt is, hogy a térség köz-
útjain kevesebb személyi sérüléssel 
járó baleset történt. Véleménye sze-
rint ez annak köszönhető, hogy ha-
tékonyan léptek fel a gyorshajtókkal, 
valamint az ittas járművezetőkkel 
szemben.

Timafalvi László kiemelte, hogy 
elsődleges feladatként kezelték a 
bűnmegelőzést. Ennek keretében 
a szakközépiskolákban folytatták a 
bűnmegelőzési tanácsadói progra-
mot. A pedagógusoknak és a szülők-
nek is tartottak interaktív, prevenci-
ós órákat. Az időskorúak védelme 
érdekében pedig folytatták a „Kor-
társ Segítő” programot.

 s-rA megyei szocialisták képviseletében
Dr. Molnár Zsolt országgyűlési 
képviselő, a nemzetbiztonsá-
gi bizottság elnöke vállalja fel 
Kiskunfélegyháza és Bács-Kis-
kun megye szocialista képvise-
letét a Parlamentben az elkö-
vetkező időszakban. Ezt a helyi 
szervezet vezetőjével, Horváth 
Tamással közösen megtartott 
sajtótájékoztatón, illetve az azt 
követő lakossági fórumon je-
lentették be.

Elhangzott: az MSZP-nek nincs ön-
álló képviselője Bács-Kiskun me-
gyéből. Ugyanakkor fontos az, hogy 
legyen a szocialisták részéről, aki 
képviseli az itt élők elképzeléseit, 
tolmácsolja gondjaikat, igyekszik 
érdekvédelmet gyakorolni. Molnár 
Zsolt szívesen vállalta ezt a fela-
datot, és a félegyházi látogatás-
sal, valamint az azzal összekötött 
lakossági fórummal megkezdte az 
ismerkedést a térséggel. 
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Park vagy játszótér a patkánytanya helyén
Omladozó vakolat, félig vagy egészében kidőlt, életveszélyes fa-
lak, betört ablakok, leszakadt mennyezet, szemét, törmelékhe-
gyek... Évek óta ez jellemzi a Horváth Zoltán utca 9. szám alatti, 
egykor szebb időket látott ingatlant.

Az utóbbi 15 évben rengeteg pa-
nasz érkezett az önkormányzathoz 
a frekventált helyen fekvő, magán-
tulajdonban lévő, elhanyagolt ház-
ban uralkodó viszonyok miatt. Volt, 
hogy lovakat tartottak a belvárosi 
portán, máskor meg patkányinvá-
zió borzolta a szomszédban élők, 
vagy éppen a telekkel határos ját-
szóteret használók kedélyét.

– 15 év után pont került a Horváth 
Zoltán utca 9. szám alatti ingatlan-
nal kapcsolatos panaszokat gyűjtő 
dossziéra, és megnyugtatóan, min-
denki megelégedésére rendeződik 
az egykori „lovas” porta sorsa. A 
város ugyanis megvásárolta az 
épületet és a hozzá tartozó terüle-
tet – jelentette be március 30-án 

a helyszínen tartott sajtótájékoz-
tatón Csányi József polgármester 
és Gyenes Attila, a körzet önkor-
mányzati képviselője. A polgármes-
ter hangsúlyozta: az önkormányzat 
és a képviselő több hónapnyi közös 
munkája tette lehetővé, hogy az in-
gatlant az önkormányzat megvásá-
rolja, és közfeladatokra fordíthassa.

A helyszíni bejárást követően 
Gyenes Attila képviselői pályafu-
tásának meghatározó eredmé-
nyének nevezte a sikeres adás-
vételt. Emlékeztetett arra, hogy a 
láthatóan elhanyagolt épületben 
korábban lovakat tartottak, majd 
a patkányok használták lakhelyül, 
ami a környék lakóinak éveken át 
megkeserítette az életét.

A képviselő az ingatlan jövőjével 
kapcsolatban elmondta: egyelőre a 
szakszerű bontásra kell fókuszálni, 
majd a tiszta és üres telek birtoká-
ban már szabadabban lehet ötletel-
ni. Ami bizonyos, hogy valamilyen 
közfunkciót – talán zöldfelületet, 
vagy játszóteret – alakítanak ki a 
felszabadult részen. A területren-
dezési tervben mindenesetre sze-

repel egy átkötő kerékpárút, amely 
a Horváth Zoltán utcát kötné össze 
a Dózsa György utcával.

Az tehát, hogy pontosan mi lesz 
majd a valaha patinás, mostanra 
lepusztult polgári épület helyén, 
az egyelőre kiforratlan. Az viszont 
bizonyos, hogy sikerült egy szé-
gyenfoltot felszámolni a város szí-
vében.

Falugyűlés 
Kunszálláson

Az Ivóvízminőség-javító pro-
jekt tájékoztatója, a Faluőrség 
eredményeinek ismertetése és 
a „Falvak-Éjszakája” kulturális 
program voltak a kunszállási 
falugyűlés főbb témái március 
30-án. 

Január 2-án indult el a pró-
baüzem Kunszálláson, február 
3-ától pedig közvetlenül a víz-
hálózatra termel a vízmű. Fel-
újítási- és hálózatrekonstrukciós 
munkák valósultak meg, valamint 
új vízkezelő berendezést telepí-
tettek, amely alkalmas arzén, vas 
és mangán eltávolítására is.

– Közbiztonsági, vagyonvédel-
mi és szociális feladatokat is el-
végzünk, a lakosságnak a bajban 
segítséget nyújtunk – számolt be 
a Faluőrség munkájáról Kovács 
Imre polgármester, aki több 
példát is megemlítve elmond-
ta: – Volt, hogy illegális árusokat 
kísértünk ki a településről, men-
tőautót mentettünk ki a sárból, 
mentőt hívtunk, kóbor kutyát, 
kerékpárt találtunk.

A Falvak Éjszakája prog-
ramsorozatot Kunszállás, Fü-
löpjakab és Jakabszállás ön-
kormányzata közösen rendezi 
meg május 30-án, szombaton. 

A tervek szerint a nagyszabású 
rendezvényt tudatosan kicsit 
Kapolcs mintáját követi. A  kul-
turális, helyi, hagyományőrző és 
sportprogramok szervezésébe a 
települések civil szervezeteit is 
bevonják. 40 helyszínen, több 
mint 60 program várja majd a 
látogatókat.

Félegyházán 
ülésezett a 

megyei közgyűlés
Kiskunfélegyházán a városháza 
dísztermében tartotta meg so-
ros ülését a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés. A képviselőket Csányi 
József polgármester köszöntötte 
a város nevében. Ezt követően a 
testület többek között elfogadta 
a megye integrált területi prog-
ramjának előzetes változatát, 
valamint az egyházakkal kötött 
megállapodásokra vonatkozó 
megállapodások megújítására vo-
natkozó előterjesztést.

Kullancsmentes 
majális

Április 1-jén megtörtént az első 
preventív védekezés a vérszívó 
rovarok ellen a Parkerdőben, ami 
a kullancsok populációját is csök-

kenti. Május 1-jéig még több alka-
lommal megismétlik a vegyszeres 
eljárást, így a városi majálisra 
már nyugodt szívvel érkezhetnek 
a családok, munkahelyi közös-
ségek – tudtuk meg Balla László 
alpolgármestertől.

Tavaszi 
virágünnep

Ismét tavaszi virágünnepet szer-
vez Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata és a Móra Ferenc 
Művelődési Központ a Petőfi téren 
április 18-án, szombaton 10 órá-
tól.

A hivatalos megnyitó előtt 9 
órakor felavatják Herman Ottó 
természettudós emléktábláját a 
Hattyúház mögötti parkban.

Üzemel a zöldség-
feldolgozó

A tervezettnél később, de meg-
kezdte működését a Mezőgazda-
sági Szakiskola tangazdaságában 
megépült zöldségfeldolgozó üzem, 
amely február közepén kapta meg 
a végleges működési  engedélyt. 
Teljes kapacitása még kihaszná-
latlan. Jelenleg két iskolai, és egy 
közétkeztetést ellátó konyhának 
szállítanak leveszöldségeket, bur-
gonyát, zellert, sárgarépát, kara-
lábét, hagymát és káposztát. 

Az üzem 500-600 kilogramm 
zöldségféle feldolgozására képes 
naponta. Az első időszak legfon-
tosabb feladata az üzem működé-
si rendszerének kialakítása és a 
piacok felkutatása.
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Szerettessük meg  
gyermekeinkkel az olvasást!
Egy közelmúltban  végzett fel-
mérés szerint a magyar fiatalok 
mindössze hét százaléka olvas 
napi rendszerességgel. A 18 és 
25 év közötti fiatalok 28 száza-
léka egyáltalán nem  vesz könyvet 
a kezébe, sem hagyományos, sem 
elektronikus formában.  Ennek a 
felismerésnek a hatására döntött 
úgy Szász András félegyházi új-
ságíró, hogy Évsza-
kok és napszakok 
címmel ötkötetes, 
fotókkal gazdagon 
illusztrált képes -ver-
ses könyv-sorozatot 
készít a világiroda-
lom remekeiből válo-
gatva, ingyen. 

A  kiadást a Kor-
da Könyvkereskedés 
és Kiadó  vállalta, 
amennyiben a nyom-
tatás költségeit sike-
rül közadakozásból 
előteremteni. A célra 
szánt összeget a tá-

mogatók az alábbi számlaszámra 
utalhatják: 

Huszka József  
Hagyományőrző Egyesület  

 K&H Bank H-6100  
Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 2.  

S zámlaszám: 10400638-
50515050-54561013    

Megjegyzés:  
Évszakok és napszakok

Tordán mutatkoztak be 
a Széljáró Balladások
Március 28-án rendezték meg 
a Tordai Kulturális Tavasz ren-
dezvénysorozat keretében a 
Magyar Közösség Napját. Fé-
legyházát Balla László alpol-
gármester és Bense Zoltán 
városatya képviselte a testvér-
városban. A kulturális műsor-
ban nagy sikert aratott a Szél-
járó Balladás Együttes. 

– A Magyar Közösség Napján 
a testvértelepülések közül Hód-
mezővásárhely, Kiskunfélegyháza 
Bihartoda és Torontáltorda is kép-
viseltette magát Tordán, Félegyhá-
za testvérvárosában – tudtuk meg 
Balla Lászlótól.

Az alpolgármester a programról 
elmondta: látogatásuk során meg-
tekintették Bense Zoltánnal a  tordai 
Történelmi Múzeumot és a római 
katolikus templomot, a testvérvá-
rosi kapcsolatok kiterjesztésének 
további lehetőségeiről egyeztettek 
Tudor Stefanie polgármesterrel, 
és részt vettek a  Magyar Kultúra 
Napja alkalmából megrendezett gá-
laesten. Ide a testvértelepülések a 
magyar nép közös kultúráján alapu-
ló népzenei hagyományaikat hozták 

magukkal. Óriási sikert aratott a fé-
legyházi produkció, ami a Széljáró 
Balladás Együttes műsora volt.

A 47 ezer lelket számláló Tor-
da – ahol a népesség mintegy 10 
százaléka magyar – évek óta kiváló 
testvérvárosi kapcsolatot ápol Fé-
legyházával. Többek között a tordai 
Jósika Miklós Elméleti Líceum és a 
Kiskunfélegyházi Összevont Általá-
nos Iskola, illetve a Kiskunfélegy-
házi Középiskola, Szakiskola, Spe-
ciális Szakiskola és Kollégium és a 
tordai mezőgazdasági iskola között 
alakult ki nagyon jó, rendszeres és 
élő kapcsolat, de a városok kultu-
rális rendezvényeit is rendszeresen 
megtisztelik jelenlétükkel a testvér-
település delegációi.

Felújítanák  
az orgonát

Jótékonysági koncert bevételéből 
újítanák fel a Sarlós Boldogasz-
szony Templom orgonáját. 

A MÁV Zeneiskola Pesti Bro-
adway Musical Stúdiója a Spirit 
Színházzal karöltve mutatja be 
Schwartz-Tebelak: Godspell c. 
musicaljét április 26-án vasár-
nap, 15 órakor a Móra Ferenc Mű-
velődési Központban. A koncert 
bevételét az orgona felújítására 
fordítják.

Óvodai 
beiratkozás

Április 21-én kedden 8-17 óra kö-
zött, illetve április 22-én szerdán 
8-17 óra között lehet beíratni a 
2015/2016. nevelési évre Kiskun-
félegyháza Város Önkormányza-
tának óvodáiba a gyermekeket.

A felvételt elsősorban abba az 

óvodába lehet kérni, amelynek 
körzetében a gyermek lakik, ille-
tőleg  szülője dolgozik. Kötelező 
beíratni azt a gyermeket, aki 3. 
életévét 2015. augusztus 31. 
napjáig betölti, és még nem  jár 
óvodába. 

Az óvodák felvételi körzetéről, 
a nyitva tartásról a és a további 
részletekről a város honlapján 
tájékozódhatnak az érintettek: 
http://www.kiskunfelegyhaza.hu.

Bölcsődei 
beiratkozások

A 0-3 éves korú gyermekeket a 
2015/2016-os gondozási-ne-
velési évre május 4-én és 5-én, 
hétfőn és kedden reggel 8 órától 
délután 16 óráig, a Darvas Jó-
zsef tér 12. és Dankó Pista utca 
4-6. szám alatti bölcsődei telep-
helyeken, a szakmai vezetőknél 
lehet a félegyházi bölcsődékbe 
beiratni.

Aki a világot szemléli

Volt egy nő, csinált ezt, meg azt, 
másfél évvel ezelőtt pedig elkez-
dett fotózni. Most érdekes módon, 
a falakon nem egyszerű képeket 
látunk, hanem ennél sokkal töb-
bet, fotográfiát – ezekkel a gon-
dolatokkal nyitotta meg Holocsi 
Kálmán fotóművész Mezősi Ágnes 
első önálló kiállítását a művelődési 
központban, március 27-én.

– Amikor elkezdett fotózni, nem 

csábult el színes világunk tarka ké-
peitől. Erre a monokrom fotográfia 
a legmegfelelőbb. Ő nem rácsodál-
kozik a dolgokra, a világra, hanem 
szemléli. Neki a kép nem jól sikerül, 
hanem megcsinálja – fogalmazott 
Holocsi Kálmán megnyitójában. 

Mezősi Ágnes munkáit április 
22-ig tekinthetik meg az érdek-
lődők az intézmény nyitva tartási 
idejében.

A VÁRVA VÁRT KIKELET
VERSEK ÉS FOTÓK A TAVASZRÓL 

Korda Kiadó

A
 V

Á
R

V
A

 V
Á

R
T

 K
IK

E
L

E
T

 –
 T

A
V

A
S

Z

A-varva-vart-kikelet-borito.indd   1 2015.03.22.   17:54:37



2015. április 10. HELYI HÍREK   l   FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 7

A gyermek, a család segítése a legfontosabb
A Magyar Bronz Érdemkereszt 
polgári tagozat kitüntetésben 
részesült Pintér Lászlóné, a 
Kiskunfélegyházi Járási Hivatal 
gyámhivatalának ügyintézője. 
A rangos elismerést nemzeti 
ünnepünk előestéjén vette át 
Lázár Jánostól, a miniszterel-
nökséget vezető minisztertől 
a Várkert bazár rendezvényter-
mében.

Pintér Lászlónét, aki több mint 
harminc éve dolgozik a gyámügy-
ben, kollégái és dr. Zombor Attila, 
a Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal főigazgatója köszöntötte 
kitüntetése alkalmából. Ildikó sze-
rényen, de örömmel fogadta a gra-
tulációkat. „A munkámat nem úgy 
végeztem, hogy az lebegett volna a 
szemem előtt, hogy egyszer ezért 
kitüntetést kapok, de jóleső érzés, 
hogy mások is észrevették azt, hogy 
jól dolgozom” – mondta, miután fo-
gadta a gratulációkat és virágcsok-
rokat. Munkájáról pedig így beszélt:

– Mindig is gyerekekkel szeret-
tem volna foglalkozni. Korábban 

azonban nem volt elképzelésem a 
gyámügyes munkáról. Boldog gyer-
mekkorom volt, és az fogalmazó-
dott meg bennem, hogy jó lenne, 
ha minden gyerek élete ilyen le-
hetne. A gyámügyes területen min-
dent meg is teszek ezért.

Nagy erőt ad, hogy ma már vannak 
olyan korábban gondozott gyerekek , 
akik felnőttként térnek vissza hoz-
zám, megmutatják gyermekeiket, és 

továbbra is tanácsot kérnek tőlem 
az életvezetésükre. Történt olyan is, 
hogy bementem egy boltba, ahol egy 
volt nevelt gyerek odajött hozzám és 
megköszönte, hogy ő most itt lehet. 
Azt mondta, ha annak idején én nem 
segítek neki, akkor ő nem tudta vol-
na elvégezni az iskoláit, nem lehetne 
az, aki.

Nagyon jó érzés gyermektelen 
házaspároknak segíteni. Sokszor 

találkozunk olyan esettel, hogy 
egy szülőpár gyerekre vágyik, de 
ez természetes úton nem sikerül. 
Mi segítünk az örökbe fogadásban, 
hogy teljes családdá válhassanak.

De a felnőtt emberekről is szíve-
sen beszélek. Azokról a gondnok-
ság alatt állókról, akik bizalommal 
fordulnak hozzám, mernek meg-
keresni gondjaikkal. Ezek azok a 
dolgok, amelyek segítenek abban, 
hogy kiégés nélkül, teljes erőbedo-
bással tudjam tenni a dolgomat.

– Áttekintve a 30 év munká-
ját, könnyebb, vagy nehezebb ma 
gyámügyesnek lenni?

– Bizony nálunk is lecsapódik a 
nehezedő gazdasági helyzet. Bár 
számomra mindig az első szem-
pont, hogy csak anyagi okok miatt 
soha ne válasszunk el egyetlen gyer-
meket sem a családjáról. De romla-
nak az anyagi körülmények, és azt 
tapasztalom, hogy ez magával hozza 
azt, hogy a szülők alkoholhoz nyúl-
nak, így aztán nem megfelelő irány-
ba alakul a család élete, akkor pedig 
már muszáj közbelépnünk. H. S.

Fiatalokat várnak Tajvanra
A múlt év szeptemberében járt 
Kiskunfélegyházán Wen Lung Tao, 
Tajvan magyarországi nagykövete, 
amikor Lezsák Sándor, az Országy-
gyűlés alelnöke, és Csányi József, 
a Gazdaságfejlesztő és Munkahely-
teremtő Egyesület elnöke meghí-
vására a térség gazdasági lehető-
ségeivel ismerkedett. A nagykövet 
nemrégiben azzal az ajánlattal ke-
reste meg a város polgármesterét, 
hogy munka- és kulturális tapasz-

talatok megszerzésére kínáljon le-
hetőséget a félegyházi fiataloknak, 
Tajvanon.

Az érdeklődők részvételi szán-
dékukat Papp Viktóriánál, az ön-
kormányzat kulturális és külkap-
csolatokért felelős referensénél 
jelezhetik a papp.viktoria@kiskun-
felegyhaza.hu címen.

További információk a www.
taiwanembassy.org/HU honlapon 
található.

Elhunyt Gyarmati István 
A Móra Ferenc Gimnázium 
nyugalmazott tanára. Pista 
bácsi 97 éves korában költö-
zött az „örök hazába”. Család-
ja, volt munkatársai, tanítvá-
nyai és tisztelői április 2-án, 
csütörtökön 11 órakor vettek 
végső búcsút Félegyháza le-
gendás tanáregyéniségétől az 
Alsótemetőben.

Gyarmati István 1952-1977. 
között a Móra Ferenc Gimnázium 
tanára volt. Matematikát tanított 
és az iskolai könyvtár teendőit 
látta el. Saját kezűleg berendezett 
laboratóriumában a fényképezés 
iránt érdeklődő tanulóknak tartott 
szakköri foglalkozásokat. Gyar-
mati István tanár úr hivatásának 
és családjának élő ember volt. 
Pedagógus feleségével 5 gyerme-
ket nevelt fel. A munkáját szerető, 
kartársait és a tanulókat tisztelő, 
megértő ember volt. Soha egyet-
len indulatos szavát nem lehetett 
hallani. Arcáról soha nem tűnt el 
a kedves mosoly, szeretetének és 

bölcsességének jele. A legszebb 
emberi és tanári tulajdonságok 
jellemezték. Jó példájával sok 
száz diákot nevelt tisztességre, 
munkaszeretetre. A Móra Ferenc 
Gimnázium 20. századi nagy ta-
nárnemzedékének legidősebb tag-
jaként távozott közülünk.

Emlékét megőrizzük.
Móra Ferenc Gimnázium 

Igazgatósága és tantestülete

A Jonathermál Zrt.
szakképesítéssel 

rendelkező munkatársakat
keres

ÚSZÓMESTER 
munkakör betöltésére.

Jelentkezését 
az alábbi elérhetőségeken

várjuk: 
Jonathermál Zrt. 

6120 Kiskunmajsa, Kőkút 26.
info@jonathermal.hu

Tel.: (20) 968-1615

Az év első egyéni nyitóversenye!
Időpont: Április 25. /Gyülekező 6 

óra. Verseny: 8-14 ó./
/Egy bot, egy horog. A horgásznem 

szabadon választható./
A dobogósok díjazásban részesülnek! 

A nevezési határidő április 23.
Információ: 06/30-517-90-53

Cím: Kiskunfélegyháza, 
a Csongrádi úti elkerülő szakasz mellett!

Fiatalokat várnak Tajvanra
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A pékek és cukrászok legjobbja

Ferencz Mónika, a Mezőgazda-
sági és Élelmiszeripari Szakiskola 
tanulója nyerte az idei pék-cuk-
rász szakma tanulóinak országos 
versenyét. Mónika 18 intézmény 
22 diákját utasította maga mögé 
elméleti és gyakorlati felkészültsé-
gével. Megkapta a legjobb szóbeli 
különdíjat, a legjobb pék  gyakor-
lat különdíját, a legjobb cukrász 
gyakorlat különdíját, valamint az 
oktatói szavazatok alapján a leg-
szebb pék termék különdíjat is ő 
érdemelte ki. 

A Szegeden megtartott Szakma 
Kiváló Tanulója Országos Verse-
nyen az öt órás írásbelit követően 
szóbeli vizsgán is megmérettettek 
a legjobbak. Gazdasági ismere-
tek mellett pék technológiából is 
számot adtak tudásukról a három 
tagú versenybizottság előtt, majd 

90 db tepertős pogácsát és 60 db 
zsúr tepertős pogácsát készítettek 
el a gyakorlati feladat keretében. 
Ezen kívül számos összetett fel-
adatban is magabiztosan helyt állt 
Ferenc Mónika, így 87 százalékos 
teljesítményt ért el. Eredményével 
az első helyezésért járó díjak mel-
lett iskolájának is elhozta a legjobb 
képzésért járó vándorserleget. 

Elméleti oktatói Nagy Melinda, 
Bajzák Zita, Patyiné Gyóni Márta 
és Kiss-Feketéné Bodor Barbara 
voltak. A gyakorlati fogásokra a 
P&P Kft. és szakoktatói, Horváth 
Krisztián, Dányi János és Nagy 
Csaba készítették fel.

Ferenc Mónika arra készül, hogy 
a szakiskola elvégzése után leé-
rettségizik, és szeretne a szakmá-
jához kapcsolódó főiskolán, vagy 
egyetemen továbbtanulni.

Az egészség jegyében

Nagy érdeklődés mellett rendez-
ték meg az idei Egészségnapot a 
Darvas iskolában március 27-én. 

A nagy hagyományokra vissza-
tekintő program keretében gye-
rekek és felnőttek szórakozhattak 
a sportrendezvényeken, bemuta-

tókon, de lehetőség volt egészsé-
ges élelmiszereket is kóstolni.  A 
zumba és társastánc, akrobatikus 
kerékpár, karate bemutatók mellett 
volt asztalitenisz show, a vetélke-
dők és versenyek legjobbjai pedig 
ajándékban részesültek.

Erdély, édes Erdély…
A Szent Benedek Gimnázium Szak-
képző Iskola és Kollégium Kiskun-
félegyházi Petőfi Sándor Tagintéz-
ményének 37 diákja és 6 tanára  
Erdélyben ünnepelhette idén a 
nemzeti ünnepet. 

A testvériskola, a Mircea Eliade 

Líceum  meghívására érkezett a fé-
legyházi csoport Segesvárra, ahol  
a testvériskolával való kapcsolat 
ápolása mellett közuösen ünnne-
peltek, valamint Erdély nevezetes-
ségeivel és tájaival is lehetőségük 
volt ismerkedni.

Miként lesz az öt-
letből vállalkozás?
Hogyan tudunk hétköznapjaink-
ban megtakarítást képezni? Mire 
költjük a pénzünket? Hogyan épül 
fel egy háztartás költségvetése? 
Amikor befektetünk, mit jelent a 
kockázat, hogyan viszonyuljunk 
ehhez? Miként lesz az ötletből 
vállalkozás? Ilyen kérdésekre 
keresték a választ a tavaszi szü-
net előtti napon a Közgazdasági 
Szakiskola tanulói a Közgazdász 
Nap és vetélkedő keretében. 

Délután játékos vetélkdeő kö-
vetkezett, amikor a csapatok köz-
gazdasági felkészültségük mellett 
azt  is bemutatták, hogy dallal és 
tánccal, hogyan lehet összehozni 
a humán, illetve a reál-, közgaz-
dasági műveltséget.

A vetélkedőn az első helyet a 
12/B, a másodikat a 12/A, a har-
madikat a 11/A csapata szerezte 
meg.

Szépen szavaltak a diákok
Eredményesen szerepeltek a félegyházi kö-
zépiskolások a XIX. alkalommal megrendezett 
Nagy Attila Szavalóversenyen. Kiskunfélegyhá-
záról a Szent Benedek Gimnázium és a Móra 
Ferenc Gimnázium diákjai mérettetek meg a 
versenyen. Az elmúlt évekhez hasonlóan ki-
emelkedő teljesítményüknek köszönhetően 
ismét fődíjjal, kitüntető eredményekkel térhet-
tek haza a diákok.

Az I. korcsoportban Nagy Liliána a Móra Ferenc 
Gimnázium tanulója 3. helyen végzett, a II. korcso-
portban Barna Pap Bianka (MFG.) 1. lett. 

Varga Zoltán Szabolcs (Szt. Benedek) 2. helyezést 
ért el, míg Révész Tamás (Szt. Benedek) a zsűri kü-
löndíját vehette át.

A korcsoportok győztesei az Európai Unió brüsszeli 
központjába nyertek jutalom utat.

A versenyen részt vevő diákok és felkészítőik
Szent Benedek Gimnázum:
Révész Tamás – Babits Mihály: Húsvét előtt
Varga Zoltán Szabolcs – Petőfi Sándor: Dicsőséges 

nagyurak
Kovács Ferenc – Radnóti Miklós: Előhang egy mo-

nodrámához
Felkészítő pedagógus: Csősz Beáta
Móra Ferenc Gimnázium:

Jankovszki Réka – Petőfi Sándor: Salgó
Barna Pap Bianka – Kosztolányi Dezső: Költő
Lantos Viktória – Pilinszky János: Ne félj
Felkészítő pedagógusok: Dr. Borbélyné Szabó Kata-

lin, Palásti Lászlóné
Fodor Lili Luca – Petőfi Sándor: Arany Lacinak
Csányi Dorka – Áprily Lajos: Antigoné
Nagy Liliána – Kányádi Sándor: Üzenet pásztortűz-

höz estéli szállásra
Felkészítő pedagógus: Dr. Farmasiné Vízhányó Anita
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Súlyfürdővel és iszappal az egészségért
Ahogy a puding próbája az evés, a fürdőgyógyászati kezeléseké 
a megtapasztalás. Kipróbálva a félegyházi Róna Kincse fürdőben 
elérhető terápiás módszereket első kézből számolunk be olvasó-
inknak azok hatásairól. Ám még mielőtt belemerülnénk a részle-
tekbe, sietek leszögezni: egyetlen perc sem volt ellenemre.

Súlyfürdő
A kezelés a gyógyvizes medence 

e célra kialakított, elkerített, két és 
fél méter mély szegletében történik, 
amit az úszni nem tudók is bizton-
ságosan meg tudnak közelíteni. 
Amikor a nyakamat óvatosan, nagy 
körültekintéssel az „akasztó készü-
lékbe” helyezték, először meg kellett 
szabadulnom az ezzel kapcsolatos 
előítélettől. Viszont miután sikerült 
ellazulni, az élmény kifejezetten kel-
lemes volt. Minél jobban átengedtem 
magam a meleg gyógyvíz, az üveg-
ablakok mögötti látvány, és a fürdő 
terápiás nyugalmának, annál érez-
hetőbben oldódott a hátam egyes 
területein raktározott feszültség.

– A kezelés során nyaki, vagy 
hónalji felfüggesztéssel a nyaki és 
hátközépi, illetve a hátközépi, derék-
csigolyák és a csípőízület távolodnak 
el egymástól. A testhőmérsékletű 
vízben – amely a Róna Kincse fürdő-
ben gyógyvíz – ellazulnak az izmok, 
a függesztés hatására kialakuló trak-
cióval gyógyítható a gerincen kiala-
kuló sérvkezdemény, mérsékelhető 
a hátfájás – magyarázza Kelemen 

József fürdővezető a kezelés hatás-
mechanizmusát.

Iszapkezelés
A fájdalomcsillapító hatású iszap-

kezeléshez a Róna Kincse fürdőben 
parafangót és hévízi iszapot hasz-
nálnak. A kettő közötti lényeges kü-
lönbség, hogy míg a parafinolaj és az 
iszap keverékénél elsősorban a hő-
hatás érvényesül, a sáriszapnál ás-
ványi mikro- és makroelemek kerül-
nek a bőrön át a keringésbe, erősítve 
az izomzatot, csontokat, ízületeket.

Miután a 42 fokos parafangót a 
test problémás pontjára helyezik, a 
beteget betakarják, és magára hagy-
ják a csendes, elszeparált kezelő-
ben. A hő hatásra az izomzat lazul, 
az izomfeszítésből adódó fájdalom 
csökken. Ahogy a test felszabadul az 
izmokban raktározott feszültségtől, 
úgy uralja el a nyugalom a testet és 
a lelket egyaránt. Nem véletlen, hogy 
az iszapkezelés ma már a kozmetikai 
és wellness szolgáltatások között is 
igen népszerű kezelési forma.

kivágható programmelléklet

Április 17., péntek
INTIM TORNA ILLEGÁL, Rocktár, 21:00

Április 18., szombat
Tavaszi Virágünnep, Petőfi tér, 08:00

Hermann Ottó-emlékmű avatás, Városi 
Könyvtár, 09:00

DEPRESSZIÓ, ALVIN ÉS A MÓKUSOK 
koncertek, Rocktár, 20:00

Április 22., szerda
Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi 
Egyesületének rendezvénye, Városi Könyvtár, 
10:00

Április 23., csütörtök
25 éve halt meg Solti Károly dalénekes, 
városunk díszpolgára, Kapus Béláné előadása 
a Városi Könyvtárban, majd koszorúzás Solti 
Károly szülőházánál, 17:00

Április 24., péntek
Presser Gábor szerzői est, Művelődési 
Központ, 19:00

Időszakos programok, kiállítások: 
Mezősi Ágnes fotókiállítása, Művelődési 
Központ, megtekinthető április 22-ig.

Herman Ottó életmű kiállítás, Városi 
Könyvtár, megtekinthető április 30-ig.

Április 10., péntek
A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány 
díjkiosztó ünnepsége, Műv. Központ, 17:00

KÁRPÁTIA koncert, Rocktár, 20:00

Április 11., szombat
Lomtalanítás Kiskunfélegyháza (keleti) 
belterületén, 05:00

Múzeumtúra Budapestre az Aquincum 
Múzeumba

Tavaszi Bolhapiac, Innovációs Központ, 09:00

I. Kiskunfélegyházi Egészségnap és Expo, 
Művelődési Központ, 10:00

Családi Diafilmvetítés, Városi Könyvtár, 10:00

Ritmo Gitárest, Rózsakert Vendéglő, 18:00

COMPACT DISCO koncert, Rocktár, 21:00

Április 12., vasárnap
Országos Állat- és Kirakodóvásár, 05:00

Lomtalanítás Kiskunfélegyháza (nyugati) 
belterületén, 05:00

Április 13., hétfő
XI. Helyismereti Vetélkedő, Kiskun Múzeum

Április 14., kedd
XI. Helyismereti Vetélkedő, Kiskun Múzeum

Guru a Hunguru mesejáték, Művelődési 
Központ, 10:00, 13:30, 14:45

Betűbölcsi: zenés, játékos mondókázás 
kicsiknek angolul Maria Bloom-mal, Városi 
Könyvtár, 10:00

Könyvek Klubja Olvasókör, Balzac: „Az 
ismeretlen remekmű”, vezeti: dr. Szabó Imre 
László filozófus, Városi Könyvtár, 16:45

Április 15., szerda
XI. Helyismereti Vetélkedő, Kiskun Múzeum
Fiatal kutatók bemutatkozása, Holló Ferenc, az 
ELTE Természetrajzi Múzeum matematikusa, 
Kiskun Múzeum, 17:00

Április 16., csütörtök
„Mennyből az angyal”. Zenés irodalmi műsor 
Márai Sándor emlékére, Városi Könyvtár, 
17:00

KELEMEN KABÁTBAN koncert, Rocktár, 21:00

Április 25., szombat
Női és férfi Squash Kupa, Fallabda Pálya, 
09:00

Tárt Kapuk és múzeumi játszóház a Kiskun 
Múzeumban, 09:00

Családi Diafilmvetítés, Városi Könyvtár, 10:00

MAGNA CUM LAUDE ráadás koncert, Rocktár, 
20:00

Petőfi Mozi
Részletes info: www.felegyhazimozi.hu

Április 10-15.
Hamupipőke, film
Bérhaverok, vígjáték
Keleti nyugalom - A második Marigold Hotel, 
vígjáték
Halálos iramban 7., akciófilm

Április 16-22.
Hamupipőke, film
A pláza ásza Vegasban, vígjáték
A Lazarus hatás, thriller

Aktuális kiskunfélegyházi programajánlónk a 
www.felegyhaziprogram.hu

internetes honlap alapján készült a lapzártáig 
beérkezett információkkal. A programok 
valóságtartalmáért a szervezők felelnek. 

Bővebb információk a honlapon és a rendezvény 
helyszíneken. Szerkesztő: Ónodi Árpád  

info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

2015. április 10-25-ig

Az előző nyereményjátékra jelentkezők közül két főre szóló belé-
pőt nyertek a Róna Kincse fürdőbe:

– Keserű Pál János, Kiskunfélegyháza, Móra tér 15., fsz.:1.
– Ottó Józsefné, Kiskunfélegyháza, Tömörkény István u. 6.
– Farkas Imréné, Kiskunfélegyháza, Kölcsey u. 1.
Gratulálunk a nyerteseknek, nyereményüket postázzuk.
Azok között, akik április 20-áig eljuttatják nevüket és címüket a Fé-

legyházi Közlöny szerkesztőségébe (6100 Kiskunfélegyháza, Szent Já-
nos tér 2.), újabb három darab, két főre szóló belépőjegyet sorsolunk ki. 
A borítékra írják rá: Róna Kincse!

Sorsolás: április 21-én, kedden!
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Átélni a közös játék és éneklés örömét
„Sárkány paripán vágtattam,  gyémánt madarat mosdattam, 
göncöl szekeret kergettem, Holdfény hajú lányt elvettem.” Éneklik 
egyre halkabban, majd egyre lassabban az anyukák Weöres Sán-
dor kezdetben gyors, ritmusos verssorait a szőnyegen ülve, mi-
közben gyermekeiket térdükön döcögtetik. A lovacskázás minden 
gyermek arcára mosolyt csal. A Ringató foglalkozásokon semmi 
sem kötelező: a kisebb gyermekek szabadon kúszhatnak-mász-
hatnak, a nagyobbak totyoghatnak, közben úgyis mindent átleng 
az énekszó, a zene.

A Ringató egy családi művészeti 
nevelési program. Elindítója Gállné 
Gróh Ilona a kilencvenes években 
szervezte meg az első foglalkozást – 
akkor mindössze néhány édesanyá-
nak. A rendszeres találkozókból 
mára országos, sőt határon átnyú-
ló mozgalom lett. Jelenleg hetven 
foglalkozásvezető mintegy kétszáz 
helyszínen tart foglalkozásokat. 

Szabóné Csikai Ági kecskeméti 
zenepedagógus kilenc éve kapcso-
lódott be az egyedülálló zenei prog-
ramba. Szerencsésnek érzi magát, 
mert bár pályája során több kor-
osztály zenei nevelésével foglalkoz-
hatott, munkája a Ringató-foglalko-
zásokkal vált igazán teljessé.

– Ma is olyan lelkesedéssel, izga-
lommal készülök a foglalkozások-
ra, akár a kezdetekben. Amikor a 
szőnyegre leülök, szinte egy másik 
világba érkezem meg. Örömteli és 
sokszor megható érzés látni, ahogy 
a szülők és a babák rácsodálkoznak 
a zenei szépségekre, átélik a va-
rázslat megszületését. Mindig arra 
törekszem, hogy a gyermekek fel-
szabadultak, jókedvűek legyenek, 
és szüleikkel átéljék az együttének-
lés örömét, a közös játék gyönyörű 
élményét – meséli Szabóné Csikai 
Ági.

A félórás foglalkozásokon semmi 
sem kötelező, és nem cél a gyerme-
kek szándékos tanítása, fejlesztése. 
Kötetlenül, oldott légkörben zajlik 
a foglalkozás miközben mindent 
átleng a zene. A kicsik többnyire az 
édesanyjuk ölében ülnek, így ját-
szanak velük vagy hallgatják a fel-
nőttek énekét, de ha kúszni-mász-
ni, totyogni és nézelődni támad 
kedvük az sem zavar senkit. 

– A szülők magyar népi mondó-
kákat, ölbeli játékokat, komponált 
gyermekdalokat és más népek da-
lait hallhatják, hogy tudjanak mi-
hez nyúlni, ha nyűgös a gyermekük 
vagy csak egyszerűen szeretnének 
játszani vele. Egy kis ölelgetés, si-

mogatás, csiklandozás, taps, játék, 
éneklés, dúdolás és zenehallgatás. 
Több olyan dal is van, amelyhez 
mozgás párosul. A közismert „Sé-
tálunk, sétálunk…” kezdetűnél 
körbejárunk és leguggolunk, egy 
másik dalban az arc részeit ke-
ressük meg, de olyan ének is van, 
melyben lovagolunk. Ezeket mindig 
nagyon élvezik a gyerekek. Magával 
ragadja őket a dal, a játék, a mon-
dóka hangulata, ritmusa, a szöveg 
zeneisége. A dalok révén termé-
szetes módon fejlődik ritmusérzé-
kük, beszédkészségük, figyelmük, 
mozgáskészségük és még sorol-
hatnánk. A kisgyermekkori zenei 
nevelés hatására fejlődik a gyerme-
kek esztétikai érzéke, és a későbbi-
ekben is fogékonyabbak lesznek a 
művészi értékekre. A játszó felnőtt 
és kisgyermek között erős érzelmi 
kötődés is kialakul. És az együtt 
töltött időből életre szóló lelki gaz-
dagságot és biztonságot szerez a 
gyermek.

Szabóné Csikai Ági fontosnak 
tartja azt is, hogy magyar gyöke-
reinkhez kötődő közösségeket te-
remtsen az adott településeken. A 
foglalkozásokra főként édesanyák 
jönnek, hiszen jól esik egy kicsit 
kimozdulni, találkozni másokkal, 
megbeszélni a mindennapi hasonló 

gondokat, összenevetni, együtt len-
ni. A Ringató így épít közösséget. 

– Októberben lesz öt éve, hogy a 
könyvtár Betűbölcsi foglalkozásán 
először hallottunk a Ringatóról. 
Nagyobbik kislányommal, Laurával 
kezdtünk el járni, aki ma már óvo-
dás. Testvére, Bianka pedig már po-
caklakó korától kezdve résztvevője 
a foglalkozásoknak – meséli Judit. 

A kétgyermekes édesanya min-
denképpen fontosnak tartja leányai 
életében a zenei nevelést, kezdet-
ben a Ringató keretében, hiszen 
ebben a korban még nagyon fogé-
konyak, annak ellenére, hogy nem 
mindig vesznek részt aktívan a fog-
lalkozáson. 

Bea kisfia, Milos áprilisban lesz 
két éves, és egy plakátról értesül-
tek a foglalkozásról. 

– Ha jól emlékszem, fél éves le-
hetett Milos, amikor elkezdtünk 
rendszeresen járni a Ringatóra. 
Ha másoknak kellene ajánlanom, 
így írnám le: éneklős, mondókás, 
játékos, dalos foglalkozás zeneszer-
számokkal – mondja Bea. – Azért 
szeretem, mert az otthonitól eltérő 
környezetben, formában lehetek 
együtt a kisfiammal. Leköti Milos 
figyelmét, és úgy érzem, nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy fiú létére, 
kétévesen egész mondatokban be-
szél, és legalább tíz mondókát biz-
tosan el tud mondani önállóan. 

Bence tizennégy hónapos. Június 
óta jár az anyukájával, Roxival a 
Ringatóra, de kezdetben sokat sírt. 
Szeptember óta élvezi igazán a fog-
lalkozásokat. Édesapja társastánc 
tanár, így a zene mindennapi életük 
fontos része és sokat táncolnak is 
otthon.

– Úgy gondolom, a zene révén 
minden területen könnyebben fej-
leszthető a kisgyermek. Bence a 
Ringatón különféle hangszereket 
is megismerhet, ennek külön örü-
lünk, mert szeretnénk, ha a későb-
biekben ő maga is játszana. Jelen-
leg a gitár a kedvence – avat be az 
édesanya.

Roxi hasznosabbnak tartja a fog-
lalkozáson eltöltött játékos perce-
ket, az így szerzett közös élménye-
ket minden méregdrága játéknál. 

– Otthon, ha elkezdek egy foglal-
kozáson tanult mondókát, odajön 
hozzám és mutogatja, hogy vegyem 
az ölembe, lovacskázzunk, pont 
úgy, ahogy a Ringatón szoktuk. 
Úgy gondolom, ezzel is erősödik a 
kapcsolatunk. Nem elhanyagolható 
szempont persze a foglalkozásve-
zető kedvessége sem, mindig mo-
solygós természete, így nemcsak 
a gyerekek szeretnek hozzá járni, 
hanem az anyukák is – teszi hozzá 
Roxi.

Kodály Zoltán szerint az ének 
felszabadít, bátorít, gátlásokból, 
félénkségből kigyógyít, figyelem-
re, fegyelemre szoktat, és szebbé, 
gazdagabbá teszi az életet.

Szabóné Csikai Ági Kiskunfé-
legyházán a művelődési központ-
ban szerdánként 9 óra 30 perctől 
várja a kisgyermekes családokat. 
Ezen kívül Kecskeméten két hely-
színen, Katonatelepen, Nagykőrö-
sön és Kunszálláson tart Ringa-
tó-foglalkozásokat. 

Hazay Tímea, Hazay Annamá-
ria és Venczel Mónika Ringató 
foglalkozásvezetők 2014 janu-
árjában új dologba kezdtek: PIC 
(koraszülött intenzív osztály – a 
szerk.) Ringatót szerveztek a bu-
dapesti Semmelweis Egyetem 1. 
sz. Gyermekklinikáján. Az egyéves 
önkéntes munkájuk meghozta a 
gyümölcsét, hiszen több kórház 
PIC osztálya számára is ismertté 
vált a program, így decembertől 
Kecskeméten is elindult a PIC Rin-
gató. „Énekekkel, mondókákkal, 
dünnyögőkkel, altatókkal segítjük 
az ott gyógyuló babákat és az őket 
vigyázó, értük aggódó anyukákat, 
apukákat. Úgy érzem, sokat jelent-
het a kórházi környezetben az élő 
énekszó, a gitár, néhány mondat, 
pár perc csöndes hallgatás” – fo-
galmazott Szabóné Csikai Ági.
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Hajrában nyert a  
Kiskunfélegyházi HTK

Izgalmas mérkőzésen gyűjtötte 
be a három pontot Akasztón a 
megyei I. osztályú bajnokság 21. 
fordulójában a Kiskunfélegyházi 
HTK. A szünetben a félegyházi-
ak vezettek, de a második félidő 
elején fordított a hazai csapat. A 
KHTK a hajrában újabb két gólt 
szerezve előnybe került és 3-2-re 
megnyerte a mérkőzést.

Bács-Kiskun Megyei I. 21. 
ford. 2015. 04. 05. 

Akasztó FC (9.) – Kiskunfé-
legyházi HTK (1.) (0-1) 2-3

Gólszerzők: 49. p. Vida Tibor, 
53. p. Juhász Tamás ill. 42. p. 
Ábel Zsolt, 77. p. Mizsei Adrián, 
81. p. Némedi Norbert

Feltámadt a  
Kiskunfélegyházi Vasutas
Az utolsó pillanatokban szerzett 
góllal 1-0-ra győzött hazai pá-
lyán a Kiskunfélegyházi Vasutas 
a negyedik helyezett Pálmonos-
tora ellen a megyei II. osztályú 
bajnokság 19. fordulójában. A 
Kiskunfélegyházi Vasutas szíves-
séget tett győzelmével az azonos 
ligában szereplő KHTK II.-nek; 
leszakította ugyanis üldözőjét, 
emellett feljebb lépett a tabellán 
a 11. helyre.

Bács-Kiskun Megyei II. 
Észak 19. ford. 2015. 04. 04.

Kiskunfélegyházi Vasutas 
(12.)- Pálmonostora SE (4.) (0-
0) 1-0

Gólszerzők: 90. p. Makai Zoltán

Egy gól döntött a KHTK 
II. javára

A vártnál nehezebben verte meg a 
Helvéciát a Kiskunfélegyházi HTK 
II. a megyei II. osztályú bajnokság 
19. fordulójában. A Félegyházán 
megrendezett összecsapáson Vi-
déki Ferenc a 21. percben vette 
be a vendégek kapuját. 

Bács-Kiskun Megyei II. 
Észak 19. ford. 2015. 04. 04.

Kiskunfélegyházi HTK II. 
(3.)- Helvécia SE (9.) (1-0) 1-0

Gólszerzők: 21. p. Vidéki Fe-
renc

Tapasztalatot szereztek a fiatal birkózók
Nyársapáton léptek szőnyegre 
húsvét előtt nagyszombaton a 
Kiskunfélegyházi Vasas TK ver-
senyzői a ceglédi birkózók által 
rendezett versenyen, ahol fő-
leg olyan birkózók mérkőztek 
meg egymással, akik még nem 
rendelkeztek nagy tapasztalat-
tal a sportágban. 

Eredmények: /Lányok/
1. Varga Bernadett 27 kg, Tapodi 

Rebeka 32 kg, Stecenkó  Lili 54 kg, 
3. Termol Tamara
Fiúk:
1. Duzmath Gábor
2. Makra Levente 28 kg, Fekete 

Alex 30 kg, Stecenkó Nándor 46 
kg, Bátyai Dorián 50 kg

3. Makra Benjámin 20 kg, 
Szécsényi Kornél 35 kg, Karádi Ro-
land 32 kg, Borto Dominik a 35 kg, 

Zsitva Attila a 42 kg. Edzők: Ván 
Jenő, Szabó József és Kelemen 
András

5 pontos előny-  
5 gólos győzelem

Kihasználta ellenfele, a Hajdúbö-
szörményi TE botlását és 5 pont-
tal meglépett a bajnokság élén az 
Astra Kiskunfélegyházi Bulls. Az 
együttes a női futsal NBI felső-ági 
rájátszásában az Univerzum csa-
patát győzte le 5-0-ra. Az Astrában 
Szabó Boglárka mesterhármast 
szerzett, mellette Dikanová Domi-
nika és Szabó Nóra talált a hálóba.

Női futsal NBI Felső-ág 5. 
ford. 2015. 03. 28. 

Astra Kiskunfélegyházi Bulls- 
Univerzum (2-0) 5-0

gólszerzők: 8. p. Dikanová Domi-
nika, 16. p. Szabó Boglárka, 23. p. 
Szabó Boglárka, 34. p. Szabó Bog-
lárka, 36. p. Szabó Nóra

Tovább robogott a Mókus-henger
Visszavágtak az 
őszi 4-2-es vere-
ségért a Kalocsá-
nak a Kiskunmaj-
sai Mókusok, 
akik 4-0-ra győz-
tek idegenben 
a Bács-Kiskun 
megyei női ke-
reszt fé lpá lyás 
bajnokság 11. 
fordulójában. A Mókusok lendüle-
tesen kezdték a tavaszt, mindkét 
találkozójukat megnyerték és már 
a negyedikek a tabellán.

Bács-Kiskun megye női ke-
resztfélpálya 11. ford. 2015. 
04. 04. 

Méhecskék SE Kalocsa (7.) – 
Kiskunmajsai Mókusok (5.) (0-
0) 0-4

Gólszerzők: 45. p. Bezsenyi 
Zsuzsanna, 63. p. Dobák Szabina, 
67. p. Lévai Rebeka, 74. p. Dobák 
Szabina

Magabiztos kézilabda győzelem 
A mumusnak számító Békéscsa-
ba együttesét fektette két vállra a 
Kiskunfélegyházi HTK az NBII-es 

kézilabda bajnokság 16. forduló-
jában. A mérkőzésen sokáig fej-
fej mellett haladtak a csapatok. A 

KHTK elsősorban a második félidei 
játékának köszönhetően fölényes 
34-22-es győzelmet aratott. A fé-
legyháziak újabb sikerükkel élet-
ben tartották bajnoki reményüket, 
hátrányuk továbbra is egy pont 
az éllovas Törökszentmiklósi Szé-
káccsal szemben.

NBII Délkelet 16. ford. 2015. 
03. 29. 

Kiskunfélegyházi HTK- Bé-
késcsabai Előre Spartacus DSK 
(14-10) 34-22

NBII Délkelet 17. ford. Április 
12. Vasárnap: 14. ó. 

Balmazújváros (4.)- Kiskunfé-
legyházi HTK (2.)

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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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.eu
Munkatársak: 

Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Hájas Sándor újságíró

Kürti László (fotó), 
László István hírszerkesztő

Nyomtatás: 
Lapcom Zrt. Szeged

Gazdikereső
Új rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyiben a 
gazda nem jelentkezik az állatért, 
az 14 nap elteltével szabadon 
gazdához juttatható.

A bemutatott kutyák után ér-
deklődni a Fido Bácsi Közhasznú 
Alapítványnál, a 70/331-1634, 
vagy a 70/313-9059 telefonszá-
mokon, vagy a Csólyosi úti telep-
helyen lehet. Nyitva tartás: hétfő-
től szombatig 13-tól 16.30-ig.

 1.) Csivi: kb. 4-5 éves csivava 
kan, 04.02-én a Bercsényi utcá-
ból került be.

2.) Lolka: kb. 8 hónapos labrador 
jellegű kan, 03.26-án a Csólyosi 
út 1. dűlőből került be.

3.) Geszti: kb. 3-4 éves keverék 
szuka, 04.01-én a Majsai út kül-
területi részéről került be.

4.) Happy: kb. 4 hónapos terrier 
jellegű keverék kan, a Szegedi út-
ról 02.13-án befogva

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Kovács Lajosné Elek Katalin – Sza-
badszállás, Rapi Kálmánné Farkas Irén – Ko-
csér,  Nagy István Gábor – Kiskunfélegyháza, 
Endrész-Endre Mária Zsuzsanna – Kiskunfé-
legyháza,  Jankovszki Ferencné Tarjányi Mária 
Terézia – Kiskunfélegyháza, Gubicza Ferenc – 
Kecskemét,  Fekete Jánosné Fürj Mária Terézia 
– Szank, Tapasztó Pál László – Kiskunfélegyhá-
za, Dezső  Lajosné Jenei Erzsébet – Kecskemét, 
Izsák Ottóné Berczeli Klára Eszter – Fülöpszál-
lás, Kovács  Ferenc Tibor – Kecskemét, Terjék 
Ferencné Reggel Julianna – Nagykőrös, Rada 
Antalné Cweiner  Erzsébet – Kiskunfélegyháza, 
Borbély József Ferenc- Kiskunfélegyháza, Patyi 
István –  Kiskunmajsa, Seres Jánosné Nagy-
Pál Ilona – Kiskunfélegyháza, Sztakó István – 
Kunszentmiklós,  Kürti Gáborné Fekete Rozália 
– Tiszaalpár, Fekete Jakabné Tisóczki Margit – 
Kiskunfélegyháza,  Oszlányi Mária – Kunszent-
miklós, Lőrincz Ferenc – Kiskunfélegyháza, Szi-
kora József András –  Kiskunfélegyháza, Seres 
Józsefné Kovács Margit – Kiskunfélegyháza

Titkok a levéltárból
Tornászsiker 74 éve –
Tulit Péter és tanítványai

Tulit Péter 1928 és 1957 kö-
zött volt a nagyhírű félegyházi 
Tanítóképző-intézet (később 
Testnevelési Gimnázium, majd 
Petőfi Sándor Gimnázium; ma 
Szent Benedek Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
Kiskunfélegyházi Petőfi Sán-
dor tagintézménye) legendás 
testnevelő tanára. Pályafutása 
során számos neves sportem-
bert, sikeres versenyzőt nevelt.

Valamennyi sportágban ottho-
nosan mozgott, de szívéhez legkö-
zelebb a torna és az atlétika állt, 
tanítványai is ezeken a területeken 
szerepeltek a legeredményeseb-
ben. Korabeli újságokból kiderül, 
hogy 1941 tavaszán a Nagykőrösön 
megrendezett tankerületi szertor-
nász versenyen városunk tanító-
képzőjét két csapat is képviselte, 
nem is akárhogy: a csapatbajnok-
ságon a félegyháziak egy első és 
egy második díjat hoztak el. A szép 
eredmények már előrevetítették a 
további sikereket is.

A Középiskolai Sportkörök Or-
szágos Központja által 1941 áp-
rilisában Budapesten rendezett 
országos tornászversenyen a fé-
legyházi diákok megnyerték a csa-
patbajnokságot, maguk mögé uta-
sítva a debreceni, a csurgói és a 
pápai református gimnázium kép-
viselőit. Különösen eredményesek 
voltak a tanítóképzősök korlát-, 
gyűrűhinta-, lólengés- és műsza-
badgyakorlatokban.

„A derék tornászok ismét di-
csőséget szereztek önmaguknak, 
intézetüknek, városuknak, de nem 
utolsó sorban testnevelő tanáruk-
nak, Tulit Péternek.”

Tulit Péter emlékét ma is szere-
tettel őrzik egykori tanítványai, tisz-
telői. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint a több évtized óta megrende-
zett Tulit Péter Tornász Emlékver-
seny. Kiskunfélegyháza városa is 
elismerte a tanár úr sportért végzett 
eredményes tevékenységét: 2000-
ben posztumusz díszpolgári címmel 
tüntette ki őt. Ónodi Márta

AGYKONTROLL TANFOLYAM INDUL KISKUNFÉLEGYHÁZÁN!
Vegye kezébe sorsát, gyógyítsa önmagát, valósítsa meg álmait és tanulja 
meg levezetni a mindennapok feszültségét. Jöjjön el négynapos Agykontroll 
tanfolyam unkra május 23-24., 30-31-én a Szakmaközi Művelődési Házba

Jegyárusítás: 
a tanfolyam helyszínén, Szent János tér 3. 

Telefon: 76/462-364
Pedagógusoknak és Egészségügyi szakdolgozóknak akkreditált!

www.agykontroll.hu
Az esemény médiatámogatója 

a MEDIAMOTION KFT.
„reklámozási lehetőség a tömegközlekedésben”
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TAVASZVÁRÓ AKCIÓ A PC VARÁZSLÓBAN!
Tabletek, notebookok, asztali számítógépek 

és kiegészítők nagy választékban a PC Varázslóban!
Új notebookok már:  br. 85.000 Ft-tól
Új Tabletek már:  br. 21.000 Ft-tól
Valamint használt számítógépek 
már:  br. 15.000 Ft-tól

Ráadásul… az új készülék mellé ajándékba adunk 
egy hozzávaló kiegészítőt! Jöjjön be és nem fog csalódni!

Tabletek, notebookok, asztali számítógépek 
és kiegészítők nagy választékban a PC Varázslóban!


