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Elismerés a legjobbaknak

– Megköszönöm a nagyjelentőségű 
kitüntetést, melyet szeretett férjem-
nek adományoztak. Fájdalommal tölt 
el, hogy nem Ő vehette át – mondta 
dr. Marschalek Györgyné (felvé-
telünkön) asszony, miután átvette 
férje, néhai dr. Marschalek György 
nyugalmazott belgyógyász főorvos 
részére adományozott „Kiskunfé-
legyháza Város Díszpolgára” posz-
tumusz kitüntető címet. Az özvegy 
Felix Mendelsohn-Bartholdy soraival 

idézte meg a nagyszerű szakember, 
köztiszteletben álló orvos emlékét: 

„Az igazságot keresni, / a szép-
séget szeretni, / jót akarni és a leg-
jobbat tenni, / ez az, amire hivatott 
az ember.”

S még hozzáfűzte: „Ő ilyen volt.”
A félegyházi képviselő-testület 

március 25-én zárt ülésen hozott 
határozatot a Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata által ado-
mányozott helyi kitüntetésekről. 

Az elismeréseket ünnepélyes ke-
retek között a Városalapítók Napja 
keretében május 24-én, vasárnap 
megrendezett ünnepi testületi ülé-
sen vehették át a kitüntetettek. 

Csányi József köszöntötte az 
ünnepi képviselő-testületi ülés 
vendégeit, amelyet – fogalmazott a 
polgármester – a város történelmi 
múltját és hagyományait ápolva, a 
városalapító elődök és a ma polgá-
rainak tiszteletére rendeztek meg. 

Kiemelte: Kiskunfélegyháza legna-
gyobb kulturális és hagyományőr-
ző eseménye a Városalapítók Hete, 
amikor 1745. május 24. történel-
mi dátumára emlékezik a város, 
amikor a redemptiot engedélyező 
kiváltságlevelet Mária Terézia ki-
rálynő a Jászkun kerület legfőbb 
bírájának, Magyarország nádorá-
nak, gróf Pálffy Jánosnak átadta. 
2000-től ez a nap Kiskunfélegyhá-
za ünnepe.
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Helyismereti vetélkedő
Ezt követően a helyismereti ve-

télkedő díjait osztották ki, amely-
nek szervezője ezúttal is a Kiskun 
Múzeum és a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ 
volt, valamint a Magyar Nemzeti 
Levéltár Kiskunfélegyházi Rész-
lege, a Kiskunfélegyházi Rendőr-
kapitányság, a Kiskunfélegyházi 
Polgármesteri Hivatal, és a Kiskun 
Múzeum Baráti Köre is segítséget 
nyújtott.

A vetélkedőn három korcso-
portban összesen 98 csapat 353 
diákkal vett részt, felkészítő taná-
raikkal együtt elismerő oklevelet 
vehettek át Csányi József polgár-
mestertől és Mészáros Márta mú-
zeumigazgatótól.

Megalakult a társaság
Az ünnepi képviselő-testületi 

ülés második napirendi pontja-
ként megalakult a Móra Ferenc 
Társaság, amelynek 18 alapító 
tagja csaknem teljes létszámban a 
helyszínen aláírta az alapító nyilat-
kozatot. A grémium még vasárnap 
délután megkoszorúzta Móra Fe-
renc szobrát. Rosta Ferenc alpol-
gármester az ünnepi aktus alkal-
mából azt az utat elevenítette fel, 
amely elvezetett a május 24-i meg-
alakuláshoz, amikor a Móra család 
képviselői, szegedi és félegyházi, 
illetve határon túli polgárok kinyi-
latkoztatták, hogy újra felemelik 
a Móra Ferenc Társaság egykor 
kényszerűségből elejtett fonalát. 

Díszpolgár
Ezt követően elismeréseket adott 
át a Csányi József polgármester 
és Balla László alpolgármester a 
város nevében azoknak, akik Kis-
kunfélegyházáért, annak ifjúságért 
és az idősebbekért, a közjóért, az 
emberek boldogulásáért, fejlődé-
séért, egészségéért a legtöbbet 
tették, munkájukkal gyarapították 
a helyi közösség értékeit.

A „Kiskunfélegyháza Város Dísz-
polgára” posztumusz kitüntető 
címet dr. Marschalek György 
nyugalmazott belgyógyász főorvos 
részére adományozta a képvise-
lő-testület Kiskunfélegyháza város 
egészségügyében végzett 45 évi 
kiemelkedő gyógyító tevékenysé-
ge, magas szintű belgyógyászati, 
kardiológiai munkássága, orvosi 
és emberi tisztessége, példaértékű 
empátiakészsége és a betegek irán-
ti elkötelezettsége elismeréseként.

Elismerések
Dr. Péter László nyugalma-

zott egyetemi tanár, irodalom-
történész, nyelvész, folklorista 
Kiskunfélegyháza város kulturá-
lis életében végzett példaértékű, 
elhivatott munkáját, a helyi Móra 
kultusz erősítésében, ápolásában 
több évtized óta vállalt kimagas-
ló szerepét, tudományos, kutatói, 
szerzői munkásságát ismerték el 
a „Kiskunfélegyházáért” kitüntető 
címmel.

Kóti Árpád A Nemzet Színé-
sze, Kossuth- és Jászai Mari-dí-
jas színész, érdemes és kiváló 
művész részére művészi pályája 
elismeréseként, Kiskunfélegyháza 
város hírnevének népszerűsítése, 
a Petőfi versek tolmácsolása és 
Petőfi kultusza iránti elkötelezett, 
példaértékű munkássága, a ma-
gyarságtudat és hagyományápolás 
erősítése érdekében végzett tevé-
kenysége elismeréseként „Petőfi 
Emlékérem” kitüntető címet ado-
mányozott a félegyházi képvise-
lő-testület.

Tóth Istvánné Mészáros Anikó 
középiskolai tanár Kiskunfélegy-
háza közművelődésében végzett 
sokrétű, elkötelezett tevékenysége, 
évtizedeken át gyakorolt lelkiisme-
retes oktató-nevelői munkássága 
elismeréseként vehette át a „Petőfi 
Emlékérem” kitüntető díjat.

Fricska Nagy János nyugal-
mazott szaktanár, mezőgazdasági 
munkaközösség vezető részére 
négy évtizeden át nyújtott lelkiis-
meretes oktató-nevelő munkája, a 

szakmai rendezvények, versenyek 
területén végzett kimagasló, pél-
daértékű tevékenysége elismeré-
seként „Kiskunfélegyháza Város 
Ifjúságának Neveléséért” kitüntető 
díjban részesült.

Mindszenti László gé-
pész-mérnök tanár négy évtizedes 
lelkiismeretes, odaadó oktató-ne-
velő munkája, kimagasló, példa-
értékű szakmai igényessége, a di-
ákok iránti szociális érzékenysége 
elismeréseként kapta meg a „Kis-
kunfélegyháza Város Ifjúságának 
Neveléséért” kitüntető díjat.

Kis László nyugalmazott múze-
umi segéd, restaurátor, címfestő, 
Kiskunfélegyháza kulturális életébe 
való négy évtizedes aktív közremű-
ködése, a város képzőművészeti 
életét gazdagító alkotó tevékeny-
sége elismeréseként „Kiskunfé-
legyháza Város Közművelődéséért” 
kitüntető díjban részesült.

Vargáné Rácz Julianna Judit, 
a Kiskunfélegyházi Polgármeste-
ri Hivatal Jegyzői Iroda dolgozója 
részére Köztisztviselőként végzett 
két évtizedes kiemelkedő, igényes 
munkája, lelkiismeretes, példa-
értékű hivatástudata, a kollégák 
iránt tanúsított segítőkészsége 
elismeréseként „Kiskunfélegyháza 
Város Közszolgálatáért” kitüntető 
díjat kapott.

Dr. Szilágyi Mária nyugalma-
zott háziorvos részére több évtize-
des kiemelkedő gyógyító munkája, 
a betegek és hivatása iránti elkö-
telezettsége, az egészségmegőrzés 
terén végzett példaértékű tevé-
kenysége elismeréseként „Kiskun-
félegyháza Város Egészségügyé-
ért” kitüntető díjat adományozott a 
képviselő-testület.

Tamasi János kőműves, gépko-
csivezető a Szivárvány Személyes 
Gondoskodást Nyújtó Intézmény-
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Vargáné Rácz Julianna Judit

dr. Marschalek György
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nél végzett kimagasló szakmai 
munkája, az időskorú ellátottak 
iránt szeretettel gyakorolt önzet-
len, példaértékű tevékenysége el-
ismeréseként „Kiskunfélegyháza 
Város Szociális Ellátásáért” kitün-
tető díjban részesült.

Németh László Zsolt villamos-
mérnök, triatlon edző Kiskunfé-
legyháza sportja terén tett aktív 
és lelkes szervező munkájával, a 
Jogging Plus Szuperinfo Futóklub 
versenyeinek 25 év óta történő 
eredményes lebonyolításával „Kis-
kunfélegyháza Város Sportjáért” 
kitüntető díjat érdemelt ki.

Szabó Emese Európa bajnoki 
ezüstérmes birkózó részére kima-
gasló sportolói tevékenysége, példa-
értékű, odaadó sportszeretete, a bir-
kózó utánpótlás nevelésében vállalt 
önzetlen munkája elismeréseként 
„Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” 
kitüntető díjat vehetett át.

Karácsonyi Melinda közép-
iskolai tanárt Kiskunfélegyháza 
művészeti életét gazdagító szín-
vonalas munkája, az általa meg-
álmodott és 7 éve rendezvényeink 
fényét emelő Mozgásszínház sike-
res előadásainak elismeréseként 
„Kiskunfélegyháza Város Művésze-
ti Tevékenységéért” kitüntető díjjal 
jutalmazták.

Dr. Luchmann Zsuzsanna ta-
nár részére Kiskunfélegyháza vá-
ros oktatásában nyújtott több évti-
zedes színvonalas, példamutató és 
kiemelkedő munkája, tudományos 
és szakmai publicisztikái, a város 
közművelődésében vállalt tevé-
keny, aktív szerepe elismeréseként 
„Kiskunfélegyháza Város Tudo-
mányos Munkáért” kitüntető díjat 
adományozott a testület.

Pap István nyugalmazott épí-
tész technikus több évtizedes lelki-

ismeretes, odaadó munkája, a ro-
mák sorsának, életkörülményeinek 
javítása, az irántuk érzett szociális 
érzékenysége elismeréseként kap-
ta meg a „Kiskunfélegyháza Város 
Roma Közösségéért Végzett Mun-
káért” kitüntető díjat.

Mahlaj Róbert rendőr százados, 
Bűnügyi Osztályvezető Kiskunfé-
legyháza közbiztonságának javítá-
sa érdekében végzett példaértékű 
tevékenysége, a bűnmegelőzés és 
a bűncselekmények felderítése te-
rén mutatott elhivatott, kimagasló 
munkája elismeréseként „Kiskun-

félegyháza Város Közbiztonságá-
ért” kitüntető díjban részesült.

A „DÉL-100” INVEST Kft. 
részére Kiskunfélegyháza keres-
kedelmi téren egyik meghatáro-
zó gazdasági egységének a város 
gazdasági életében betöltött meg-
határozó szerepe, a helyi lakosok 
számára biztosított munkahelyek 
lehetősége elismeréseként „Kis-
kunfélegyháza Város Gazdaságá-
nak Fejlődéséért” kitüntető díjat 
adományozta a képviselő-testület.

„Kiskunfélegyháza Város Képvi-
selő-testülete Elismerő Oklevelét” 
vehették át:

Bense Sándor pedagógiai 
aszisztens oktatás-technikusként, 
majd karbantartóként végzett fe-
lelősségteljes szakmai munkája, 
embersége, példaértékű hozzáál-
lása elismeréseként.

Besze Tamásné nyugalmazott 
gazdasági ügyintéző négy évtize-
des magas színvonalú szakmai 
munkája, megbízhatósága, lelkiis-
meretessége, példaértékű munka-
bírása és következetessége elis-
meréseként.

Borda Mónika tanár kiemelke-
dő pedagógiai munkája, lelkiisme-
retes, példaértékű hivatástudata, 
gyermekszeretete elismeréseként.

Fekete Zoltán középiskolai ta-
nár részére a Móra Ferenc Gim-
názium magyar szakos tanáraként 
szervezett színvonalas irodalmi 
estek, művészi előadások elisme-
réseként.

Guthpintér Ibolya óvodai daj-
ka lelkiismeretes, példamutató 
munkája, kimagasló hivatástudata, 
odaadó, segítőkész magatartása, 
emberszeretete elismeréseként.

Hájas Sándor újságíró, Kis-
kunfélegyháza iránti elkötelezett 
hűsége, több évtizedes lelkiisme-
retes, odaadó munkája, kimagasló, 

példaértékű szakmai igényessége 
elismeréseként.

Hegedűsné Könyves Klára 
tanár elkötelezett, megbízható fel-
adatvégzése, kiemelkedő pedagó-
giai érzéke, példaértékű szakmai 
tevékenysége és sokoldalú feladat-
vállalása elismeréseként.

Katona Ottó tanár magas szin-
tű szakmai képzettsége, a gyakor-
lati és elméleti tudás ötvözésével 
közvetített ismeretek példaértékű 
átadása, embersége és közösség-
formáló képessége elismeréseként.

Kis Szabó László Tibor üzem-
gazdász, a Kiskunfélegyházi Zene-
barátok Kórusának alapító tagja 
részére Kiskunfélegyháza zenei és 
kulturális életéért tett kimagasló 
és lelkestevékenysége, valamint a 
Zenebarátok kórusának szólamve-
zetőjeként eltöltött 20 év elismeré-
seként.

Kovácsik Zita Kiskunfélegyhá-
za kulturális életének színesítése, 
a Móra Ferenc Gimnázium és szá-
mos városi rendezvény színvona-
lának emelése elismeréseként.

Kósa Erika tanító kimagasló 
és eredményes szakmai munkája, 
példaértékű közösségi szerepvál-
lalása, sokoldalúsága és hivatástu-
data elismeréseként.

Dr. Nyúzó Bálint kardiológus 
főorvos több évtizeden át gya-
korolt orvosi és orvostudományi 
munkája, az egészségmegőrzés-
ben végzett példamutató tevékeny-
sége elismeréseként.

Dr. Perlaki Pál belgyógyász, a 
Kardiológiai Rehabilitációs Osztály 
főorvosa részére több évtizedes 
lelkiismeretes gyógyító munkája, a 
betegek iránti elkötelezettsége és 
magas szintű szakmai hozzáértése 
elismeréseként.

Pintér Mátyásné közösségi 
szakápoló részére példamutató, 
lelkiismeretes munkavégzése, tü-
relmes, fáradtságot nem ismerő 
gondozói tevékenysége, hivatása 
iránti elkötelezettsége elismeré-
seként.

Rádiné Petróczi Márta tanár 
lendületes, fáradhatatlan munka-
végzése, közösségi feladatokban 
való tevékeny részvétele, sokolda-
lú feladatvállalása elismeréseként.

Dr. Reznyák Béla sebész Kis-
kunfélegyháza és vonzáskörzeté-
ben nyújtott rehabilitációs ellátá-
sért, a betegek és hivatása iránti 
elkötelezettsége, kimagasló, több 
évtizedes orvosi munkája elisme-
réseként.

Strennerné Pajkos Szabó Ka-
talin középiskolai tanár részére 
több évtizedes testnevelői-nevelő 
munkája, kimagasló, példaértékű 
szakmai hozzáértése, sokoldalú 
feladatvállalása elismeréseként és 
kiemelkedő szerepéért a testmoz-
gás fontosságának tudatosítása-
ként.

A Széljáró Balladás Együttes 
Kiskunfélegyháza kulturális életé-
ben betöltött szerepéért, magas 
művészi színvonalat képviselő 
előadásaiért, közösségteremtő és 
hagyományőrző tevékenysége elis-
meréséért.

Török Brigitta helyismereti 
könyvtáros kiemelkedő szakmai 
munkája, a helyismereti gyűjte-
mény feltárása és népszerűsítése 
érdekében végzett kitartó tevé-
kenysége elismeréseként, a diá-
kokat nagy számmal bevonó hely-
történeti versenyek, táborok lelkes 
szervezéséért.

Vörös János informatikus ré-
szére népi játékokat népszerűsítő 
szerepvállalása, rendezvényeken 
való gyermekközpontú, lelkes köz-
reműködése, a hagyományőrzés 
fontosságának tudatosítása elis-
meréseként.

Dr. Szilágyi Mária

Hájas Sándor (középen)



2015. június 5.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY   l   HELYI HÍREK4

Hirdetés

Szentmise

Mint már hagyományosan, úgy 
idén is szentmisével emlékeztek a 
város alapítók emlékére Félegyhá-
zán, a Városalapítók Hete vasár-
napján. A szertartást a Sarlós Bol-

dogasszony-templomban Talapka 
István apát-plébános celebrálta. 
A hívek – közöttük a város vezetői, 
képviselők, intézményvezetők – 
közösen mondtak imát az ősökért.

„Ismét jó Félegyházán”
Nagyon pozitívan érté-
kelem ami a városban 
történik, ismét jól ér-
zem magam Kiskunfé-
legyházán – nyilatkozta 
Gál Ernő, aki Segesvár 
képviseletében 18. al-
kalommal vett részt a 
Városalapítók napján.  
– Az utóbbi években a 
kapcsolat kissé elhidegült, nem a 
mi hibánkból. Úgy éreztük, hogy 
nem úgy működnek a dolgok, mint 
régen. Most ez változott, ezért 
nagyon szívesen tettünk eleget a 
meghívásnak. Örvendek annak, 
hogy úgy látom, Félegyházán jó 
kerékvágásba kerülnek a dolgok. 
Szép a város, tiszta és rendezett. 
Ezt a templomtoronyból is végig-
nézhettük. Voltunk a Parkerdőben 

is, ami szintén egy üde 
színfolt. Jó a benyomá-
som az új polgármes-
terről és a testületről 
is.

Gál Ernő elmond-
ta: örülnek annak, 
hogy annak idején le-
tették az alapkövét a 
két város közötti tes-

térkapcsolatnak, amely ma már 
nemcsak hivatalosan, hanem in-
tézményi, családi, baráti szinten 
is működik. 

Mint fogalmazott, az ottani 
magyaroknak „mindent jelent” ez 
a testvérkapcsolat. Talán ez az 
egyik oka amiért úgy nyilatkozott, 
hogy „jó itt lenni”, valamint az a 
„lezserség”, ami szerinte az itteni 
embereket jellemzi.

Körhinta
Szikora Imre képzőművész tár-
lata „Körhinta” címmel május 
21-én az ART-Turkában nyílt 
meg. Lendületes ecsetkezeléssel 
feloldott gesztusok a mozgást, 

a forgást, a folyton-folyva vál-
tozást jelképezik. Így jellemezte 
a kecskeméti alkotó munkáját 
Molnár István a tárlat megnyi-
tóján.

Mert a bajusz nem csak szőr!
Birodalmi-, angol-, természetes- és 
magyar bajusz. Csak néhány kate-
gória azok közül, amelyeknek viselői 
megjelentek május 25-én Félegyhá-
zán a VII. Kunsági Bajuszfesztiválon. 
Tartottak is rögtön egy tudományos  
bajuszkonferenciát a Kiskun Múze-

umban. A rendezvényen Kunkovács 
László Kossuth-díjas fotóművész 
„Pásztorélet” című kiállítását is 
megnyitotta Somogyi Győző Kos-
suth-díjas festőművész. Igaz, ő reni-
tens módon, szakáll nélkül vállalko-
zott a feladatra.

Móczár Károly emlékére
„Megpróbáljuk Móczár Károly 
festőművész lassan ködbe vesző 
alakját újra visszahozni a vá-
ros művészeti emlékezetébe” – 
ezekkel a szavakkal ajánlotta a 
műértő közönség figyelmébe a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár-
ban augusztus végéig látogat-
ható tárlatot Rosta Ferenc mű-

vésztanár. Utalt ezzel a Móczár 
Károly kiskunfélegyházi művész,  
legendás tanáregyéniség halá-
lának 40. évfordulóján, május 
22-én avatott emléktáblára is. 
Várhelyi György szobrászmű-
vész alkotása a Dózsa György 
utcában, a művész egykori lakó-
helyén kapott helyet.
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Fesztiválok a téren

A Mrs. Columbo együttes kon-
certje, majd tűzijáték zárta va-
sárnap a Városalapítók Hetének 
programsorozatát május 24-én. 
A rendezvénnyel párhuzamosan 
zajlott a Miénk itt a tér kulturális 
fesztivál, amelynek idejére Nagy 
Dezső üvegszobrász, Ujvári Sán-
dor fotográfus és a KÉSZ-csoport 
művészeti gyűjteményének külön-

leges darabjai töltötték meg a kerti 
tóvá alakított Petőfi kút környékén 
kialakított szabadtéri kiállítóhe-
lyet. A színvonalas programok éjjel 
és nappal várták a félegyháziakat. 
Volt itt fazekalás, kovácsolás, kéz-
műves foglalkozás, bábszínház és 
koncertek a legkülönbözőbb zenei 
stílusokban, kicsik és nagyok örö-
mére.

Néptáncot, népzenét hoztak
A székelység joggal büszke arra, hogy mindig is 
erős határőr népként védelmezte Magyarorszá-
got. A politikai határok eltolódtak ugyan, de a ma-
gyar kultúra egyik határvonala még most is a Kéz-
diszentlélektől csak pár kilométerre fekvő ojtozi 
szoros. A Perkő Néptáncegyüttes tagjai kulturális 
határőrök – ezekkel a szavakkal köszöntötte a 
székelyföldi Perkő Néptáncegyüttest dr. Ónodi Iza-
bella, a mielőtt bemutatták táncjátékukat május 
22-én, pénteken a művelődési központ színpadán. 

– A rohanó világnak, a kelet felé 
terjeszkedő nyugatnak és a nyugat 
felé kapaszkodó keletnek egyaránt 
NEM-et mondanak, ami nagy erő-
re vall. Ők megértették, amit még 
sok fiatalnak saját bőrén kell ta-
pasztalnia, gyakran értékválságok 
közepette.

Örömmel tölt el, hogy a népze-
nei és néptánc kultúra dacol min-
den eszement trenddel. Egyre több 
gyermek választja a népzenét és a 
néptáncot kedvenc önkifejezési for-
májának a gúnyhatáron innen és 
túl. Köszönettel tartozunk minden 
szülőnek, oktatónak, családtagnak, 

barátnak és támogatónak, aki se-
gítségére van ezeknek a tehetséges 
fiataloknak.

A mai előadás élménye mind-
annyiunké, hiszen a néptánc és a 
népzene genetikailag kódolva van 
bennünk! Ez az az édes feszültség, 
amit érzünk, ha felcsendül egy népi 
zenekar.

Székelyek és kunok mindketten 
hazavárják egymást a hegedű sza-
vával, csizmák csattanásával s a lá-
nyok csengő hangjával, mert akármit 
is diktál az aktuális divat, a tánc, a 
nyelv, a gondolat magyar marad, ha 
magyarnak született! – mondta Óno-
di Izabella, akinek a meghívására 
Félegyházára érkezett az együttes. 

Gyereknap
Gyereknap alkalmából május 31-
én vasárnap számos programmal 
várták a családokat a Petőfi té-
ren. Volt arcfestés, gólyaláb, báb 
és buborék, simogatni való kutyu-
sok, időztek itt ráérő anyukák és 
apukák, gyönyörködve a mosolygó 
gyermekarcokban. 

A félegyházi gyermeknap szép 
pillanata volt, amikor a szervezők 
átadták az éberkómában fekvő 
Serfőző Józsika gyógyítására ösz-

szegyűjtött 113 ezer forintot az 
édesapának, aki elmondta: ez az 
összeg egész évre megoldja kisfia 
gyógytornájának költségét.

A pénz egyébként Reményi Ri-
chárd segítségével, és a félegyházi-
ak összefogásával gyűlt össze. Ösz-
szesen négy vetítés kedvezményes, 
200 forintos mozijegyének teljes 
bevételét ajánlotta fel a Petőfi Mozi 
üzemeltetője. A Délmagyar jóvoltá-
ból száznál több rászoruló gyerek 
is részese volt az élménynek, töb-
ben közülük most először jártak 
moziban.

Fotó: Mészáros András
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Gémes Mariann kiskunfélegyházi őstermelő sikeres pályázatot nyúj-
tott be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül a 
35/2013.(V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégi-
ák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támoga-
tások jogcím keretében, a Kiskunok Vidékéért Egyesület – Jászszent-
lászló – által kiírt LEADER pályázati felhívásban. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013 novemberében ha-
tározatban értesítette, hogy a benyújtott pályázatot 60%-os vissza 
nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázattal 11.510,07 
eurót, azaz 3.418.852 Ft támogatást nyert el „Helyi hagyományőrző, 
gasztronómiai termékek megtermelése, feldolgozása és piacra jutása„ 
címmel. 

A támogatási összegből megvásárolt eszközökkel, mint pl. főzőüst, 
tároló ládák, házi vízellátó-szivattyú, konyhai eszközök... az általa 
megtermelt gyümölcsökből és zöldségekből házi recept alapján el-
készített lekvárt és befőttet értékesít a helyi és vidéki piacon, vásá-
rokban, rendezvényeken. Az elnyert összeg nagy segítség a következő 
évekre az őstermelőnek, hiszen cél a további bővítés.

Szereted a teStépítéSt?
érdekelnek a

táplálékkiegéSzítők?
Szeretnél Saját

Szaküzletet nyitni?

a Scitec kft. üzemeltetőt kereS
kiSkunfélegyházi Scitec nutrition®�

Vitamin éS fitneSS Szaküzlethez.

érdeklődni a www.scitec.hu weboldalon a
kapcsolat fül/forgalmazással kapcsolatos kérdések
 címszó alatt vagy a következő telefonszámon lehet:

 +36/30-389-1890

WWW.SCITEC.HU

feltételek:
• Szakmai ismeret    
  (táplálékkiegészítők)
• Erkölcsi bizonyítvány
• Középfokú végzettség

• Rendezett családi
   ill. üzleti háttér
• Az illető egyéb, konkurens    
   brand-el nem foglalkozhat

Szakértőnktől – Miért érdemes 
végrendeletet készíteni? – II. rész
Az előző cikkben érintettük az új polgári törvénykönyvnek az 
örökhagyót túlélő házastársakra vonatkozó öröklési jogi rendel-
kezéseit arra az esetre vonatkozóan, ha a házastárs a leszárma-
zókkal együtt közösen örököl.

A törvénynek a házas-
társ öröklését érintő má-
sik lényeges változása azt 
az esetet érinti, amikor az 
örökhagyónak nem voltak 
leszármazói, viszont egyik, 
vagy mindkét szülője még 
életben van. A korábbi Ptk. 
szerint ebben az esetben 
a szülők nem örököltek 
semmit, mindent a túlélő 
házastárs örökölt. Az új 
Ptk. ezt változtatta meg oly mó-
don, hogy ebben az esetben az 
örökhagyó házastársa megörökli 
az örökhagyóval közösen lakott 
lakás (ház), illetve a hozzájuk 
tartozó berendezési, felszere-
lési tárgyak tulajdonjogát, vala-
mint a többi hagyatéki vagyon-

nak a felét, míg 
a fennmaradt 
vagyon másik 
felét öröklik az 
örökhagyó túl-
élő szülei egy-
mással egyenlő 
arányban.

Ez utóbbi sza-
bályozásnak az 
volt a jogpoliti-
kai indoka, hogy 

a szülő, aki adott esetben a gyer-
mek neveléséhez, oktatásához 
komoly erőfeszítésekkel, sokszor 
anyagi áldozatokkal járult hozzá, 
gyermeke halála révén éppen idő-
skorára esik el attól a lehetőség-
től, hogy gyermeke ezt a törődést, 
gondoskodást viszonozza, számá-

ra anyagi, vagy akár személyes 
segítséget nyújtson. Ezen okból 
azonban a szülők ilyen esetben 
való öröklése nem az általános 
szabályok szerint történik. Ha 
ugyanis valamelyik szülő az örök-
lésből kiesik (pl. mert nem élte túl 
a gyermekét), akkor az öröklésben 
nem követik őt leszármazói, ha-
nem az ő örökrésze a túlélő másik 
szülő, illetve az örökhagyó túlélő 
házastársa között fog megoszlani, 
növelve azok örökségét. Amennyi-
ben erre az esetre is megenged-
né a törvény, hogy a szülő után a 
gyermek is örököljön, azzal már 
az az igazságtalan helyzet állna 
elő, hogy az örökhagyó hagyaté-
kában olyan személy részesül, 
aki ehhez a vagyonszerzéshez 
gyakorlatilag egyáltalán nem já-
rult hozzá. (folytatás a következő 
részben)

Dr. Csonka Péter  
közjegyzőhelyettes

Nyüzsi  
Selymesben

Gyermeknapi mulatságra voltak 
hivatalosak a selymesi gyerekek 
és szüleik, ahol rengeteg játék, 
körhinta, íjászat, lovaglás és ko-
csikázási lehetőség várta őket. 
Emellett finom ebédet és üdítő-
italokat is kaptak. A Selymesért 
Egyesület elnöke Molnár Tibor-
né Margitka, és Ván Jenő ön-
kormányzati képviselő szervező 
munkáját, a gyerekek kiszolgá-
lását, ellátását sok önkéntes is 
segítette.

Hirdetés
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Hirdetés

A BAJCSY UTCA 13. SZÁM ALATTI TRAFIKBAN  
ÜDÍTŐK, SÖRÖK, BOROK SZÉLES VÁLASZTÉKA VÁRJA  

A RÉGI ÉS A LEENDŐ VÁSÁRLÓIT.

Ellenszer a (f)alvatlanságra

Zsúfolásig telt Kunszálláson a 
faluház előtti tér május 30-án, a 
„Falvak Éjszakája” első rendezvé-
nyén. A programot Fülöpjakabbal 
és Jakabszállással közösen szer-
vezték. 

A nap során mindhárom települé-
sen számos kulturális és sportren-
dezvény vonzotta a történelmileg, 
családi kapcsolatok révén szorosan 
kapcsolódó települések lakóit. Sok-
sok elszármazott és családtag is ha-
zalátogatott, és a környékbeli falvak, 

városok lakói közül is bőven akadtak 
érdeklődők. 

Kovács Imre polgármester és dr. 
Bóna Csaba jegyző, az ötlet kitalálói 
és gondozói szerint szükség van a 
falvaknak egy napra, amikor felmu-
tatják értékeiket, megismertetik kör-
nyezetüket a világgal, hogy miként 
élik mindennapjaikat, mit termelnek, 
milyen lehetőségekkel várják az oda 
látogatókat, bemutatkozási lehető-
séget kínálnak intézményeiknek és 
művészeti csoportjaiknak is.

Felszámolják  
a balesetveszélyt 

A félegyházi vízvezeték cseréje során 
több lakossági panasz érkezett arról, 
hogy gondok vannak a betemetett 
árkok tömörítésével, a szabad köz-
lekedéssel. A Mártírok utcában pél-
dául a szemétszállító autó feneklett 
meg néhány napja, órákig lehetet-
lenné téve a közlekedést. Problémát 
jeleztek a Béke- és a Gábor Áron 
utcából is. Bense Zoltán, a térség 
önkormányzati képviselőjének kéré-
sére május 27-én az önkormányzat 
vezetése és a kivitelezők helyszíni 
bejárást tartottak, és egyeztettek 
arról, hogy a hiányosságokat minél 
előbb rendbe tegyék. 

A megbeszélés után Balla Lász-
ló alpolgármester arról számolt 
be, hogy a kivitelezővel és alvál-
lalkozókkal abban egyeztek meg, 
hogy a legrövidebb időn belül vá-
rosszerte felszámolják az eső mi-
att balesetveszélyes szakaszokat, 

a munkaterületen a felázott talajt 
20 centiméter vastagságban ki-
cserélik, zúzott kővel pótolják és 
tömörítik. Ez elegendő lesz ahhoz, 
hogy a munkálatok végleges befe-
jezéséig a keskeny utcában sem a 
teher-, sem a személygépkocsik 
ne akadjanak el, emellett pedig  a 
kapubejárók is használhatók legye-
nek. A veszélyes szakaszokat addig 
is szalagkorlátok kihelyezésével 
jelzik. A kérdésre, hogy mikorra 
várható a munkálatok befelezé-
se, Balla László így válaszolt: Az 
egyeztető megbeszélésen a kivite-
lezők megerősítették eredeti aján-
latukat, miszerint az év második 
felében, remélhetően augusztus és 
szeptemberben hónapban a város 
teljes területén helyreállítják az 
eredeti állapotokat. Ezt a munka 
elkezdése előtt készített videofel-
vételek és fotók alapján teszik meg.

OlvasLak

Szabadtéri könyvespolcokat állít-
tatott Félegyháza-szerte a városi 
könyvtár: az intézmény melletti 
parkban, a buszpályaudvaron és 
a strandon. A madáretetőkhöz 
hasonló formájú „OlvasLak”-okat 
május 26-án avatták fel.

Az itt található könyveket bárki 
kézbe veheti, leülve a padra bele-

olvashat, akár haza is viheti elol-
vasni. De nemcsak elvinni lehet a 
könyveket, hanem gyarapítani is a 
kínálatot olyan kötetekkel, amelye-
ket szívesen teszünk közkinccsé. 
Tulajdonképpen egy ingyenes „be-
csületkönyvtár” jött létre, amelyet 
feltételek nélkül használhatunk és 
gyarapíthatunk.

Emlékezés a hősökre

Május utolsó vasárnapján tisztelgünk 
azok előtt, akik az Árpád-kortól kezd-
ve a Hunyadiakon át, az 1848-49-es 
szabadságharc, az első és a második 
világháború, valamint az 1956-os 
forradalom idején, egészen napjain-
kig megvédték és védik az országot 
külső ellenségektől – mondta Balla 
László alpolgármester a Hősök par-
kjában megtartott megemlékezésen.  
A Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület 

koszorúzásakor Deli József nyug-
állományú ezredes a magyar hősök 
emlékünnepének törvénybe iktatá-
sának jelentőségéről is szólt. A hő-
sök napi megemlékezésen a Hősök 
parkjában az I. világháborús, a Felső 
temetőben a II. világháborús em-
lékműnél helyezett el koszorút a vá-
rosvezetés, a Petőfi Sándor Bajtársi 
Egyesület és a Jobbik helyi szerve-
zete.

Hűtött üdítők,  
dobozos és üveges sörök
Borok nagy választékban
Tchibo kávé 250g 470Ft

Coca Cola 2/1 360Ft

Üveges sörök 99Ft-tól
Dobozos sörök 149 Ft-tól

Löwenbrau sör 1liter 329Ft 
Szent Királyi ásványvíz 99Ft/db 

1# vásárlása esetén  
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KISKUNFÉLEGYHÁZÁN IS FEJLESZTI HÁLÓZATÁT A TELEKOM

Ide is megérkezett a szupergyors 
internetezés élménye
2015 második felében megkezdődik Kiskunfélegyházán is a Te-
lekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának ki-
építése. Hamarosan az itt élő Telekom előfizetők is élvezhetik az 
eddigieknél még gyorsabb internet minden előnyét, például az 
interaktív tévé szolgáltatást.

A Telekom fejlesztéseinek ered-
ményeként országszerte 440 000 
háztartás számára válik elérhető-
vé a nagysebességű szélessávú in-
ternet 2015 végéig, amit a vállalat 
több milliárd forintos beruházás-
sal segít elő. Kiskunfélegyházán az 
év végéig közel 4000 újabb itteni 
háztartás számára nyílik meg a le-
hetőség, hogy használhassa majd 
a szupergyors technológiát.

De mit jelent ez a kiskunfé-
legyháziak számára? 

Elsősorban nagyobb adatátviteli 
sebességet, a korábbinál gyorsabb 
internetet; olyan érzést, mintha 

magasabb fokozatba kapcsolnának 
a számítógépek. Ez pedig egysze-
rűbb kapcsolattartást, gyors és 
biztos kép- és videóletöltést és 
-megosztást is jelent. Hamarabb 
letöltődnek az emailek, egyszerűb-
ben és élvezetesebben használhat-
ják majd ez előfizetők a közösségi 
oldalakat is. Egyúttal új szolgál-
tatások is elérhetővé válnak, így 
például már itt is élvezhetővé válik 
az interaktív tévézés számos már 
meglévő funkciója, mint például 
a megállítható és visszatekerhető 
élő adás, a programozható és egy 
gombnyomással rögzíthető műso-

rok, a digitális műsorújság, a Vi-
deotéka, vagy a tévé képernyőjén 
elérhető változatos online alkal-
mazások. 

2015 végére, a fejlesztéseknek 
köszönhetően megnyílik az út ah-
hoz, hogy a legújabb infokommu-
nikációs megoldásokra alapozva 
még magasabb minőségű szolgál-
tatások váljanak a kiskunfélegy-
háziak számára is elérhetővé, va-
lamint a közösségi életet, a helyi 
kis- és közepes vállalkozásokat 
támogató környezet alakuljon ki. 
A szélessávú internet kínálta elő-
nyökből a helyi vállalkozások is 
profitálhatnak, hiszen gyorsabbá, 
rugalmasabbá válhat működésük, 
javulhat a versenyképességük.

A Telekom szisztematikusan ha-
ladva építkezik, tervei szerint a he-
lyi lakosok teljes körű tájékoztatást 

kapnak majd a vezetékes hálózat 
kiépítése miatt zajló munkálatok-
ról minden érintett helyen.

A szélessávú hálózat kiépíté-
sével párhuzamosan, folytatódik 
a 4G-s hálózat bővítése is, amely 
már megközelíti a 85%-os kültéri 
lakossági lefedettséget; a vezeté-
kes és mobilhálózati fejlesztések 
hozzájárulnak a Digitális Magyar-
ország célkitűzéseinek mielőbbi 
megvalósulásához is.

További információ a fejlesz-
tésekről a telekom.hu/fejlesztes 
weboldalon olvasható.

Örömtúrával ünnepelt 
mester és tanítványa

Vagány, sokoldalú srác Rádi Kristóf. A Batthyány Lajos Általános Is-
kola 8.z osztályos tanulója kipróbálta már magát nyelvtanból, ma-
tekból és történelemből is országos versenyeken. Elért eredményei 
miatt soha sem kellett szégyenkeznie, a legnagyobb sikert azonban 
idén földrajzból érte el. Az „Itthon otthon vagy” címmel meghirdetett 
országos versenyen magabiztosan szerezte meg az első helyet.

Kristóf 100 százalékos teljesít-
ményt nyújtott a hazai válogatón, 
és az országos fordulókat is gond 
nélkül vette. A döntőben sikeresen 
oldotta meg az írásbeli és szóbe-

lei teszteket egyaránt. A harmadik 
feladat egy háromnapos kirándu-
lás megtervezése volt, amiről egy 
15 perces előadást kellett tartani. 
A batthyányis fiú a Visegrádi hegy-

ségbe kalauzolta hallgatóságát és 
bírálóit. Virtuális utazása olyan jól 
sikerült, hogy ezért még egy külön-
díjat is kapott.

Felkészítő tanára – Bense Zol-
tán – Kristóf szorgalmának tudja 
be elsősorban a sikert. Illetve an-
nak, hogy a felkészülési időszak-
ban nagyon fegyelmezett volt, 
elfogadta és betartotta az instruk-
ciókat. Az előadás előkészítése-
ként elutaztak Visegrádra és vé-
gigjárták a tervezett háromnapos 
túra útvonalát. Ezért Kristófnak 
nem az internetről kellett képeket 
csenni. Így valós élményei alapján, 
meggyőzően tudott mindenkit egy 
virtuális kiránduláson kalauzolni a 
tatai versenyen.

Mivel is ünnepelhette volna szeb-
ben a sikert mester és tanítványa, 
mint egy örömtúrával. Tatáról ha-
zafelé jövet elugrottak Csesznekre, 
hogy megmásszák a vár alatti szik-
lafalakat. s-r

Luca néni 
90 lett

Gyermekei, unokái és déduno-
kái szépítik mindennapjait a 90 
éves Luca néninek. Május 22-én 
Balla László alpolgármester is 
felkereste Dobos Menyhértnét, 
hogy oklevéllel és virágcsokor-
ral köszöntse a város nevében. 
Luca néni az egykori zárda épü-
letébe járt általános iskolába. Jó 
tanuló volt, tanítónak készült, de 
sajnos a háború közbeszólt. Fér-
jével 1950-ben házasodtak össze, 
amire élete legszebb napjaként 
emlékezik. 50 boldog évet éltek le 
egymás mellett, három gyerme-
kük született, ma pedig 6 unoka 
és 8 dédunoka aranyozza be az 
özvegy Luca néni hétköznapjait. 

Hirdetés
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Fizikoterápiás kezelések a Róna Kincse Gyógyfürdőben
Fürdőlátogatásunk következő 
állomásán háromféle fizikoterá-
piás kezelést próbáltunk ki. 

BEMER mágnesterápia 
A BEMER mágnesterápia egyik 

legfőbb előnye, hogy segítségével 
aktivizálódnak a test öngyógyító fo-
lyamatai, ami a szervezet valameny-
nyi funkciójának javulását és har-
monizálását idézi elő – tudom meg 
a kezelésemet végző fizioterápiás 
asszisztenstől, míg kényelembe he-
lyezem magam a kezelőágyon. Lát-
szólag semmi különös nem történik, 
mindössze 15-20 percet pihenek 
egy mágneses lepedőn. A speciális 
gép által generált mágneses térben 
pihenve javul a keringés, csökken a 
fájdalom. A BEMER kezelés hatására 
ugyanis az erek, különösen pedig a 
hajszálerek kitágulnak, ezáltal javul 
a sejtek vérellátása, és ebből adódó-
an oxigén- és tápanyag ellátottsága 
is, aminek következtében gyorsab-
ban távoznak a sejtközötti térből a 
gyulladási folyamatok melléktermé-
kei, csökken a fájdalom, gyorsabban 
gyógyulnak a sebek, nő a test terhel-
hetősége, javul az immunrendszer 
hatékonysága. A gyógyulási, regene-
rációs folyamatok támogatása mel-
lett a BEMER kezelés a betegségek 
megelőzésében is hatékony eszköz.

TENS
A TENS bőrön keresztüli elektro-

mos idegingerlést jelent. A kezelés 
alkalmával apró elektródákat helyez-
nek a kezelendő testrészre – ese-

temben a csuklyásizom környékére, 
a vállamra – és különböző hulláma-
lakú, alacsony frekvenciájú elektro-
mos áramot juttatnak a szervezetbe. 
Mindebből a beteg apró bizsergést, 
és időnként a kezelt területen az 
izmok önkéntelen mozgását érzé-
keli, miközben zavartalanul pihen a 
lefüggönyözött kezelőben. Az érzet 
kifejezetten kellemes, a kezelés fáj-
dalomcsillapító és izomlazító hatása 
szinte azonnal érezhető. Ez vélhető-
en a kezelt terület vérkeringésének 
javulásával függ össze.

Lézerterápia
Ez esetben nem az operációra is 

használt sebészeti, hanem úgyneve-
zett soft, vagy lágy lézerről van szó. 
A lézerterápia tehát kis energiájú 
infravörös lézersugárral történik. A 
lézerterápia a sejthártyák működését 
támogatva fokozza a kezelt szövetek 
regenerációs képességét. Ezáltal javul 
a sejtekben az oxigénellátás, a vérke-
ringés, csökken a gyulladás és az ödé-
ma. A lézerkezelést a problémás terü-
leten egy kezelőfej segítségével végzik, 
miközben a kezelő és a beteg egyaránt 
védőszemüveget visel. A kezeléshez 
semmiféle érzet nem társul. 

A félegyházi Róna Kincse Gyógy-
fürdőben felvett fizikoterápiás ke-
zelések gyógyító hatása minden 
bizonnyal összeadódott a kezelő sze-
mélyzet profizmusával, mert az ott 
töltött idő nem csak testi tüneteimet 
enyhítette, de lelkileg és szellemileg 
is igazi feltöltődés volt. A fizikoterá-

piás kezelések szakorvosi beutalóval 
térítésmentesen vehetők igénybe a 
gyógyfürdőben.

Az előző nyereményjátékra jelent-
kezők közül két főre szóló belépőt 
nyertek a Róna Kincse fürdőbe:

– Eszik Lászlóné, Kiskunfélegy-
háza, Kossuth Lajos u. 20/A, I/3.

– Molnár Imre, Kiskunfélegyhá-
za, Orgona u. 10.

– Dudás Imre, Kiskunfélegyháza, 
Blandina nővér u. 22/A.

Gratulálunk a nyerteseknek, nye-
reményüket postázzuk. Azok között, 
akik június 15-éig eljuttatják nevü-
ket és címüket a Félegyházi Közlöny 
szerkesztőségébe (6100 Kiskunfé-
legyháza, Szent János tér 2.), újabb 
három darab, két főre szóló belépő-
jegyet sorsolunk ki. A borítékra írják 
rá: Róna Kincse! Sorsolás: június 16-
án, kedden!

Hirdetés
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Az e-számlára 
váltásról bővebb 

információt a 
www.bacsviz.hu 
honlapon talál

Víz - a jövonk!

Felejtse el a 

postai sorban állást! 

Aktuális számláját fizetheti 

kényelmesen otthonról 

átutalással vagy az online 

ügyfélszolgálatunkon keresztül 

akár bankkártyával, de intézheti 

egyszerűen a bankjának adott 

csoportos beszedési 

megbízás útján is.váltson
elektronikus számlára

(e -számlára), mert: 

• GYORS, PONTOS

• KÖRNYEZETBARÁT

. PRAKTIKUS

Értesítjük 

Ügyfeleinket, 

hogy június 1-jétől változik 

KISKUNFÉLEGYHÁZI fiókirodánk 

nyitva tartása. 

a 40/40-30-20-as telefonon illetve online 

ügyfélszolgálatunkon keresztül viszont 

lehetőség nyílik a személyes ügyintézéshez 

időpontot foglalni, így csökkenthetik a 

várakozási időt.

új NYITVA TARTÁS:

hétfő: 8.00 - 18.00 KEDD: 8.00 - 12.00 

csütörtök: 8.00 - 15.00

SZERDA, péntek: zárva
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Megkapták érmeiket a csapatok

Ünnepélyes keretek között ve-
hették át érmeiket, kupáikat az 
Astra Kiskunfélegyházi Bulls és a 
Kiskunfélegyházi HTK kézilabda 
együttesének játékosai, edzői má-

jus 30-án a városháza dísztermé-
ben. A csapatok hosszú évek óta 
meghatározói bajnokságuknak. 
Az Astra uralja a női NBI-et, míg 
a KHTK kézisei minden évben a 

dobogóért harcolnak az NBII-ben. 
Az Astra a 2014/15-ös idényben 
megvédve címeit, magyar bajnok 
és kupagyőztes lett, a KHTK pedig 
hatalmas csatában ezüstérmet 

szerzett. A díjakat és a kupákat 
Balla László, Kiskunfélegyháza 
alpolgármestere és dr. Ónodi 
Izabella önkormányzati képviselő 
adta át.

Félegyházi győzelem 
a Kollégiumi Olimpián

Rendkívül szoros küzdelemben 
megvédte címét és megnyerte a 
VII. Kollégiumi Olimpiát a Kiskun-
félegyházi Középiskola, Szakiskola, 
Speciális Szakiskola és Kollégium 
csapata. A félegyháziak mindössze 
egy ponttal előzték meg a hajdú-
böszörményi és a vásárosnaményi 
diákokat. A sportversenyen azon 
középiskolás tanulók indulhattak 

el, akik az Arany János Szakisko-
lai Program részesei. 14 település, 
több mint 300 diákja mérte össze 
tudását és tehetségét különböző 
sportágakban május 29–31. kö-
zött. Az eredményhirdetést meg-
előzően Csincsák Zoltánra emlé-
keztek a szervezők. Tiszteletére a 
Kész Aréna bejáratánál elengedték 
az emlékezés léggömbjeit.

Elbukta az aranycsatát a KHTK
3-2-es vereséget szenvedett a nagybaracskai Híd SC ottho-
nában a Kiskunfélegyházi HTK a megyei I. osztályú labdarúgó 
bajnokság utolsó előtti, 29. fordulójában. A találkozó vég-
kimenetelével lényegében eldőlt, hogy a KHTK nem védheti 
meg a címét, hiszen a hátránya 3 pontra nőtt a Híd SC-vel 
szemben. 

Bács- Kiskun Megyei I. 29. ford. 
05. 30.

Híd SC- Kiskunfélegyházi HTK 
(1-0) 3-2

Gólszerzők: 33. p. Brukner Ba-
lázs, 53. p. Szöllősi Tamás, 75. p. 
Szentgyörgyi Ákos, illetve 85. p. 

Mizsei Adrián, 87. p. Katona Ba-
lázs

Bács- Kiskun Megyei I. 30. ford. 
(Záró) 06. 06. Szombat: 17:00

Kiskunfélegyházi HTK-Harta SE
Kiskunhalasi FC-Híd SC

Súlylökésben a legjobbak

Mind a fiú, mind pedig a leány 
súlylökő csapat kiválóan szerepelt 
a Serdülő Atlétikai Csapatbajnok-
ság országos döntőjében Székes-
fehérváron. A Jövő Bajnokai Diák 

Sportegyesület atlétái hatalmas 
küzdelemben arany- és ezüstér-
met szereztek. A fiúk kiegyen-
súlyozott mezőnyben a dobogó 
legfelső fokára állhattak fel. (A 
csapat tagjai: Csabai Károly, Fe-
kete István, Havasi Máté, Juhász 
Kornél, Sánta Gergely). A leányok 
a második helyen végeztek. (A 
csapat tagjai: Beregszászi Renáta, 
Gulyás Eszter, Juhász Boglárka, 
Kopasz Dorina, Surányi Lilla). Fel-
készítő edző: Kerék Csaba.

Elkezdődött  
a triatlon szezon

Az ország egyik legrangosabb triatlon 
eseményét, a XXIV. Fortex Tisza Tri-
atlon OB-t rendezték meg május 24-
én Tiszaújvárosban, ahol a félegyházi 
Jogging Plus Szuperinfó Futóklub 
Triatlon szakosztályának tagjai is 
rajthoz álltak. A legfényesebb érmet 
Újonc „B” kategóriában Trungel-Nagy 
Zalán szállította, aki első lett. Mellet-
te Domonkos-Kószó Marcell és Trun-
gel-Nagy Kolos szerzett bronzérmet.

Kuchinka Vilmos 
úszóverseny

A 12. Kuchinka Vilmos Nemzetközi 
Úszó Emlékversenyt szervezte meg 
május 23-án a Kiskunfélegyházi 
Úszó Egyesület. Ezúttal 8 csapat 
közel 300 tagja indult el. A félegy-
háziak 11 arany, 8 ezüst és 18 bron-
zérmet nyertek, amivel a csapatok 
között a 3. helyen végeztek. Leg-
eredményesebb versenyzőjük Seres 
Máté és Faragó Dorka volt.
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Hirdetés

Bloom Maria angol nyelvű foglalkozásai: 9-12. ó.

Hangszerkészítés, angol dalok és játékok 6-12 évesek számára. 

Jelentkezés: Fekete Mária: 20/533-1949

Információ: Bloom Maria 20/232-0644

mariabloom15@gmail.com 

Strandtábor: Július 6-31. között. 

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. Bogyó: kis termetű keverék 
kan, 05.20-án Selymes I. dűlőből 
került be.

2. Lili: kb. 2-3 éves németjuhász 
keverék szuka, 05.28-án az Álmos 
utcából került be.

3. Tina: kb. 1-2 éves puli keverék 
szuka, 05.15-én a Csólyosi út kül-
területi részéről került be.

4. Blöki: kb. 5 éves keverék kan, 
05.21-én a Kalmár J. utcából ke-
rült be.

8 ÉVESEK LETTÜNK!
Ez alkalomból ismét nyereményakciót hirdetünk 

melynek főnyereménye egy 7”-os Tablet!

2015. május 18. – június 09. között mindenki aki 5.000 Ft 
felett vásárol üzletünkben, részt vesz a sorsoláson!

TOVÁBBÁ
Kisorsolunk még egy vezetéknélküli egeret 

és egy 8GB-os pendrivot! Sorsolás 2015. június 10.-én 15 órakor lesz!

Híres emberek kéziratai 
a levéltárban – Jókai Mór
Jókai Mór (1825-1904) nagy 
magyar regényíró irodalmi ér-
demei elvitathatatlanok. Így 
gondolták ezt kortársai is, s 
ennek jegyében rendeztek 
1894-ben nagy ünnepséget Jó-
kai írói pályájának ötven éves 
évfordulója alkalmából.

A báró Eötvös Loránd elnökle-
tével megalakult „ünneprendező 
nagybizottság” az országos meg-
emlékezés részeként megjelentette 
Jókai összes művét „nemzeti dísz-
kiadásban”, melynek előfizetésére 
lelkesen buzdították az író tisztelő-
it. Országos mozgalom indult meg, 
hogy a közönség Jókai iránt minél 
kézzelfoghatóbb formában fejezze 
ki szeretetét. Budapest 1893 már-
ciusában díszpolgárává választot-
ta a romantikus próza kiemelkedő 
képviselőjét, Jókait, példáját pedig 
követte csaknem minden magyar 
város.

Kiskunfélegyháza képviselő-tes-
tülete 1893 októberében döntött 
úgy, hogy a nagy írót díszpolgári 

címmel tünteti ki, „tekintettel azon 
hervadhatatlan érdemekre, melye-
ket Jókai Mór, a magyar költők, re-
gényírók fejedelme egy egész em-
beréletet öltő 50 éves lankadatlan 
és fáradhatatlan írói munkálkodá-
sával szerzett.” A város elöljárósá-
ga szintén ekkor döntött úgy, hogy 
az addigi Mindszenti utat Jókai ut-
cának nevezi el.

A díszpolgári oklevelet a város 
háromtagú küldöttsége (az or-
szággyűlési képviselő, a polgár-
mester és a főjegyző) 1894. janu-
ár 6-án Budapesten az országos 
központi ünnepségen adta át az 

írónak. Jókai január 20-án kelt és 
a levéltárban megőrzött, saját kéz-
jegyével ellátott levelében mondott 
köszönetet Kiskunfélegyházának a 
nemes gesztusért.

 Ónodi Márta

8 ÉVESEK LETTÜNK!8 ÉVESEK LETTÜNK!

2015. május 18. – június 09. között mindenki aki 5.000 Ft 

Mosoly-
hercegnő
Igazi hétvégi kikapcsolódást 
ígér a városi strandon június 
6-án, szombaton az I. Félegyhá-
zi Mosolynap, amelynek során 
16 és 18 óra között megválaszt-
ják a mosolyhercegnőt is. A 
zsűri elnöke Berki Krisztián, az 
Éden Hotel műsorvezetője lesz. 
A sport és zenei programok 12 
órakor kezdődnek, 22 órakor 
vízipartival zárul a nap.

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

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Szabó Tekla Ramóna – Palásti 
Krisztián, Kővágó Anikó – Hatvanyi András, Ke-
lemen Anett – Timár Norbert Tamás, Kürti Dóra – 
Kávrán Zoltán Attila, Juhász Rita – Kurucz László
Meghaltak: Balázsa István – Kiskunfélegyháza, 
Mészáros Józsefné Csikós Veronika – Kis-
kunfélegyháza, Horváth Imre Sándor – Bugac, 
Bense József – Kiskunfélegyháza, Juhász Mária 
– Lajosmizse, Csontos István – Városföld

Anyakönyvi hírek


