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250 új munkahely jön létre a városban

A már működő vállalkozások munkájának elismerése és fejlődé-
sük támogatása, továbbá az újak letelepedésének ösztönzése 
párhuzamosan érvényesül a félegyházi önkormányzat gazdaság-
politikájában. Erről Csányi József polgármester beszélt, amikor 
arról kérdeztük: csupán a vak szerencse műve, vagy gondosan 
megtervezett, következetes munka eredménye az elmúlt fél év-
ben tapasztalt gazdasági fellendülés Kiskunfélegyházán?

– 2009-től 2014 októberéig 
összesen öt vállalkozás tele-
pült be a Kiskunfélegyházi Ipari 
Parkba. Most öt hónap alatt si-

került értékesíteni ugyanennyi 
ingatlant. Mi történt?

– A vállalkozók érzékelik, hogy 
az új városvezetés új szemléletet 

hozott, és ezt óriási bizalommal 
honorálják. Építünk a térségben 
dolgozó, nagy hagyományok-
kal rendelkező vállalkozásokra, 
amelyek komoly munkáltatói és 
adófizetői bázist képviselnek, és 
mindent megteszünk annak érde-
kében, hogy megkönnyítsük mun-
kájukat, bővítési, fejlesztési terveik 
megvalósítását. Én a vállalkozó-
barát környezet megteremtésének 
hosszú távú jótékony hatásában 

hiszek. Például abban, hogy az 
önkormányzat – amely tevékeny-
ségével megkönnyítheti, de meg is 
nehezítheti a gazdasági szereplők 
boldogulását – az engedélyezte-
tésben, a hivatali ügyintézésben 
legyen rugalmas. Minden résztve-
vő félnek fel kell ismernie, hogy a 
céljaink közösek, a sikereink el-
érésében pedig egymásra vagyunk 
utalva. 

 Folytatás a 2. oldalon!
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Folytatás az 1. oldalról!

250 új munkahely 
jön létre városban

– Hogyan érvényesül ez a 
szemlélet a mindennapokban?

– A Félegyháza Programban 
öt év alatt 500 új munkahelyet 
ígértünk, és ennek eléréséhez 
kidolgoztunk egy ösztönző rend-
szert. Mindenekelőtt folyama-
tosan kommunikálunk a térség 
meghatározó vállalkozásaival: is-
merjük terveiket, elképzeléseiket, 
és minden rendelkezésünkre álló 
eszközzel támogatjuk azokat. Ha 
kellett, önkormányzati területet 
értékesítettünk egyes cégek bő-
vülését szolgálva, előfordult, hogy 
áthelyeztünk egy önkormányzati 
utat, hogy elháruljanak az akadá-
lyok az egyik nagy múltú ipari cég 
csarnokbővítése elől, másoknak 
halasztott fizetési konstrukcióval 
segítettünk új ingatlant vásárol-
ni azzal a feltétellel, hogy ez idő 
alatt beindítják a termelést és 
munkahelyeket teremtenek. Ezzel 
párhuzamosan a kezdeményezé-
semre létrejött Gazdaságfejlesz-
tő és Munkahelyteremtő Egye-
sület keretein belül továbbra is 
komoly erőfeszítéseket teszünk 
a térség gazdasági szereplőinek 
összefogása, új munkahelyek te-
remtése érdekében. 

– Hogyan látja most az öt év 
alatt 500 munkahely ígéreté-
nek realitását?

–  Jelenleg félegyházi vállalko-
zások több mint 250 új munkahely 
létrehozására vonatkozó konkrét 
tervéről tudok, amit 2 éven belül 
terveznek megvalósítani. A cél-
kitűzést tehát abszolút reálisnak 
és elérhetőnek látom. Ez azért is 
ígéretes a város számára, mert a 
létszámbővítések hozadékaként 
megnövekedett kapacitás, bevé-
telben és nyereségben is megmu-
tatkozó eredmények remélhetők. 
Ezáltal növekedni fognak a város 
adóbevételei, az önkormány-
zat pedig nagyobb forrást tud a 
közterületek, oktatási-nevelési 
intézmények, szociális ellátások 
fejlesztésére fordítani. Így aztán 
a közösség minden tagja jól jár. 
Szerintem ez az önkormányzati-
ság igazi lényege.

Erősítené az önkormányzat 
a közterület-felügyeletet
A jelenlegi kettő helyett négy 
közterület-felügyelő dolgo-
zik május 1-jétől a városban, 
amennyiben szavazatukat ad-
ják a városatyák az erről szó-
ló előterjesztésre a következő 
testületi ülésen.

Balla László alpolgármester 
hangsúlyozta: a közterület-felügye-
let erősítésével nem a bírságolás, 

hanem a közterületeken való hat-
hatósabb jelenlét az elsődleges cél.

– Valamikor nyolc közterület-fel-
ügyelő dolgozott Félegyházán, 
majd létszámuk folyamatos leépí-
tés következtében kettőre csök-
kent. Könnyen belátható, hogy két 
ember bejárni sem tud egy ekkora 
várost, nem hogy érdemi eredmé-
nyeket felmutatni. Amennyiben a 
testület jóváhagyja a bővítést, úgy 

reményeink szerint május 1-jét kö-
vetően egyre kevesebb illegális sze-
métlerakóval, elhanyagolt portával 
találkozunk a városban. Hosszabb 
távon még további létszámbővítés 
is szóba kerülhet, ugyanis célunk, 
hogy Félegyáza néhány éven belül 
a megye legtisztább, parlagfűvel 
legkevésbé szennyezett települései 
közé tartozzon – mondta el az al-
polgármester.

Május 1-jén debütál a parkerdő
Megtörtént a parkerdő beruházás műszaki átadása. A projektre 
az erdei közjóléti létesítmények megvalósítására kiírt pályáza-
ton csaknem 39 millió forint támogatást nyert az önkormányzat, 
amit a 10,5 millió forint önerő mellett további 3,1 millió forinttal 
egészített ki.

Erdei bútorgarnitúrák, padok, 
tájékoztatótáblák, tűzrakóhelyek 
mellett erdei pihenőhelyekkel, 
tanösvénnyel, és egy 18 méter 
magas kilátóval is gazdagodott a 
parkerdő. Ez utóbbi projektelemet 
megpróbálta lecserélni az önkor-
mányzat, de a változásra nem ka-
pott engedélyt. Így megépült a 18 
méter magas létesítmény is, innen 
a látogatók a 14-15 méter magas-
ságban elhelyezett, úgynevezett 
platószintről tekinthetnek a tájra.

A megvalósult fejlesztéssel a 
parkerdő remélhetően megfelel 
azoknak a feltételeknek, amelyek 
jogosulttá teszik az önkormány-
zatot például terület alapú támo-
gatás igénybevételére. Ez 7 évre 
igényelhető, hektáronként 280 
Euro összegben, ami mintegy 18 

millió forintnyi támogatást jelent. 
Ez az összeg a rendeletben elő-
írt feltételek - mint például kar-
bantartás, ifjítás, metszés, beteg, 
elszáradt fák kitermelése - telje-
sítéséhez nyújthatna forráskiegé-
szítést. E lehetőség részleteit az 
önkormányzat a beruházás május 
1-i ünnepélyes átadását követően 
vizsgálja meg.

A parkerdő ünnepélyes átadása 
május 1-jén lesz, s mindjárt ezen 
a napon „debütál” is a város új kö-
zösségi találkozóhelye.

Erre az eseményre is készül-
ve április elejétől több alkalom-
mal  végeztetett az önkormányzat 
preventív, vegyszeres védekezést 
a vérszívó rovarok ellen, ami a 
kullancsok populációját is csök-
kenti.

Majális részletes program
A tánc világnapja jegyében

NAGYTISZTÁS
9:30 Kilátóavatás 
Turul Koppány Íjászai 
Hagyományőrző Egyesület 
Félegyházi Lovas Klub SE 
Kiskunfélegyházi Sportkutyások 
Egyesülete 
Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
Kyokushin Karate SE 
Félegyházi Térségi Sport Iskola 
focimeccsei
Kiskunfélegyházi VASAS TK 
Birkózó Szakosztály 
Izgő-Mozgó Kölyökklub Játéktára 
Kiskunfélegyházi Mentők Alapitvány 
Vidámpark

KISTISZTÁS
10:00 Ünnepi köszöntőt mond 
Csányi József polgármester 

Kiskunfélegyházi 
Koncert Fúvószenekar 

Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes
11:00 Májusfaállítás – Aprók tánca 

Kíséri az Újra Zenekar
12:00 „Érezd a ritmust!” – 

táncosok délutánja 
Padkaporos Táncegyüttes 

Silver Step Táncstúdió 
Főnix Dance Sport 
Kiskunfélegyházi 

Alapfokú Művészeti Iskola 
Kunplast „Szupernagyik” Baráti Köre

Bugaci Rigó József Művelődési 
Központ csoportjai

16:00 Plain-Rock Egyesület Hard 
Decision rock együttese

Erősítené az önkormányzat 

Hagyományőrző Egyesület 
Félegyházi Lovas Klub SE 
Kiskunfélegyházi Sportkutyások 

Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság 
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Emlékmű a „madarak atyjának”
Magyarország utolsó polihiszto-
rának, Herman Ottónak avattak 
emlékművet Kiskunfélegyházán a 
városi könyvtár melletti madár-
barát parkban április 18-án. Az 
ünnepségen Csányi József pol-
gármester köszöntötte a jelenlé-
vőket, majd Meizl Ferenc, a Ma-
dárbarát Klub elnöke ismertette 
a tudós munkásságát. A kossuth-
városi óvoda nagycsoportosai-
nak tavaszköszöntő műsora után 
Talapka István plébános áldotta 
meg az emlékművet. A madárba-
rát parkban felállított emlékmű 
Szabó Ildikó művésztanár, Bo-
zóki István kőszobrász és Nagy 
Ágnes kertészmérnök munkáját 
dicséri.

Herman Ottó munkásságát is-
mertetve, méltatva Meizl Ferenc 
szólt arról, hogy a tudós többször 

járt Kiskunfélegyházán is. Ez a 
Szerelemhegyi Tivadarral kötött 
ismeretségének volt köszönhető, 
akinek segítségével a Bugac kör-

nyéki pásztorok életét kutathatta. 
Ennek a munkának gyümölcse-
ként jelent meg „A magyar pász-
torok nyelvkincse” című könyv.

Havi egy 
köbméter 

szemét ingyen
A Csongrádi úton, a szennyvízte-
lep előtt balra fordulva található 
a kiskunfélegyházi hulladékud-
var. Fontos szerepet tölthet be a 
lakosság számára egész évben, 
mert itt fogadják például azt a 
zöldhulladékot, amit a kommu-
nális hulladékgyűjtő edényzetbe 
nem tudtak elhelyezni, főként  a 
nyári és az őszi időszakot tekint-
ve. De  a hulladékudvar befogadja 
a bontásból származó törmelé-
ket, az akkumulátort, autógumit, 
fáradt olajat és egyéb, a lakosság 
számára már használhatatlan 
veszélyes hulladékot is.  Minden 
hónapban egy köbméter szeme-
tet bárki térítésmentesen lerak-
hat a hulladékudvarban, akinek 
van érvényes hulladékszállítási 
szerződése. Ehhez igazolás a 
VSZKSZ irodájában (Deák Ferenc 
utca 2.) kérhető.  A hulladékud-
var jelenleg kedden, csütörtökön 
és szombaton 8 és 12, szerdán 
és pénteken 12 és 16 óra között 
vehető igénybe.

Születés hete
Idén is megemlékeznek Félegyhá-
zán a Születés hetéről. A Kiskun-
félegyházi Védőnői Szolgálat, a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ május 5-én, 
kedden 9.30-tól a könyvtár ren-
dezvénytermébe várja mindazo-
kat, akik szívesen hallgatják meg 
a szüléssel, születéssel, kisdedek 
fejlődésével és fejlesztésével kap-
csolatos előadásokat. Szó esik 
egyebek mellett a Kriston Intim 
Tornáról, a babamasszázsról, a 
magzat és a kisgyermek kapcso-
latáról a zenével.

Szalay Gyula 
Emléknap

Szalay Gyulára, az intézmény első 
igazgatójára emlékeznek április 
28-án, kedden 17 órától a Kis-
kun Múzeumban. Az emléknapon 
„Gyűjtötte: Szalay Gyula” címmel 
időszaki kiállítás nyílik, ebből az 
alkalomból Mészáros Márta mú-
zeumigazgató tart előadást. A 
tárlat június 30-ig látogatható a 
Holló Lajos utca 9. szám alatt.

Virágba borult a főtér
Mára igazi ünneppé vált Kiskunfélegyházán a Tavaszi Virágün-
nep. Éppen ezért emlékezett meg megnyitójában a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület városvédő csoportjának 2008-as kez-
deményezéséről megnyitójában Csányiné Pap Andrea. A Szép 
Félegyházáért Kör céljai közé tartozik a múlt értékeinek meg-
őrzése, a jelen szépségeinek ápolása és a jövő szép városának 
kialakítása. Ehhez a vonulathoz tartozik a virágünnep is.

– Nagyon okosnak tartom ezt a 
kezdeményezést. Mi már harmad-
szor veszünk részt rajta és nagyon 
jól érezzük magunkat, sok vásárló 
is megfordul nálunk. Nagyon sok 
olyan emberrel találkozunk, akik 
a piacnapokon nincsenek ott. Ér-
ződik, hogy megkezdték a virágo-
sítást. Viszik az egynyári növénye-
ket, a muskátlikat és nagyon sokan 
vásárolják a kaspókat is, amelye-
ket az erkélyekre, teraszokra lehet 

kiakasztani – mondta Antal János-
né, aki bugaci kertészetükből hozta 
a virágokat értékesíteni.

A Mozgáskorlátozottak Kiskun-
félegyházi Egyesülete textíliából 
készült virágokat kínált. A külön-
legességet az egyesület tagjai ké-
szítették, a bevételt pedig szerve-
zetük támogatására fordítják, hogy 
erősödjenek és minél több embert 
tudjanak segíteni – mondta el Kis 
Lászlóné Marika. A félegyháziak 

azt, hogy tetszik a rendezvény, az-
zal mutatták ki, hogy a viszonylag 
zord tavaszi időjárás ellenére is 
sokan jöttek ki a térre, hogy virá-
got és a virágápoláshoz szükséges 
kellékeket vásároljanak.

Sok nézője volt a főtéri kulturális 
programoknak is, a Kiskunfélegy-
házi Mazsorett Együttes, a Silver 
Step Stúdió, a Barátság Énekkar, 
a Kunplast „Szupernagyik” Bará-
ti Köre, a Kiskunfélegyházi Nép-
dalkör és a Móravárosi Óvoda 
néptáncosait egyaránt lelkesedés 
fogadta. A képzőművészet iránt 
érdeklődők ellátogathattak a Holló 
László Képzőművész Kör „nyitott 
műhelyébe”, vagy megnézhették a 
Wesel Hugó Fotókör alkotásaiból 
nyílt szabadtéri kiállítást.  s. r.

Virágba borult a főtér
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Önkormányzati ingatlanajánló
Az egyik legfrekventáltabb helyen 
lévő, kiadó önkormányzati üzlet-
helyiség a Mártírok útja 2. szám 
alatt, a polgármesteri hivatallal 
szemben található. Gyenes At-
tilával, a gazdasági bizottság el-
nökével, és dr. Tisóczki Tamás-
sal, a vagyonhasznosítási csoport 
vezetőjével vettük számba a 173 
négyzetméteres, tavaly nyár óta 
üresen álló ingatlan adottságait.

A kitűnő állapotban lévő üz-
lethelyiség egy Kossuth utcai 
bejárattal, és két, ugyancsak a 
főutcára néző, nagyméretű kira-
kati portállal rendelkezik. A fűté-
si költség elszámolása hőmeny-
nyiségmérő alapján történik, a 
szellőzésről egy rendkívül jó mi-
nőségű hűtő-fűtő klíma gondosko-

dik. Az ingatlan közvetlen környe-
zetében ingyenesen használható 
parkolóhelyek vannak.

Tisóczki Tamástól megtud-
tuk, hogy a vagyonhasznosítási 
csoport több nagy múltú cégnek 

ajánlotta ki a közelmúltban az üz-
lethelyiség bérlési lehetőségét, a 
bérlő-jelöltekkel az egyeztetések 
folyamatban vannak.

Az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok bérleti díját átruhá-
zott hatáskörben a gazdasági 
bizottság állapítja meg. Gyenes 
Attila elmondta, hogy folyama-
tosan figyelik a félegyházi piaci 
viszonyokat. Ennek tükrében, az 
egyedi adottságokat mérlegelve 
állapítják meg az adott üzlethe-
lyiség bérleti díját, ami e kiváló 
állapotban lévő, konyhával és 
egyéb kiszolgáló helyiségekkel 
rendelkező, üzletnek, irodának, 
rendelőnek, bankfióknak egyaránt 
alkalmas ingatlan esetében havi 
350 ezer forint + áfa.

Szépkorúak köszöntése
„Reggel hatkor kelek, megfőzöm a teámat, reggelizek, utána elvég-
zem a házi munkát és rendbe teszem az udvart” – így számolt be 
mindennapjai történéseiről Mészáros Imre bácsi, akit 90. születés-
napján köszöntött a város nevében Balla László alpolgármester. 

Imre bácsi Félegyházán szüle-
tett 1925. április 8-án. Hét testvé-
re volt. Szüleik korai halála után a 
legidősebb nővér nevelte fel őket. 
Mezőgazdasággal, gazdálkodással 
teremtettek megélhetést. Később 
a Költségvetési Üzemnél, majd a 
Félegyházi Tejüzemnél dolgozott, 
és innen ment nyugdíjba. Felesé-
gével, Kovács Franciskával 56 évet 
töltöttek kiegyensúlyozott, boldog 
kapcsolatban. Irén leánya és két 
fiú unokája nap mint nap megkere-
sik, biztosítva a kertészkedés és a 
házi munka mellett a társaságot is.

Fiatalosan, vidáman várta 90. 

születésnapján a vendégeket 
Palotás Lászlóné. A szépkorú 
hölgyet az alpolgármester mel-
lett Bense Zoltán önkormányzati 
képviselő köszöntötte. Veronka 

néni miután átvette a virágcsok-
rot és a miniszterelnöki üdvözlő 
okiratot, kijelentette: „minden-
képpen meg akarom élni a száz 
évet”. 

Önmagáról, mindennapjairól el-
mondta: „nincs panaszom az élet-
re, gyerekeim és unokáim szere-
tettel vesznek körül”. Veronka néni 
gyakran készít tésztát a család-
nak, közben gyakran dalol, fütyül. 
Nagyon szeret nótázni, ezt be is 
bizonyította, amikor köszöntőivel 
együtt énekelte: „Piros pünkösd 
napján imádkoztam érted…”

Népszerű találko-
zási pont a vásár

Kiskunfélegyházán több mint 15 
éve rendeznek havi állat- és kira-
kodóvásárt a Gátéri út melletti vá-
sártéren. 

– Ahogy változott a világ az el-
múlt 15 évben, úgy változott a vá-
sár is. Szerepét azonban napjain-
kig megőrizte Kiskunfélegyháza és 
térségének életében – mondta el 
Seres Ferenc, a VSZKSZ Piac és 
parkoló egység részlegvezetője, a 
nagy látogatottságú áprilisi vásárt 
követően. 

Mint megtudtuk, az állattartási 
és forgalmazási szabályok szigoro-
dásának következtében egyre csök-
kent a szarvasmarha és a ló száma, 
mostanra szinte alig hoznak ilyen 
állatot. Töretlen sikerű és létszámú 
viszont a malac- és sertéseladás, 
és élénk a vásári baromfipiac is. Ki-
alakulóban van egyfajta hobbiállat, 
elsősorban kutyapiac.

A kirakodóvásárban még mindig 
meghatározó a divatáru kereske-
delem, elsősorban az alacsony ár-
képzésű termékek népszerűsége 
nőtt meg. A paletta nagyon színes: 
megtalálható itt a kézműves édes-
ségektől a traktorkeréken, kézi és 
elektromos szerszámokon és búto-
rokon át a zsibpiaci áruig minden. 

A vásár egyfajta társasági ese-
mény, találkozási pont az embe-
rek életében, és havonta egyszer 
központi szerepet tölt be sok Kis-
kunfélegyházán és környékén lakó 
programjában – mondta el Seres 
Ferenc.

Népszerű találko-
zási pont a vásár

Kiskunfélegyházán több mint 15 
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Búcsú 
a kátyúktól

Napokon belül megkezdődik a 
kátyúzás Kiskunfélegyháza asz-
faltozott útjain. A munkálatokat 
május 15-éig fejezik be. A határidő 
szoros, de ennek oka az, hogy az 
aszfaltüzemek csak április 15-én 
kezdték meg a termelést. A közbe-
szerzésen nyertes kivitelező ennek 
ellenére vállalta, hogy május 15-
ig Félegyháza minden útján meg-
szüntetik a kátyúkat.

Rádi Rudolf, a városüzemelteté-
si osztály vezetője elmondta, hogy 
a belterületen közel 88, a külterü-
leten 35 kilométernyi szakaszon 
számolják fel a tél folyamán ke-
letkezett kátyúkat. A munkálatokat 
sürgősségi lista alapján kezdik el, 
amelyet a lakossági és önkormány-
zati képviselői jelzések alapján ál-
lítottak össze. Tehát a legkritiku-
sabb szakaszokon kezdenek, ezt 
követően pedig sorra kerül minden 
útszakasz.

Szentmise 
a vállalkozókért

A Vállalkozók Ipartestülete a vá-
ros iparosságáért és vállalkozóiért 
ajánl fel  szentmisét május 10-én 
10 óra 30 perckor a Sarlós Boldog-
asszony Plébánia Templomban ab-
ból az alkalomból, hogy a Vállalko-
zók Ipartestülete idén 130 éves. Az 
ünnepélyes Szentmisére szeretet-
tel várják a város vezetőit, lakóit, 
iparosait és vállalkozóit.

Az ünnep miatt 
változik a szemét-
szállítás időpontja

A május 1-jei munkaszüneti nap 
miatt az esedékes gyűjtési terüle-
teken a kommunális hulladék  el-
szállítását május 2-án, szombaton 
végzi el a szolgáltató. Külterületen 
Selymes és Halesz térségében má-
jus 4-én, hétfőn lesz a hulladék-
szállítás.

Víztartási próba előtt a víztorony
Az ütemezés szerint haladnak a 
Kékvíz projekt részeként megépülő 
1500 köbméteres víztorony építési 
munkái Félegyházán. A vasbeton 
szerkezet elkészült, jelenleg a gé-
pészeti és elektromos szerelési 
munkák folynak.

A víztér víztartási próbája rövi-
desen elkezdődik, majd az előírá-
soknak megfelelően négy nap alatt 
megtörténik. Ezt követi a víztér 
bevonattal való ellátása, valamint 
a víztorony külső festése – mondta 
el az aktualitásokról Bense Ferenc 
projektmérnök. Az épülő 54,5 méter 
magas, 1500 köbméteres víztorony 
üzembe helyezése a tervek szerint 
ez év első felében megvalósulhat. 

Bense Zoltán a Városüzemel-
tetési Bizottság elnöke hangsú-
lyozta: javaslatára a szakbizottság 
úgy döntött, hogy az alsó szint 
védelméről egy kis kapu gondos-
kodjon, fentebb pedig madárháló 
kifeszítésével előzzék meg a be-

fészkelésből adódó szennyező-
dést. A képviselő felhívta a figyel-
met arra is, hogy az új víztorony 
kapacitása háromszorosa lesz 
a réginek, s bár az építmény el-
sősorban a település egészséges 
ivóvíz ellátása szempontjából tölt 
be jelentős szerepet, a félegyházi-
ak úgy is gondolhatnak rá, mint a 
város második, a belterület első 
legmagasabb épülete.

A belvízkárok megelőzésére

Közfoglalkoztatási program ke-
retében folyik a bel- és külte-
rületi csapadékvíz-elvezető há-
lózat felújítása, karbantartása 
Félegyázán. A mintaprogram 
keretében 15 közfoglalkoztatott 
– szakmai felügyelet és koordi-
nálás mellett – végzi a munkát 
április 6. és október 31. között.  

A program célja egyrészt a 
külterületi tanyás ingatlanok 

védelme a belvíztől, másrészt 
belterületen az önkormányzati 
tulajdonú és kezelésű csapadék-
víz-elvezető hálózat felújítása, 
karbantartása. Ennek érdeké-
ben szükséges többek között 
külterületen az önkormányzati 
tulajdonú és kezelésű csatornák 
nádmentesítése, profiltisztítása, 
vízelvezető képességének hely-
reállítása. 

Kutyafesztivál 
a Hősök parkjában
Büszke gazdik, jól nevelt kutyusok 
és sok-sok érdeklődő gyűlt össze 
a Hősök parkjában április 18-án 
a kutyás sétára. A programban 
szerepelt terápiás kutyatréner, 
volt kábítószerkereső kutya, és 
adományokkal sem fukarkodtak a 
kutyabarátok. 120 kilogramm ku-
tyatáp és 30 ezer forint támogatás 
gyűlt össze, amelyet a Fidó Bácsi 
Közhasznú Alapítványon keresztül 

a városi kutyamenhelynek adnak 
át. A menhely fejlesztéséhez az 
önkormányzat több száz térkővel 
járult hozzá. Az esemény szerve-
zői Bálint Lívia, a Gyermek- és 
Ifjúsági Önkormányzat diákpolgár-
mestere és Papp Viktória ifjúsá-
gi referens az eseményt értékelve 
elmondták: várakozáson felüli volt 
az érdeklődés, hiszen a sétán több 
mint százan vettek részt.

Búcsú Szentmise 
a Hősök parkjában
Kutyafesztivál 
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25 millió forintot
osztott szét a bizottság
A sport és civil szervezetek támo-
gatásáról döntött április 14-i, ked-
di ülésén a művelődési és szociális 
bizottság. A zárt ülést követően dr. 
Ónodi Izabella bizottsági elnök la-
punknak elmondta, hogy idén ösz-
szesen 25,5 millió forintot tudtak 
szétosztani sport, illetve 20 millió 
355 ezer forintot civil és egyéb 
szervezetek támogatására.

A civil szervezetek pályázati el-
bírálása során 13 millió forintos 
keretből gazdálkodott a bizottság, 
amelyből 12,5 millió forintot szét 
is osztott. 10 alapítvány esetében 
a bizottsági javaslatról a képvise-
lő-testület dönt, így a bizottság a 
36 darab egyesület támogatásáról 
határozott.

Az elnök asszony elmondta: a 
beérkezett 46 pályázat 30 millió 
forintot meghaladó igényt tartal-
mazott, a szétosztható keret vi-
szont ennek kevesebb, mint fele 
volt. Egy pályázót azért utasítottak 
el, mert  hiányos dokumentációt 
nyújtott be, két szervezet eseté-
ben pedig a város más formában 
nyújtott támogatása volt a kizáró 
ok. Ónodi Izabella hangsúlyozta: 
a bizottság tagjai valamennyi civil 

szervezet munkáját hasznosnak 
tartják, ezért a támogatási össze-
gek meghatározásakor a tervezett 
rendezvények, programok várható 
látogatottságát és városi jelentő-
ségét mérlegelték.

Sportszervezetek támogatására 
30 darab pályázat, mintegy 24 mil-
lió forintnyi támogatási igénnyel 
érkezett a bizottsághoz, míg a fel-
osztható keret 12 millió forint volt. 
Itt a felmutatott eredményeket, az 
aktivitást és az érintett létszámot 
is igyekeztek szem előtt tartani a 
bizottsági tagok, amikor meghoz-
ták döntésüket. Öt szervezetet 
nem támogatott a bizottság, egy 
pedig az elszámolás hiánya miatt 
nem részesülhetett a keretből.

(A támogatottak neve és a tá-
mogatások összege elérhető hon-
lapunkon.)

Felújították a vasúti 
átjárót Kiskunfélegyházán

Elkészültek a felújítással a pe-
tőfivárosi vasúti átjárónál Kis-
kunfélegyházán. Az ötnapos le-
zárásra azért volt szükség, hogy 
kiegyenlítsék és szintbe hozzák 
az úttest és az átjáró közötti kü-
lönbséget, ugyanis az évek során 
jelentősen kikopott az aszfalt, a 

kátyúsodás miatt pedig indokolttá 
váltak a munkálatok. A vágányok 
úttest-közi részét is kicserélték, az 
Európában is használatos gumis 
térkiegyenlítőt alkalmaztak. Meg-
újították a vízelvezetőt, valamint 
az aljazatkövet is a kor követelmé-
nyeinek megfelelően alakították ki.

Talpasok aranya

A Kiskun Természetbarát SE tú-
raszakosztálya hosszú évek óta 
eredményesen vesz részt a Rezét 
Kupa versenyeken. A természetjá-
ró tájékozódási túraversenyt idén 
Balotaszállás és Öttömös környé-
kén rendezték meg április 11-én. 
Félegyházáról 11 csapat indult, 
közülük két közösség az első he-

lyezésért járó oklevéllel és kupával 
térhetett haza. 

Máté István, ifj. Máté István, 
Besze Zsolt, Beck Attila „B”, míg 
Lőrincz Istvánné, Lőrincz Mátyás, 
Beck Lajosné, Hegedűs-Jász Lajos-
né, Hegedűs-Jász Lajos és Hege-
dűs-Jász Nikolett a „C” kategóriá-
ban szereztek aranyérmet.

Frissen festve!

Hajléktalanok keze nyomán sorra 
újulnak meg a köztéri padok és 
szeméttároló edények Félegyhá-
zán. A program április 6-án kezdő-
dött, és az első eredmények már 
láthatók a Szent János téren, vala-
mint a könyvtár melletti parkban. 

A megújult padokat szinte azon-
nal birtokba vették a járókelők az 
áprilisi napsütésben. Hétköznapi 
öröm ugyan a parkban ülve elnyal-
ni egy fagylaltot, vagy beszélgetni a 
barátnőkkel, de hát éppen ezektől 
az apróságoktól lesz élhető és ott-
honos egy város.

A több mint 25 millió forint tá-
mogatással megvalósuló prog-
ram keretében 22 hajléktalan kap 
lehetőséget közmunkásként újra 
beilleszkedni a munka világába. 
Ódor László, a jegyzői iroda szo-
ciális csoportjának vezetője azt is 
elmondta, hogy bár a projekt első-
sorban a közterületeken található 
padok és szeméttároló edények kar-
bantartására terjed ki, nagy igény 
van a város köztemetőinek rendbe 
tételében, köztisztasági, parkfenn-
tartási és karbantartási munkákban 
való közreműködésre is.

Frissen festve!

Felújították a vasúti 
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Visszahívnák Mester Ernőt
A cél: jó iskola, jó nevelés, jó vezetés
Mester Ernő iskolaigazgató és Juhász Béláné tagintézmény-veze-
tő megbízása visszahívásának kezdeményezése mellett foglaltak 
állást április 15-én, szerdán a diákok, szülők és az alkalmazottak 
közösségei. Csányi József polgármestert kérdeztük az ügy hátte-
réről és a következő lépésekről.

– Február elején egy kérelmet 
nyújtott be a tankerületbe a kis-
kunfélegyházi József Attila Általá-
nos Iskola Platán Tagintézménye 
szülői közössége, amelyben a két 
tagintézmény: a József Attila és a 
Platán iskolák szétválását kezde-
ményezték. A kérelmet akkor több, 
mint 250 szülő írta alá. Az indok-
lás szerint a 2007-es intézményi 
összevonást követően a Platán 
utcai iskola tradíciói és a minőség 
iránti igény háttérbe szorult a gaz-
dasági szempontok mellett.

A szülők kifogásolták, hogy min-
den kérdésben az összevont intéz-
mények vezetése hoz döntést, így 
feledésbe merültek a „Platánra” 
jellemző pedagógiai elvek, ha-
gyományok és tradíciók. Emellett 
problémaként vetették fel többek 
között azt, hogy a Platán tagin-
tézmény alapítványi bevételeit a 
székhely intézmény érdekében 
használták fel. A szülők annak 
a véleményüknek adtak hangot, 
hogy ebben a formában nem lát-
ják biztosítva a gyermekek meg-
felelő mentális, szellemi és erköl-
csi fejlődését. Ezért arra kérték 
a tankerületi igazgató asszonyt, 
hogy támogassa az intézmény 
önálló formában való működé-
sét. A szülői kezdeményezés arra 
is kiterjedt, hogy amennyiben az 
intézmények szétválasztása nem 

lehetséges, úgy vizsgálják meg a 
jelen vezetés alkalmasságát.

– Megfogalmazta-e a szülői 
közösség, hogy milyen iskolát 
szeretnének?

– Világosan. Többek között olyat, 
amelyben az intézmény vezetője 
racionálisan és objektíven költ az 
oktatás érdekében, ahol a szülő 
személye nem „nemkívánatos je-
lenség”, és jogos kérése megértés-
re talál. Megfogalmazásuk szerint 
olyan iskolát kívánnak gyermekük-
nek, ahol az iskolai rendezvények, 
megmozdulások bevételei és költ-
ségei mindenki számára világosak, 
a nyereség felhasználása pedig a 
tantestület és a szülők közös dön-
tése. Ahol az iskola kapuja fizikáli-
san is nyitva van a szülők előtt, és 
ahol a gyermek a legfontosabb sze-
mély. Az iskola jelenlegi szlogenjét, 
ami így szól: „jó iskola, jó nevelés” 
a szülők kiegészíteni kívánják ek-
képpen: „jó iskola, jó nevelés, jó 
vezetés”.

– Hogyan került sor a szerdai 
szavazásra?

– Mivel a szülői kezdeményezés 
tárgya túlmutatott a tankerületi 
igazgató hatáskörén, állásfoglalást 
kért az üggyel kapcsolatban a fe-
lettes szervtől. Miután onnan azt a 
tájékoztatást kapta, hogy az intéz-
mények szétválasztására nincs le-
hetőség, erről tájékoztatta a szülő-

ket, és lezártnak tekintette 
az ügyet. Viszont a továb-
biakban olyan információk 
jutottak a birtokába szü-
lőktől és pedagógusok-
tól, amelyek felvetették a 
megbízás visszahívásának 
kezdeményezését.

– Milyen típusú kifo-
gások merültek fel?

– Mester Ernő szemé-
lyét illetően főleg pénzügyi 
és morális, Juhász Bélánét 
érintően elsősorban szak-
mai alkalmatlanság és stí-
lusbeli kifogások fogalma-
zódtak meg.

– Ilyen előzmények után 
került sor április 15-én 
arra a szavazásra, amely-
nek eredménye alapot 
adhat a vezetői visszahívás kez-
deményezésére. Az eredményről 
még aznap este így tájékoztatta 
egy pedagógus a közösségi oldal 
látogatóit: „Szülők, diákok és taná-
rok óriási szavazati többséggel ma 
végre nemet mondtak a József és 
Platán iskolák jelenlegi vezetőire!”

– A megbízás visszahívásának 
kezdeményezésével kapcsolatos 
előkészítő és véleményező fóru-
mokon április 15-én, szerdán a 
diákönkormányzat, a szülői közös-
ség és az intézmény teljes közal-
kalmazotti közössége nyilvánított 
véleményt szavazással Mester 
Ernő igazgató és Juhász Béláné 
tagintézmény-vezető személyé-
vel kapcsolatban. Ennek eredmé-
nyeként a diák önkormányzat 26 
igen és 7 nem, a szülői közösség 

39 igen és 5 nem, az alkalmazotti 
közösség 69 igen és 18 nem sza-
vazattal foglalt úgy állást, hogy 
Mester Ernő igazgató megbízása 
visszahívásának kezdeményezését 
támogatja. Juhász Béláné tagintéz-
mény-vezető esetében ugyanerre a 
kérdésre a diák önkormányzat 11 
igen és 7 nem, a szülői közösség 
28 igen 0 nem, az alkalmazotti kö-
zösség 67 igen és 20 nem szava-
zattal mondott igent.

– Mi most a következő lépés?
– Az eljárást a képviselő-tes-

tületnek is véleményeznie kell, ez 
megtörténik a következő testületi 
ülésen. Ezt követően a törvényes 
úton megy tovább az ügy, a vissza-
hívásról Balog Zoltán emberi erő-
forrás miniszter mondja ki a végső 
szót. T. T.

Tollforgatók versenye
34 különböző stílusú és műfajú al-
kotás érkezett idén a Kiskunfélegy-
házi Irodalmi Alapítvány vers- és 
prózaíró pályázatára. Tollforgató-
ink közül számosan először mer-
ték felvállalni, hogy alkotásukat 
nyilvánosságra hozzák, és vállal-
ják a szakmai megmérettetést is 
– mondta el Mindák József kura-
tóriumi elnök a pályamunkák érté-
kelésekor. 

A díjkiosztó ünnepségen Kapus 
Krisztián – alapító tagként – meg-
emlékezett a nemrégiben elhunyt 

Apró Ferencről, az alapítvány lét-
rehozójáról. Ezt követően került 
sor a díjkiosztásra. 

Különdíjat nyert  Hegyi Bar-
bara Anna, az Ifjúsági különdí-
jat  Tóth Johanna kapta, próza 
kategóriában  Székely Gábor 
első, Krajcsovszki József má-
sodik, Bodor Mónika harmadik 
helyezést nyert.

A költők versenyében Gulyás-
né Fazekas Mária első, Kapusné 
Eke Mária második, Hartmann 
József harmadik helyezett lett.

Tollforgatók versenye
Hirdetés Hirdetés
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2015. május 30.
KUNSZÁLLÁS  

TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR- 
ÜNNEPSÉGEK

16.00 Helytörténeti Gyűjtemény, 
„Gyöngyösi Mátyás 110” emlékmű-
sor és koszorúzás, kiállítás látogatás  

(nyitva 21.00-ig)
TeleFONÓ az új ifjúsági klub ünnepélyes átadása  a tájház 

padlásán

GYERMEKNAPI PROGRAMOK
14.00 Csemete sétány. 2014-es újszülöttek köszöntése
15.00-18.00 Mosolyvár Óvoda, gyermeknapi játszóház,

17.00-18.00 a fogorvosi rendelőben,  
„Foggal-örömmel” családi FOGlalkozás

14.00-19.00 Könyvtár- Mesemozi
Mesék Mátyás királyról, Magyar népmesék

15.00-18.00 Somogyi Lovas Szabadidő Központ, lovas gyermek-
programok, lovagoltatás

16.00-tól Zerinváry Szilárd „Lóbeszéd”című előadása a lovak 
kommunikációjáról

KUN-TURÁLIS PROGRAMOK
KUN-TURÁLIS SZOMSZÉDOLÁS, fellépők:

Radnai téri színpad
18.00-19.00 Aranyalkony Nyugdíjas Klub,  

Csűrcsavaró Néptáncegyüttes
14.00-00.00 Órák Háza

kiállítás-látogatás a Hatvani család magángyűjteményében
Faluház civil terme

rádiók, lemezjátszók és egy működő filmvetítő a 40-es évekből
14.00-20.00 kovácsműhely, kiállítás látogatás

14.00-21.00 Faluház színházterem
Rádi András festmény-kiállítása

Élet a régi Kunszálláson, fotókiállítás
14.00-15.00 Ágoston Laci bácsi kiállítás tablóképeiről, saját 

családi fotóiról, illetve kunszállási emlékeiről anekdotázik
19.00-19.30 Hivatal. „Vár a jegyzőterem,  légy te az (ellen)

jegyző!” – szerepcserés szituációs-rögtönzős játék: ezen az estén 
a jegyző az ügyfél, az ügyfél pedig a jegyző székébe ül

14.00-21.00 Helytörténeti Gyűjtemény.  
Kiállítás látogatás, retro háztartási eszköz- kiállítás 

14.00-19.00 kézműveskedés az iskola pedagógusaival 
kunIQm – helytörténeti vetélkedő 

14.00-20.00 sétálóutca, veterán autó kiállítás. Napközben a 
veterán járművek felvonulása a falvak utcáin

Kármelhegyi Boldogasszony Templom
18.00 katolikus istentisztelet

18.30-19.00 Palestrina Kamarakórus hangversenye
Radnai téri színpad

17.00-18.00 „Falvak, kész a kaja!”
Buday Péter mesterszakács gasztro-showja

19.30-21.00 Historica együttes koncertje
21.00-0.00

Éjjeli KUN-túra: éjszakai gyalogtúra, közben ismerkedés a kun 
hagyományokkal. Indulás a kunszállási kunszobortól, majd a 

fülöpjakabi Szultán-sarok melletti tanyáján Dulity Tibor festő halá-
lának 15. évfordulója alkalmából Benkő Évával találkozunk, végül 
érkezés a jakabszállási Wolfordi Közösségi Házhoz, túravezető: 

Csankovszki Tibor
21.00-hajnalig  

Faluház színházterme a Ménkű Banda élőzenéjével kísért  
Csűrcsavaró Táncház

ZÖLD FaLÓ – HELYI TERMELŐK,  
HELYI ÍZEK BEMUTATKOZÁSA

HÁZI BOR- ÉS PÁLINKA MUSTRA 
14.00-16.00 Nemesné Bakró Emőke, biokertészetének látogatása
14.00-22.00 Szent Vince Pincészet, pincelátogatás, borkóstolás

10.00-14.00 Régi falumúzeum udvara,  
kemencés borjúkötél-sütés az idősekkel

17.00-20.00 Helytörténeti Gyűjtemény, udvara lepénysütés a 
nagycsaládosokkal

SPORTRENDEZVÉNYEK
13.00-19.00 Radnai tér

honvédségi toborzó; 
volt tűzoltószertár, 50 éve alakult a kunszállási önkéntes tűzoltó 

egylet- kiállítás
14.00-18.00 Cines Szabadidőközpont

Cines horgász baráti kör nyílt napja
18.00-18.30 Faluház színházterem

Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózó-bemutatója
FUTÓVERSENY

13.00-14.00: rövidtáv: Kunszállás- Fülöpjakab között
15.00-16.00:  középtáv: Fülöpjakab- Jakabszállás között

17.00-18.00: hosszútáv: Jakabszállás- Kunszállás között

Háztartási kert a 
Csillag Szolgáltatópontban
– A „Komplex telep-program” keretében „Kerti 
munkás + ökológiai termesztési ismeretek + 
háztartási ismeretek” elnevezésű képzés in-
dult 2015. március 13-án, amelynek keretében 
két közösségi kert kialakítására is sor kerül a 
„Csillag Szolgáltatópont” és a Hajléktalanszálló 
területén – mondta el Farkas Mihály projekt-
menedzser.

A tisztán uniós forrásból finanszírozott 
projekt „Lakókörnyezet alakítása” elnevezésű 
programeleme keretében jelenleg a Délibáb 
utca jobb oldala mögötti önkormányzati te-
rületen évtizedek alatt felgyülemlett hulladék 
elszállítása fejeződik be. A mintegy 400 m3(!) 
hulladék elszállítása után – a jelenleg zajló 
igényfelmérést követően – 500-600 m2-es ker-
teket alakítanak ki, amelyek a gyakorlati képzés 
helyszínéül szolgálnak majd. A kertekben gyü-
mölcsfákat ültetnek majd a képzésben résztve-
vő diákok, valamint megtanulják a szőlő telepí-
tését és veteményes kert kialakítását.

Tavaszköszöntő  
Pálmonostorán

Az év elején Németh László kezdeményezésére 
alakult meg Pálmonostorán a Huszka József 
Hagyományőrző Egyesület helyi íjásztagoza-
ta. Az újdonsült közösség úgy döntött, hogy 
tavaszelőn egy kis pezsgést hoznak a község 
életébe. Az íjászat bemutatása és népszerű-
sítése mellett a helyi civilszervezetekkel ösz-
szefogva gazdag programot szerveztek ápri-
lis 11-én a Tavaszköszöntőn. A lovas és íjász 
programok mellett kiállítást rendeztek az „Ősi 
idők” címmel kiírt rajzpályázatra beérkezett 
alkotásokból. És, hogy éhen ne maradjanak az 
érdeklődők, meghirdették az ősi alapanyagok-
ból készült ételek versenyét is. Az árpakásából, 
nyúlraguból, pirogból és káposztás disznóragu-
ból bőségesen jutott a kézműveskedésben, ko-
csikázásban és íjászkodásban elfáradt , megé-
hezett fiataloknak és szüleiknek.

A (f)alvatlanság ellenszere
FALVAK ÉJSZAKÁJA
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Tangentor és szénsavfürdő: kád, meleg víz, szieszta
Újabb két kezelést próbáltunk ki a félegyházi Róna Kincse fürdő-
ben elérhető terápiás módszerek közül. A tapasztalat mellett egy 
újabb kellemes, pihentető délutánt nyertünk. 

Vízalatti vízsugár
masszázs (tangentor) 

Manuális jakuzzinak is nevezik ezt 
a rendkívül kellemes vízsugárral 
történő masszírozást, amely az 
élményt tekintve valóban hasonló 
ahhoz, amit a jakuzzi nyújt. Míg a 
beteg kényelmesen lazít, egy slag-
szerű csőből 0,5–2 atmoszféra 
közötti nyomással áramló, szabá-
lyozott vízsugárral kezelik a test 
megfelelő területét. A kedvező élet-
tani eredményt elsősorban a vízsu-
gár masszírozó, nyomó hatása vált-
ja ki. Az izomzat fellazul, fokozódik 
a vér- és nyirokkeringés, csökken 
a fájdalom. Míg a legtöbb helyen 
közönséges meleg vízben végzik a 
kezelést, addig a félegyházi fürdő-
ben gyógyvízzel töltik fel az orvosi 
kádat. A mozgásukban korlátozot-
tak pedig a gyógyvizes medencé-
ben, mobil tangentor használatával 
részesülhetnek kezelésben. A be-
tegnek mindkét esetben pihentető 
percekben lesz része.

Szénsavfürdő
Kád, melegvíz, szieszta. Kelleme-
sen pezsgő, gyengéden csipkedő 
érzés mellett ezt nyújtja a szénsav-
fürdő a betegnek. Ezt a kezelést a 
reumatológus, mozgásszervi reha-
bilitációs, vagy ortopéd szakorvos 
mellett gyakran kardiológus írja fel 
a betegnek. A kezelés speciális für-
dővízben történik, amely nem más, 
mint gyógyvízbe juttatott szénsav. 
A kádat lefedik: csak a beteg feje 
marad kívül, testén pedig az ily 
módon lezárt „kabinban” kis bu-
borékok formájában kirakódik a 
széndioxid.

Lazítás, relaxálás közben a be-
teg bőrén enyhe bizsergő, csiklan-
dó érzést tapasztal. Eközben a 

széndioxid egy része bekerül 
(úgymond diffundál) a vérkerin-
gésbe, és kitágítva azokat 

„munkára ösztönzi” a hajszále-
reket. Mivel ezáltal nő az érrend-
szer keresztmetszete, a szív 

könnyebben tud pumpálni. 

Mindezek hatására javul az izmok 
anyagcseréje, felfrissül a szer-
vezet. A szénsavfürdő keringési 
rendszerre gyakorolt kiváló hatá-
sát számos szív-érrendszeri be-
tegségben bizonyították már. Én 
magam a kezeléssel töltött percek 
nyugtató hatását tapasztaltam 
meg. 

Az előző nyereményjátékra je-
lentkezők közül két főre szóló be-
lépőt nyertek a Róna Kincse  für-
dőbe:

– Gerecs Attila, Kiskunfélegyhá-
za, Petőfi u. 41.

– Sikár Józsefné, Kiskunfélegy-
háza, Kun u. 43/a

– Szabó Sándorné, Kiskunfé-
legyháza, Dózsa György u. 36. 

Gratulálunk a nyerteseknek, nye-
reményüket postázzuk.

Azok között, akik  május 4-éig 
eljuttatják nevüket és címüket a 
Félegyházi Közlöny  szerkesztő-
ségébe (6100 Kiskunfélegyháza, 
Szent János tér 2.), újabb három 
darab, két főre szóló belépőjegyet 
sorsolunk ki. A borítékra írják rá: 
Róna Kincse! Sorsolás: május 
5-én, kedden!

kivágható programmelléklet

Április 26., vasárnap
Godspell-Isteni Musical, jótékonysági előadás 
az Ótemplom orgonafelújításáért, 
Művelődési Központ, 15:00

Április 27., hétfő
Véradás, Ipartestület Székház, 09:00 -12:00

Április 28., kedd
Betűbölcsi  Czakóné Kállai Ildikó 
fejlesztőpedagógussal, Városi Könyvtár, 10:00

Szalay Gyula Emléknap: „150 éve született a 
Kiskun Múzeum első Igazgatója” című előadás, 
Kiskun Múzeum, 17:00

Április 29., szerda
Sántha György költő félegyházi évei, Bajtai 
Mária és Dr. Pallagi Mária előadása, 
Városi Könyvtár, 17:00

Május 1., péntek
Majális a megújult Parkerdőben: Kilátóavatás, 
Vidámpark, Májusfa állítás, aprók tánca, 
Intézmények és Egyesületek bemutatkozása, 
színvonalas gyermek-, élőzenés és tánc 
műsorok, Parkerdő, 09:00 - 17:00

Időszakos programok, kiállítások: 
Mezősi Ágnes fotókiállítása, Művelődési 
Központ, meghosszabbított nyitva tartással 
megtekinthető május 2-ig.

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

„Gondolkozz!-Változz!”, bűnmegelőzési 
kiállítás, Kiskun Múzeum, megtekinthető 
május 18-ig.

„Gyűjtötte Szalay Gyula…” című kiállítás, 
Kiskun Múzeum, megtekinthető 
április 28-tól június 30-ig

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

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

Ingyenes Tárt Kapuk: múzeumi játszóház, 
koncertek, színes programok 
Kiskun Múzeum, 09:00 -17:00

Kerékpárral a Bugacmonostori Emlékparkba, 
Kiskun Múzeum, 09:00

Családi Diafilmvetítés, Városi Könyvtár, 10:00

Solti Károly Emlékest, 
Művelődési Központ, 18:00

MAGNA CUM LAUDE koncert, Rocktár, 20:00
Május 5., kedd
Betűbölcsi a Születés Hete alkalmából, 
gyógyszerészeti, védőnői, gyermekorvosi, 
babamasszázs és zenepedagógiai előadások, 
tombola, játszóház, termékbemutatók, 
Városi Könyvtár, 09:30 -11:30

Május 8., péntek
CLOUD9+ koncert, Rocktár, 21:00

Petőfi Mozi
Részletes információ: 
www.felegyhazimozi.hu

Április 24-től Május 6-ig
Végre Otthon 3D, animációs
Sam - Kismadár nagy kalandja 3D, animációs
A pláza ásza Vegasban, vígjáték
A 44. gyermek, filmdráma
Argo 2, magyar akció-vígjáték

Közérdekű információk:
Kiskun Múzeum: +36 76/461-468
Művelődési Központ: +36 76/466-843
Városi Könyvtár: +36 76/461-429
Tourinform: +36 76/562-039

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 24-től
május 8-ig
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Gépész-napok: 2015
Április közepén XXXI. alkalommal rendezte meg a Szent Benedek Gimnázium, Szakképző 
Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézménye a Gépész-napokat.

A négy napos rendezvényen a programok 
sora Holló-Szabó Ferenc, az ELTE matematiku-
sának stand up matematika óráival kezdődött. 
Később az érdeklődők megismerkedhettek töb-
bek között a 3d-s nyomtatás titkaival, a bátrak 
részt vehettek egy 15 km-es gyalogtúrán, az 
osztályok pedig fociban, valamint COD4 verse-
nyen mérték össze tudásukat.

A következő napon állásbörzét tartottak első-
sorban a végzős diákok számára, az érettségi 
előtt állók pedig hasznos ismereteket szerez-
hettek a duális képzéssel kapcsolatban. Délután 
horgászverseny, kiütő bajnokság, művészeti- és 
barkács kiállítás, FIFA 2015 és Heartstone- ver-
seny várta a diákokat. 

Szerdán minden osztály maga gondosko-
dott az ebédről. 10 órától füstbe burkoló-

dzott az iskolaudvar, és finomabbnál fino-
mabb ételek főttek a bográcsokban, illetve 
sültek a tárcsákon, grillsütőkön. A főzéssel 
párhuzamosan pingpong- és sakkverseny 
zajlott. A diákok megismerkedhettek a Da-
kar-t is megjárt versenykamionnal, illetve 
terepjáróval. Igazi különlegesség volt a kiál-
lított Opel Insignia, illetve Maserati sportau-
tó, amelybe a diákok is beülhettek. Az egyes 
osztályok kötélhúzásban, kamionhúzásban 
is összemérhették erejüket. A délelőtt során 
trial-bemutató és dekázó verseny színesítet-
te a programot.

A Gépész-napokon képviseltette magát a se-
gesvári testvériskola is. A csoport itt tartózko-
dása alatt  ellátogatott Pannonhalmára és Bala-
tonfüredre is.

A programsorozat csütörtök délelőtt véra-
dással zárult.

Ezúttal is igen változatos programokon ve-
hettek részt a diákok, köszönjük mindenki tá-
mogatását, aki hozzájárult a programsorozat 
sikeréhez!

Rokolya Csaba igazgató
Szent Benedek Gimnázium 

Szakképző Iskola Kollégium 
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Tagintézménye

Diáksikerek

OKTV
Jankovszki Réka és Lantos Viktória a 
Móra Ferenc Gimnázium 12/A osz-
tályos tanulói (felkészítő tanáruk Pa-
lásti Lászlóné) magyar nyelvtanból 
mérettette meg magát az Országos 
Középiskolás Tanulmányi Versenyen 
(OKTV). Lantos Viktória bejutva az 
ország tíz legjobbja közé, az 5. he-
lyezést érte el. Horváth Vivien 12/A 
osztályos tanuló (felkészítő tanára 
Szabó Ildikó) Rajz és Vizuális kultúra 
tantárgyból indult a versenyen, és 
érte el az értékes 9. helyezést.

Középiskolás szónok
Barna Pap Bianka 11/E osztályos ta-
nuló (felkészítő tanára Dr. Borbélyné 
Szabó Katalin körvezető) a Kossuth 
Szövetség és az Országos Széchenyi 
Kör 20. Országos Szónoklat Verse-
nyén középiskolás kategóriában I. 
helyezést ért el. A tehetséges tanu-
ló a Kosztolányi Dezső és a Nyugat 
költői elnevezésű szavalóversenyen 
egy nappal később a zsűri különdíját 
vehette át.

Szakma Kiváló Tanulója
A mezgések idén is bizonyították, 
hogy a szakma élvonalába tar-
toznak. Konkádor Gergő az első, 
Kurucz Tibor a hatodik helyezést 
érte el a Gyulán megrendezett 55. 
húsipari termékgyártó Országos 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyen. 
Konkádor Gergő az első helyezés 
mellett kiérdemelte a legjobb kész-
termék gyártónak járó különdíjat is. 
A sikeres versenyzők felkészítői Kis 
Miklós, Kiss-Ocskó Mónika, Szat-
mári István és Szirom Anikó voltak.

Olasz kapcsolat
Az olaszországi testvérváros, Feltre 
középiskolás diákjai vendégesked-
tek Félegyházán. A Giorgio Dal Piaz 
iskola diákjai itt tartózkodásuk alatt 
ismerkedtek a vendéglátó Móra Fe-
renc Gimnázium  intézményével, a 
várossal és annak nevezetességei-
vel. Petőfi Sándor szobránál olaszul 
szavalták el a költő „Egy gondolat 
bánt engemet …” és a „Szeptem-
ber végén” című verseit. 

Grúz táncosok

Grúz táncosok mutattak be ferge-
teges produkciót április 20-án a 
Batthyány Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola előadó-
termében. Az együttes bemutatta 
hazája jellegzetes táncait és népvi-

seletét is. A harcos, virtuóz előadás 
után a lelkes közönség többször is 
vastapssal hívta vissza őket a pódi-
umra. A 15 fős, fiatal főiskolásokból 
álló grúz együttes Tbilisziből, Grúzia 
fővárosából érkezett Félegyházára.

Grúz táncosok

Emléktábla
Reményik Sándornak
A költészet napjára emlékezve 
„Csendes csodák” címmel tartot-
tak verses irodalmi estet a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtárban április 
9-én. A rendezvény záróakkordja-
ként  dr. Tarjányi József és Kollár 
László önkormányzati képviselő  
leleplezték az erdélyi magyar líra 
kiemelkedő alakjának, Reményik 
Sándornak az emléktábláját. 

Hunyadi László szobrászművész 

domborművének kiöntését Tar-
jányi József, a Móra Ferenc Köz-
művelődési Egyesület tiszteletbeli 
tagja finanszírozta, felállításához 
anyagi segítséget nyújtott dr. Óno-
di Izabella, dr. Kiss Ákos Csaba 
és Horváth Gábor önkormányzati 
képviselő, valamint a Huszka Jó-
zsef Hagyományőrző Egyesület. A 
márványtáblát készítette és elhe-
lyezte Bozóki István.
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Labdarúgás

Meglógott
a KHTK

Kihasználta a Híd SC botlását 
és ismét 3 pontra növelte elő-
nyét a megyei I. osztályú baj-
nokság élén a Kiskunfélegyházi 
HTK. 

Bács-Kiskun Megyei I. 23. 
ford. 2014. 04. 19.

Kunszállás SE- Kiskunfé-
legyházi HTK (1-1) 1-6

Gólszerzők: 6. p. Mizsei Fe-
renc ill. 41. p. Szabó Tamás, 49. 
p. Vincze Nándor (öngól), 70.p. 
Palásti Sándor, 73. p. Zs. Juhász 
István, 80. p. Tóth István, 83. p. 
Palásti Sándor

Piros lap: 51. p. Lapsánszki 
Tamás (Kunszállás)

Ikszelt 
a Vasutas

A szebbik arcát mutatta ezút-
tal a Kiskunfélegyházi Vasutas. 
Fordulatos mérkőzésen 2-2-es 
döntetlent játszott a Tiszaal-
párral. 

Bács-Kiskun Megyei II. 
Észak 21. ford.

Kiskunfélegyházi Vasutas 
SK- Tiszaalpár SE (0-1) 2-2

Gólszerzők: 54. p. Kürtösi 
Szabolcs, 64. p. Abonyi Péter ill. 
23. p. Pásztor Gyula, 80. p. Gálfi 
Mihály

Két perc alatt 
dőlt el 

a mérkőzés
2-0-ra alul maradt hazai pá-

lyán a Kiskunfélegyházi HTK 
II. a listavezető Városfölddel 
szemben.

Bács-Kiskun Megyei II. 
Észak 21. ford. 2015. 04. 18.

Kiskunfélegyházi HTK II.- 
Városföld SE (0-2) 0-2

Gólszerzők: 21.p. Kiss Sza-
bolcs, 22. p. Kiss Szabolcs

Bajnok lett az Astra Kiskunfélegyházi Bulls
A Hajdúböszörményi TE váratlan 
botlásának köszönhetően a többi 
mérkőzéstől függetlenül megnyer-
te a női futsal NBI-es bajnokságot 
az Astra Kiskunfélegyházi Bulls. 
Az Astra április 18-án a BME FC 
5-3-as legyőzésével 11 pontos 
előnyre tett szert a Hajdúböször-
ményi TE előtt, akik április 19-én 
a DVTK- Vénusz otthonában 5-4-es 
vereséget szenvedtek. Három kör-
rel a vége előtt az Astra 11 pontos 
előnye ledolgozhatatlanná vált, a 
csapat zsinórban harmadszor lett 
a női futsal NBI bajnoka.

Sikerrel zárult az „asztalitenisz maraton”

Városi asztalitenisz-bajnoksá-
got szervezett április 18-19-én 
a Vállalkozók Ipartestülete és a 
Félegyházi Asztalitenisz Sportis-

kola. A versenyen korosztálytól 
függetlenül sok amatőr sportsze-
rető ragadott ütőt. Április 18-án 
a FASI edzőtermében az egyéni 

számokat bonyolították le. A nők-
nél Farkas Lászlóné, a férfiaknál 
Laczkó János győzött. A vigaszá-
gat Kutasi Kálmán nyerte meg. A 
verseny április 19-én a Vállalkozók 
Ipartestületében a páros számok-
kal folytatódott. A nőknél Farkas 
Lászlóné – Sándor Szilvia győzött. 
A férfiaknál Laczkó János – Tajti 
Lajos vehette át az aranyérmet. 
A vegyes párost Dragon Erzsébet 
– Papp Sándor nyerte. A díjakat 
Makai Lászlóné és Busi Lajos szer-
vezők segítségével Csányi József, 
Kiskunfélegyháza polgármestere, 
Balla László alpolgármester és 
Tóth Levente, a rendezvény támo-
gatója adta át.

Dánffy Antal
Emlékverseny

Kiskunfélegyházán rendezték 
meg április 11-én a Dánffy Antal 
Emlékverseny- KKC Senior Ko-
sárlabda Tornát. Az eseményre 
országosan több mint 20 csapat 
érkezett. 

Női 30 év felettiek: I. hely: 
Budapest-Baja, II. hely: Mező-
berény, III. hely: Hanyatt SE

Női 45 év felettiek: I. hely: 
Mezőberény, II. hely : Sopron, 
III. hely: Viharos Szenyórák

Férfi 35 év felettiek: I. hely: 
Szeged, II. hely: Dunaharaszti, 
III. hely: Székesfehérvár

Férfi 50 év felettiek: I. hely: 
Székesfehérvár, II. hely : Szeg-
halom, III. hely: Kiskunfélegy-
háza

Angol vízilabdázók Félegyházán 

Szentesen edzőtáborozott és Kiskunfélegyházán szállt meden-
cében április 11-én az angol U14-es utánpótlás női válogatott. A 
lányok a Kiskunfélegyházi Vízilabda Sport Egyesület korosztályos 
csapatával küzdöttek meg a városi uszodában. 

Sikerrel zárult az „asztalitenisz maraton”

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán



2015. április 24.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY   l   HELYI HÍREK12

Hirdetés

Titkok a levéltárból
Érettségi vizsga 120 éve

Városunk legrégebbi középisko-
lája (jogutóda a mai Móra Ferenc 
Gimnázium) 1809-ben még csak 
négyosztályos kisgimnáziumként 
kezdte meg működését. Az idők 
során algimnáziummá vált, majd 
az 1890-es évektől kezdték foko-
zatosan nyolcosztályos, érettségit 
adó főgimnáziummá fejleszteni. (A 
főgimnázium megfelel a mai álta-
lános iskola felső tagozatának és a 
mai középiskolának.)

Az 1894/1895-ös tanévben in-
dult el az első félegyházi nyolcadik 
(végzős) osztály. Az első érettsé-
gi „vizsgálatra” 120 évvel ezelőtt, 
1895-ben került sor, az írásbeli 
részt május 15-20. között, a szó-
belit június 11-14. között tartották. 
A végzős osztályba járó 25 fiú – hi-
szen ekkor még csak fiúk látogat-
hatták a félegyházi gimnáziumot 
– mindegyike jelentkezett érettségi-
re, de közülük csak 20-an „bocsáj-
tattak szóbelire” és csupán „15-en 
állották ki az érettségi vizsgálatot”.

Összesen két tanuló érte el a 

lehető legjobb eredményt, ők „jele-
sen érettek”, a többség (nyolc fő) 
a „jól érettek” kategóriába esett, 
öten pedig a szerény „érettek” 
csoportját képezték. A végzett diá-
kok továbbtanulási szándékáról is 
képet alkothatunk: heten jelentkez-
tek jogi, ketten-ketten bölcsészeti, 
mérnöki, gazdasági képzésre, egy 
fő az orvosi, egy másik diák pedig 
az erdészeti pályát választotta.

1895-ben a félegyházi gimnazis-
táknak az alábbi tárgyakból kellett 
érettségi vizsgát tenni: magyar, 
latin, görög, német nyelv, mennyi-
ségtan. A félegyházi levéltárban 
fennmaradtak az első érettségi 
vizsga írásbeli feladatai, amelyek 
még nem központilag érkeztek, 
hanem helyben állították össze a 
szaktanárok, a tankerületi főigaz-
gató pedig csupán jóváhagyta a 
kiválasztott témákat.

Az egyik kidolgozandó mennyi-
ségtani tétel ugyanis így kezdődik: 
„Félegyháza város 360.000 forin-
tos regálékötvényét eladta...”

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
Rovatunkkal az elkóborolt ebek és 
gazdájuk egymásra találását sze-
retnénk 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.) Kávé: kb. 15 hónapos keverék 
kan, 04.04-én a Selymes I. dűlő-
ből került be.

2.) Mázli: kb. 1 éves keverék kan, 
04.09-én Tiszaalpárról került be.

3.) Pindúr: kb. 6 hónapos keverék 
szuka, Ring hegy I. dűlőből 04.10-
én került be.

4.) Morgó: kb. 1,5-2 éves puli kan, 
04.01-jén Haleszból került be.

5.) Pamacs: kb. 1 éves puli ke-
verék szuka, 04.08-án a Simonyi 
Óbester utcából került be.

6.) Dömi: kb. 5 éves keverék kan, 
04.04-én a Majsai út külterületi 
részéről került be.

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Soós Sarolta – Bálint Tibor, 
Plasznik Mária – Fazekas István Péter, Nikolics 
Ninetta – Fazekas László, Fekete Eszter – Kele-
men Norbert Róbert, Sevecsek Noémi Tímea – 
Seres Sándor, Kocsis Anikó – Szabó Tibor
Meghaltak: Radics Sándorné Venczel Veronika 
– Lajosmizse, Polgár Ferenc Lászlóné Nagy Esz-
ter – Ágasegyháza, Tercsi Józsefné Dakó Mária 
Magdolna – Kecskemét, Gönczöl János – Pál-
monostora, Gaál Gaszton Ferenc – Kiskunmaj-
sa, Czakó József – Kiskunfélegyháza, Kiss La-
jos – Kiskunfélegyháza, Tóth Józsefné Kálnoki 
Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Hunyadi Lászlóné 
Dávid Judit Katalin – Bugac, Molnár Rozalija Lo-
vas Rozalija – Kiskunfélegyháza, Szűcs Dániel 
László – Kiskunfélegyháza, Iván István Iván – 
Kiskunfélegyháza, Czibolya Imréné Fodor Má-
ria – Kiskunfélegyháza, Pénzes Lajosné Bense 
Margit – Kiskunfélegyháza, Szabó László – Kis-
kunfélegyháza, Herédi Gáspár – Kiskunfélegy-
háza, Tóth Imréné Ivanits Éva – Kiskunfélegy-
háza, Tóth István – Kiskunfélegyháza, Szekeres 
Pálné Iványi Mária – Kiskunfélegyháza, Horváth 
Lajosné Taubert Erzsébet- Fülöpháza, Papp Imre 
– Pálmonostora, Németh Jánosné Vidra Mária 
– Lajosmizse, Bárnai Andrásné Józsa Mária – 
Kecskemét, Lindinger Istvánné Timár Blanka 
– Kecskemét

Hirdetés

„ÁR-MAJÁLIS” A PC VARÁZSLÓBAN!
Tabletek, notebookok, asztali számítógépek 

és kiegészítők nagy választékban a PC Varázslóban!
Használt Lenovo sz. gép: Intel Core2Duo 2.2GHz, 2GB DDR2, 80GB 
HDD, DVD-író, 1 év gar.: 19.990 Ft
Használt HP dc7900 sz. gép: Intel Dual Core 2,5GHz, 2GB DDR2, 
160GB HDD, DVD olv. 1év gar.: 28.990 Ft
Új notebookok már: br. 85.000-Ft-tól
Új Tabletek már: br. 21.000 Ft-tól

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

Az ELŐ-SZER Kft felvételre keres 
munkájára igényes, gyakorlattal 

rendelkező önálló munkavégzésre 

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT.

Jelentkezési határidő: 
2015. május 15.

Szakmai önéletrajzát várjuk az 
eloszer@eloszer.hu 

e-mail címen!

III. Szivárvány Majális
Május 9-én, 9.30-tól rendezik meg a 
Szivárvány Személyes Gondoskodást 
Nyújtó Intézmény Csanyi út 3. szám 
alatti otthonában a III. Szivárvány 
Majálist, esőnap május 16. Az Idő-

sekért, Fogyatékosokért és Rászorul-
takért Alapítvány részére felajánlott  
támogatásokat az intézményi ellá-
tottak részére rehabilitációs esz-
közök beszerzésére, kulturális- és 
szabadidős programok szervezésére 
fordítják. Adományokat a rendezvé-
nyen is elfogadnak.


