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Félegyházán szeretik a virágokat

Pompázzanak városszerte ezer színben az előkertek, nyíljanak 
tarka virágok az udvarokon, gyönyörködjön a szem, derüljön a 
lélek az erkélyek láttán! Ezt szeretnék elérni a Virágos Félegyhá-
záért felhívás kiírói: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a 
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület.

Idén ötödik alkalommal csendül 
fel a jól ismert mottó: Legyen virágo-
sabb városunk! Valójában azonban 
nem versenyről, sokkal inkább ösz-
szefogásról van szó, egy mindany-
nyiunk számára kedves ügy érdeké-

ben – hangsúlyozza Kovács Gyula 
a Móra Ferenc Közművelődési Egye-
sület tagja.

– Sokat tehet az önkormányzat 
azért, hogy Félegyháza méltóképpen 
szerepeljen a Virágos Magyarország 

versenyen, ahogy a cégek, vállalko-
zások, intézmények is, de a legtöbbet 
mégis a lakosság tudja hozzátenni 
saját lakókörnyezete gondozásával, 
ápolásával és a közterületek rend-
jének megőrzésével – foglalta össze 
Kovács Gyula, aki abban bízik, hogy 
egy ilyen ösztönző verseny erre is 
ráirányítja az emberek figyelmét.

Margitka néni, a szorgos városz-
szépítő nem a díjért, vagy elisme-
résért, hanem a látványért és a 

gondoskodás öröméért tölti napjai 
legértékesebb óráit a kertben. 

– Ezt tessék megnézni! Milyen 
szép és különleges virág! Most har-
madéves. Tegnap egész délelőtt kö-
tözgettem őket – mutatja a Móra és 
a Szent János tér sarkán lévő ház-
tömb előtti kiskert ékességeit. Nagy 
Lászlóné, vagy, ahogy mindenki is-
meri, Margitka néni nagy szeretettel 
gondozza az előkertet és a háztömb 
mögötti kiskertet. 
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A 84 éves hölgynek ez napi el-
foglaltságot, örömöt és sikerél-
ményt ad. Ahogy mondja, élteti, 
hogy látja: van értelme annak, 
amit csinál. 

– Nézegetem, figyelem a nö-
vényeket, tudom, hogy holnapra 
kivirágoznak. Napi öt-hat órát 
töltök el kapálással, műtrágyá-
zással és kötözéssel. Virágot 
három embernek szoktam adni. 
Annak, aki tud biciklizni, annak, 
aki nem, meg annak, aki most 
tanulja – teszi hozzá huncut mo-
sollyal. 

Bár sokan követnék Margitka 
néni példáját! Ez a célja a Virá-
gos Félegyházáért! felhívásnak 
is, amelyre jelentkezhetnek ma-
gánszemélyek, közösségek, vál-
lalkozások, intézmények… akik 
előkertjüket, erkélyüket, vállal-
kozásuk előkertjét, az általuk 
gondozott közterületet a ver-
senyre nevezni kívánják. Kate-
góriánként szakmai zsűri dönt a 
legvirágosabb kert kiválasztásá-
ban. A legszebb kert tulajdonosa 
oklevelet, dísztáblát és a támo-
gatók által felajánlott ajándékot 
vehet át a XVII. Kiskunfélegyházi 
Libafesztivál keretében, idén 
szeptemberben.

Jelentkezési határidő június 
30., zsűrizés augusztusban. Je-
lentkezési lap letölthető a www.
kiskunfelegyhaza.hu oldalról, 
valamint beszerezhető a városi 
könyvtárban, a művelődési köz-
pontban és a Tourinform irodá-
ban.

A pedagógusokat ünnepelte a város
Pedagógusainkat köszöntöt-
ték június 5-én a Móra Ferenc 
Művelődési Központ színház-
termében. A pedagógusnapi 
rendezvényen Kása Zsuzsanna, 
a Kiskunfélegyházi Járási Tan-
kerület vezetője arany , gyémánt  
és rubin oklevéllel tüntette ki 
a pedagógus pályán évtizede-
ket eltöltő kollégáit, és azokat, 
akik kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak az elmúlt tanévben. 
Köszöntőt Csányi József pol-
gármester mondott, majd a dí-
szdiplomák, elismerő oklevelek 
átadására került sor. 

Ötven éve diplomáztak, és 
Arany Oklevelet vettek át: Juhász 
István, Kapus Béláné, Szamosi End-
re, Szűcs Gyuláné

Hatvan éve diplomáztak és Gyé-
mánt oklevelet vettek át: Gulyás 
Istvánné, Havas Tibor Ferencné, He-
vér Gáspárné, Kormányos Mihályné, 
Lampert Józsefné, Móczár Sándor-
né, Preisz Istvánné, Simonyi Sándor-
né, Tabi Irén, Tabi Magdolna

Hetven éve diplomázott és Ru-
bin Oklevelet vett át: Mák Józsefné

25 éves oktatói-nevelői munká-
jáért vett át elismerő oklevelet: 
Balog Pál, Csányi Judit, Eszik Zol-
tánné, Gácsi Zsuzsanna, Gajdicsné 
Lovász Judit, Illésné Boros Kriszti-
na, Medgyesi Beáta, Nemes-Nagy-
né Meizl Tünde (dr.), Rádi Györgyi, 
Solymosiné Antalicz Tünde, Szabó 
Károly, Szabóné Simon Erzsébet, 
Szeri Rozália

30 éves oktató-nevelő mun-
kájáért vett át oklevelet: Bajáki 
Imre, Budainé Gulyás Gabriella, Czi-
gányné Forgó Zsuzsanna, Faltumné 
Varga Gyöngyi, Fekete István, Fricska 
Gyöngyi, Jankovszkiné Dobó Anikó, 

Kissné Kovács Edit, Kocsisné Tiszai 
Erzsébet, Pallagi Lászlóné, Parádi 
Erzsébet, Solymosi Ildikó, Szabó 
Gyuláné Matyók Katalin (dr.), Szom-
batiné Horváth Tünde, Turcsányiné 
Kertész Ilona, Vajdáné Sőrés Irén

35 éves oktató-nevelő mun-
kájáért vett át oklevelet: Balogh 
Györgyné, Boda Zoltánné, Dinnyés 
Kálmánné, Feketéné borbély Zsu-
zsanna, Kis-Búsné Farkas Mária, 
Papp Éva, Sörös Józsefné, Szikszai 
Lászlóné, Takács Gábor, Tóthné Ká-
polnai Margit, Urbán Judit, Üvegesné 
Dongó Judit

40 éves oktató-nevelő munká-
jáért vett át oklevelet: Borics Zol-
tánné, Kapusné Eke Mária, Karsai 
Istvánné, Kis-Szabó Magdolna Rita, 
Makányné Óvári Éva, Posszert Gyu-
láné, Szikszai Istvánné

KLIK Elismerő Oklevélben ré-
szesült: Adorján Ferncné, Ágoston 
Tibor, Baksa-Babar Andrea, Benedek 
Péter, Csalárné Tóth Erzsébet, Csin-
csák Zoltán (posztumusz), Csollár 
Géza, Dinnyés-Kis Zsuzsanna, Droz-

dik Márta, Fazekas Szilvia, Fekete 
István, Feketéné Borbély Zsuzsanna, 
Fodorné Bori Erika, Gyöngyösi Csa-
ba, Györgyiné Mészáros Erzsébet, 
Győriné Farkas Anna, Hideg János, 
Jendrics László, Juhász Katalin, 
Juhász Mária Ibolya, Kaposiné Mé-
száros Ildikó, Kátai-Urbán Attila, 
Keresztesi István, Kiri Istvánné, Kis 
Jánosné, Kis-Fekete Vilmos, Kocsis-
né Móczár Julianna, Kovács Sándor-
né, Kőháziné Kovács Mária, Lőrincz 
Hajnalka, Nagy Sándor, Zoltánné, 
Nemcsok Erika, Nemes-Nagyné Zsé-
li Orsolya, Rácz Istvánné, Répa Mó-
nika, Solymosi Ildikó, Szabó Ildikó, 
Szabóné Tarjányi Mária, Szappanos 
Tünde, Széchenyiné Tímár Tímea, 
Szederkényi Barbara, Tasi Judit, 
Valentin-Bodor Zsuzsanna, Verebné 
Vadkerti Krisztina.

Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met kapott: Borics Zoltánné, Cza-
kó Györgyné, Kádár-Szélné Kovács 
Rozália, Kiri Istvánné, Kis Szabó 
Magdolna Rita, Pázmándi Istvánné, 
Seres Rozália.

Táncgála
Idei, 15-dik tanévének zárásaként 
mintegy 250 diák részvételével 
rendezett táncgálát június 7-én, 
vasárnap a Kiskun Alapfokú Mű-
vészeti Iskola. A teltházas rendez-
vényen a néptáncosok, a társas-
táncosok és a modern-táncosok 
mutatkoztak be nagy sikerrel. Vala-
mennyi csoport nagyon színvona-
las műsorral készült.

A néptáncosok felkészítő tanára 
Varga Andreas és Jánosi Eszter 
volt, produkciójukhoz a Kisgyőri 
Krisztián-vezette népi zenekar 
szolgáltatta a talpalávalót. A tár-
sastánc felkészítő tanára Boda 
Brigitta, a modern táncé Bathó 
Gabriella volt.

Vége a dagonyázásnak a félegyházi vásárban
A félegyházi vásárok még napja-
inkban is hasonlítanak egy nép-
ünnepélyhez. A vásározók és 
vásárlátogatók százai azonban 
mindig izgulva kémlelték az ég-
boltot, mert ha eső volt, akkor 
bizony nehéz volt megközelíteni 
az árusító helyeket és végigjár-
ni a bazárt. Nos, ennek vége. A 
vásárteret felújítják. Eső esetén 
sem a sárban kell kínálni porté-
kájukat az árusoknak, a látogatók 
pedig gumicsizma nélkül is végig-
járhatják útjaikat. Így a következő 
vásárkor eső esetén is elmarad a 
dagonyázás. 

Szeretik 
a virágokat
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A bankkapcsolat egy bizalmi viszony
Régi mondás, hogy minden családban van legalább egy OTP-s számla. 
A több mint 65 év tapasztalat és a töretlen piacvezető szerep miatt 
való igaz, hogy a bankkal mindenkinek van saját élménye, aki az el-
múlt évtizedeket Magyarországon töltötte. Az egyik legnagyobb magyar 
pénzintézet mára kilenc országban van jelen 1500 bankfiókkal és több 
mint 12 millió ügyféllel – mondja Morvai Szilveszter az OTP Bank kiskun-
félegyházi fiókjának vezetője.

– Az elmúlt időszakban megél-
tünk válságot, bankadót. A krí-
zis előtti szinteket ostromolja a 
papírok árfolyama a tőzsdén, a 
brókerbotrány alatt tömegével 
nyitottak új számlát az OTP-ben 
az emberek. Van, ami megingat-
hatja a bankot?

– Az elmúlt évtized mozgalmas 
volt a piacon még egy olyan sokat 
látott hitelintézetnek is, mint az OTP 
Bank, azonban az egyik legstabilabb 
pénzintézetként vészeltük át a vál-
ság éveit. Emellett pedig folyamato-
san terjeszkedtünk, mára 9 ország-
ban, 1500 bankfiókunkkal állunk a 
mintegy 12 millió ügyfelünk rendel-
kezésére. Hozzátenném, számunkra 
minden ügyfél egyformán fontos, 
nekem személyes meggyőződésem 
is, hogy ezt nem országhatár, vagy 
településméret határozza meg. Van 
fiókunk kétezer fős községben is.

– Mi jellemző Magyarországon a 
bankok és az ügyfelek viszonyára? 

– A pénzintézetekkel való kapcso-
lat bizalmi viszony. A magyarországi 
ügyfelekre nem jellemző a gyakori 
bankváltás. Ez többek között a ki-
alakult jó viszonynak, és az elége-
dettségnek is köszönhető. Az ember 
a megtakarított pénzét bízza rá egy 
intézetre, nem lehet tehát kétsége 
afelől, hogy a vagyonát felelősen 
kezelik, és ahhoz bármikor, bárhol 
hozzáférhet. Egy bank nem teheti 
meg, hogy teljesen eltűnik az ember 
életéből. Ezeken felül a személyes 
kapcsolat is nagyon fontos. Kérdés 
esetén jó tudni, hogy felkészült banki 
tanácsadókhoz tudunk fordulni. 

– Alacsony a pénzügyi tuda-
tosság idehaza. Mit tehet ennek 
megváltoztatásáért egy bank? 

– Fontos megemlíteni, hogy egy 
pénzintézet elemi érdeke, hogy tuda-
tosabb ügyfelei legyenek, hiszen ők 
azok, akik többféle banki szolgálta-
tást ki tudnak használni, okosabban 
forgatják a vagyonukat. Befektetnek, 

banki termékeket használnak, szol-
gáltatások sokaságát veszik igény-
be – ez egy mindkét félnek gyümöl-
csöző együttműködés. Az OTP Bank 
nagy erőfeszítéseket tesz a középis-
kolások pénzügyi oktatása terén is, 
például az O.K. Központ képzéseivel, 
hogy a fiatalabb korosztályok a kellő 
ismeretekkel felvértezve induljanak 
az életbe. De ugyanezen indokból 
indította útjára az Öngondoskodási 
Index kutatást is, ami a hazai öngon-
doskodási állapotokról ad helyzet-
képet. Emellett még számos formá-
ban igyekszünk hozzájárulni a hazai 
pénzügyi kultúra fejlesztéséhez. 

– És miről tanúskodik a leg-
utóbbi helyzetkép az Öngondos-
kodási Index alapján?

– Lassú javulás látható. Egyre töb-
ben ismerik fel a rendszeres megta-
karítás és a hosszú távú öngondos-
kodás fontosságát. A lakás, a tanulás 
a leggyakrabban megjelölt hosszú 
távú cél, míg rövidtávon a nyara-
lás, ruházkodás. A kockázatvállalás 

terén azonban még van tennivaló, 
ami nem meglepő hisz a magyarok 
alapvetően kockázatkerülő nemzet. 
A kutatásból az is jól látszik, hogy az 
ügyfelek nyitottak az innovatív meg-
oldások iránt. Az OTP Bank ebben is 
utat mutat a hazai piacon, legyen szó 
internetbankról, mobilbankolásról, 
vagy éppen legújabban a mobil pénz-
tárcáról.

– Mára akkor az OTP-ről nem 
csak a hagyomány, a stabilitás, a 
65 év jut az eszébe az embereknek?

– Úgy mondanám: ezek is. Köny-
nyű persze az OTP-ről tapasztalatot 
szerezni Magyarországon. Közel 400 
bankfiókunkkal az egész országban 
jelen vagyunk. Miénk a legnagyobb 
ATM-hálózat, a bankkal jártában-kel-
tében mindenki találkozik, úgymond 
a mindennapok részévé vált. Ez 
a kapcsolat, vagy bizalmi viszony 
azonban kétirányú: mi is törekszünk 
arra, hogy megismerjük a lakossági 
igényeket, és elkötelezettek vagyunk 
ügyfeleink irányában. 

Hirdetés

Nem lesz ügyfélfogadás
Július 1-je 2001-től a köztisztvi-
selők, 2011-től már a kormány-
tisztviselők napja is, amely mun-
kaszüneti nap, így a megyei és 
fővárosi kormányhivatalok által 
fenntartott okmányirodák, kor-
mányablakok és járási hivatalok 
ügyfélszolgálatai 2015. július 1-jén 
zárva tartanak.

Fentiek alapján a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Kiskun-
félegyházi Járási Hivatala (Ok-
mányirodai Osztály, Hatósági és 

Gyámügyi Osztály Kiskunfélegy-
háza, Kossuth L. u. 1., Foglalkoz-
tatási Osztály Kiskunfélegyháza, 
Petőfi tér 4-5., Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi Osz-
tály Kiskunfélegyháza, Kossuth L. 
u. 1., valamint a Földhivatali Osz-
tály Kiskunfélegyháza, Jókai u. 8.), 
2015. július 1-jén zárva tartanak.

Az ügyfelek megértését köszön-
jük.

dr. Sipos Krisztina
járási hivatalvezető

Ingyenes meleg étel, 
rászoruló gyerekeknek
327 rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő hátrá-
nyos, halmozottan hátrányos hely-
zetű, illetve a Gyermekjóléti Szol-
gálat javaslata szerint rászoruló 
félegyházi gyermek kap június 16. 
és augusztus 28. között naponta 
egyszer ingyenesen meleg ételt.

Ehhez – a gyermekszegénység 
elleni program keretében nyári 
étkeztetés támogatására meghir-

detett pályázat keretében – több 
mint 6 millió forint támogatást 
nyert Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata.

További tájékoztatás a 06-
76/562-047 telefonszámon, vagy 
személyesen a Polgármesteri Hi-
vatal Jegyzői Iroda Szociális Cso-
portjánál (6100 Kiskunfélegyháza, 
Kossuth utca 1. II. emelet 74.) alatt 
kérhető.

A születésért fáradoznak
„A szülés, a születés nem betegség. 
Az életnek egy olyan csodálatos 
pillanata, amelyért védőnőink min-
dig, mindent megtesznek”. Ezzel 
a mondattal köszöntötte a Magyar 
Örökség-Díjas Védőnői szolgálat kis-
kunfélegyházi munkatársait Le zsák 
Sándor országgyűlési képviselő a 
szervezet megalakulásának 100. 
évfordulójára megrendezett ünnep-
ségen, a városháza dísztermében 
június 11-én. 

Vásárhelyi Erzsébet megyei ve-
zető védőnő egyebek mellett azokról 
beszélt, akik a védőnői feladatot a 
múltban és a jelenben is olyan elkö-
telezetten vállalták, hogy nem a saját 
megélhetésük, karrierjük építésére, 
hanem a közös feladat megoldására 
koncentráltak.

Azt, hogy mennyire összetartó kö-
zösség a védőnőké, jól mutatta, hogy 
az ünnepen gyermekeikkel közösen 
adtak műsort. Ezt követően em-
léklappal és virággal köszöntötték: 
Vásárhelyi Erzsébet, Figuráné Bus-
say Zsuzsanna, Tóth Mónika, dr. 
Szendreiné Lőrincz Angéla, Endre 
Csilla, Kis Andrea, Kósa Adrienn, 
László Kinga Márta, Mihály Imré-
né, Nagy Erika, Nagyné Erdélyi Sa-
rolta, Surányiné Pap-Ferenc Izolda, 
Szolnoki Irén, Tarjányi Gabriella, 
Tarnóczki Sándorné, Tóthné Ba-
jáki Rozália, Uljanics-Tóth Tímea, 
Radnóti Irén Rita, Vidács Tímea, 
Fekete Zsuzsanna, Huczka Anita, 
Váli Dóra, Szekeresné Szabó Mária, 
Túri Ildikó, Mikuláss Endre Dezső-
né, Görögné Goór Emese, Ódor 

Eszter, Győri 
Lászlóné, Bo-
risné Czmarkó 
Erzsébet, Fekete 
Lászlóné, Sánta 
Józsefné, Ónodi 
Istvánné, Lom-
bos Józsefné, 
Patai Antalné, 
Dora Jánosné, 
Bácsi Istvánné, 
dr. Seres Mi-
hályné és Kunné 
Gyöngyösi Ma-
tild védőnőket.
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Hirdetés

Érdeklődjön kijelölt fiókjainkban is!
Akciós időszak: 2015. június 22. – 2015. december 31.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1/20/30/70 366 6666 • 06 40 366 666

A tájékoztatás nem teljes körű.
*Amennyiben legalább 100 000 Ft összegű jövedelem átutalása érkezik az OTP Bankhoz, 6 hónapig elengedjük a számlavezetési díjat, valamint  
100 000 Ft-ig az elektronikus tranzakciók díját.
Az akció kizárólag olyan új ügyfelekre vonatkozik, akiknek a megelőző 3 hónapban nem volt OTP Banknál vezetett számlájuk, és felnőtt számlacsomagot 
nyitnak (Jump, Tempo, Net). Prémium Plusz számla nyitása esetén az elvárt jövedelem OTP Bankhoz történő átutalása életkortól függően 200 000 Ft  
vagy 350 000 Ft.
**Új ügyfelek számára akciós jelleggel a számla megnyitását követően 2 hónapon keresztül elengedésre kerül az értékpapírszámlához kapcsolódó 
tranzakciós vételi jutalék. Az akció minden értékpapírszámlán  és csatornán végrehajtott vételi tranzakcióra vonatkozik, azon ügyfelek esetében, 
akiknek  2015. június 22. és december 31. között Bizalom ajánlatot értékesít a bank, és az értékpapírszámla is megnyitásra kerül.
A további részletes tájékoztatásért és tanácsadásért forduljon bizalommal ügyintézőinkhez vagy foglaljon időpontot a 06 1 3 666 388-as  számon.  
A termékek, szolgáltatások és akciók részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban és a honlapon megtalálható vonatkozó üzletszabályzatok, azok 
mellékletei, és a vonatkozó hirdetmények, kondíciós listák tartalmazzák.

OTP Bizalom ajánlat
Új ügyfeleinket a kedvezményes OTP Bizalom 
ajánlattal várjuk, amennyiben nálunk nyitott 
bankszámlájukra rendszeres jövedelem* érkezik:

•  számlavezetési díj 6 hónapig*
•  elektronikus tranzakciós díj  

6 hónapig*
•  jutalékmentes értékpapír vételi 

lehetőség 2 hónapon keresztül**

Most  
nyisson  
nálunk  
számlát!

Padkaporos gála
Valamennyi korcsoport bemutat-
kozott a Padkaporos Néptánc-
együttes gálaműsorán, június 
12-én.

– A tánc a zene és a mozgás öt-
vözete. A néptánc pedig gyökereink 
és öröklött kultúránk édes egyve-
lege. Nem véletlen, hogy családok, 
több generációt átívelően, közösen 
táncolnak városunkban – mondta 
megnyitójában Ónodi Izabella.

– A mai este számadás a közös-
ség és a magam számára is – fogal-
mazott Gulyás László, az együttes 
elnöke, aki 32 évvel ezelőtt kezdett 
el Kiskunfélegyházán táncolni. Mint 

mondta, akkor eldöntötte, hogy sze-
retne ebben a városban fészket rakni 
a magyar népi kultúrának. Ebből a 
fészekből azóta nagyon sokan kire-
pültek (az első fészeklakók mostanra 
elismert előadók, oktatók) de sokan 
vannak benne még ma is. 

Nos, a jelenlegi fészeklakók (külö-
nösen a legkisebbek) már alig vár-
ták a beköszönők végét, többször a 
színpadra is beszöktek. De eljött az 
ő idejük is. Táncoltak, énekeltek és 
zenéltek derekasan, éppúgy, mint 
az együttes idősebb korosztálya. A 
közönség pedig csak tapsolt, tapsolt 
…, majd vastapsolt.

Lovas tábor
a Mezgében

Ez a nyár sem múlhat el Mezgé lovas tá-
bor nélkül! Idén két turnusban: július 20. 
és 24., valamint augusztus 10. és 14. kö-
zött várják az érdeklődőket a szakiskola 
tangazdaságában. Az első turnusba 6-10, 
a másodikba 10-14 éves gyermekek je-
lentkezhetnek.

A tábor naponta 8-tól 16 óráig tart, és eköz-
ben rengeteg élményben lesz része a résztvevő 
diákoknak: szakképzett oktatók segítségével, 
iskolalovakon ismerkedhetnek meg a lovaglás-
sal, kipróbálhatják a lovas kocsikázást, de időt 
szakítanak lóápolásra, állatsimogatásra, kéz-
műves foglalkozásokra és játékos vetélkedőkre 
is. A gyakorlat mellett a gyermekek elméleti 
ismeretekre is szert tesznek. Részvételi díj: 
25. 000 forint, amely tartalmazza az ebédet, 
uzsonnát és egy délutáni strandot. Testvérek-
nek kedvezményt biztosítanak.

További információ és jelentkezés: 
06/76/461-022, mezge.suli@gmail.com



2015. június 19. HELYI HÍREK   l   FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 5

Kitört a vakáció

Véget ért a 2014/2015-ös tan-
év, a félegyházi diákoknak is 
megkezdődött a vakáció. Idén 
is számos tábor várja a gyere-
keket. 

A Göllesz Viktor Speciális Ál-
talános Iskola július 13-a és 17-e 
között Balatonkeresztúrra szervez 
sporttábort 20 fővel, augusztus 
24-e és 28-a között pedig Erdőbé-
nyére visznek 20 főt ökotáborba. 

A Darvas Általános Iskola június 
30-ig napközis táborba várja tanu-
lóit, augusztus 10-e és 14-e között 
tanyalátogató táborba mehetnek 

az érdeklődők, július 30-a és au-
gusztus 1-je között pedig kerék-
pártúrára.

A Constantinum iskolában a tan-
év zárását követően még két hétig 
fogadják napközis táborban az al-
sós diákokat. 

Az iskolák által szervezett ingye-
nes táborok mellett gazdag kínálat 
várja a gyerekeket Félegyházán és 
környékén. A vakáció ideje alatt 
lesznek többek között lovas, kéz-
műves, tánc, úszótáborok. 

Ezek kínálatáról igyekszünk a 
jövőben is tájékoztatni a szülőket. 

Erdélyben jártak
Segesváron jártak a Darvas iskola 
diákjai június elején, a „Szociálisan 
érzékenyítő testvériskolai program a 
2014/15-ös tanévben” című pályázat 
keretében. A kirándulás során meg-
fordultak többek között Nagyszalon-
tán, Kolozsváron, Marosvásárhelyen. 
Segesváron a partneriskola, az Aurel 

Mosora Állami Gimnázium diákjai-
val és pedagógusaival ismerkedett a 
csapat, és meglátogatták Fehéregy-
házán Petőfi Sándor elestének fel-
tételezett helyét is. Megcsodálták a 
tordai sóbányát, és végezetül a Déva 
váráról nyíló kilátással búcsúztak 
Erdélytől a félegyházi gyerekek.

Dózsás diáknap

A hagyományoknak megfelelően idén 
is diákönkormányzati nappal zárta 
a tanévet a Dózsa iskola. A táncos 
bemelegítő után többek között íjász-
kodással, sportversenyekkel, testfes-

téssel, smink- és fodrászversennyel 
múlatták az időt a tanulók, kezükbe 
vehették és olvasgathatták a CHIPe-
gető idei számát, amely a tanév leg-
fontosabb történéseit összegzi. 

Megnyugtatóan rendeződött 
a Darvas ügye
A következő tanévtől Kiskun-
félegyházi Darvas Általános 
Iskolára módosul a Darvas Jó-
zsef Általános Iskola neve.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, a névváltozást egy évek óta 
életben lévő jogszabály miatt, a 
KLIK döntése alapján kell végre-
hajtani. Közintézmény nem visel-
heti ugyanis olyan személy nevét, 
aki a XX. századi önkényuralmi 
politikai rendszerek megalapozá-
sában, kiépítésében, vagy fenn-
tartásában részt vett.

Arról, hogy Darvas József nevé-
re kiterjed ez a tilalom, a Magyar 
Tudományos Akadémia állás-
foglalása alapján rendelkezett a 
KLIK. A névváltoztatási kötele-
zettségről néhány hete értesült az 
önkormányzat és a Kiskunfélegy-
házai Tankerület is.

Mint azt Csányi József pol-
gármester elmondta: a Kiskun-
félegyházai Tankerületnek soron 

kívül kellett eljárnia a névváltozás 
ügyében, az önkormányzatnak 
pedig kizárólag az új név véle-
ményezésével kapcsolatban volt 
kompetenciája. A Klebelsberg 
Iskolafenntartó Központ Kiskun-
félegyházai Tankerülete a vélemé-
nyezési fórumokon meghallgatta 
a szülők, a diákönkormányzat, az 
intézményi tanács és a közalkal-
mazotti testület véleményét, és 
ezek a grémiumok egyértelműen 
a Darvas Általános Iskola nevet 
részesítették előnyben. Így javas-
latként a Kiskunfélegyházi Darvas 
Általános Iskola nevet továbbítot-
ta a tankerület.

A végső döntést az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma hozta 
meg, és Czunyiné dr. Bertalan 
Judit oktatásért felelős állam-
titkár értesítette a tankerületet, 
hogy az iskola szeptembertől a 
Kiskunfélegyházi Darvas Általá-
nos Iskola nevet viseli.

Szorgoskodik a Félegyházi 
Hangya Szövetkezet
Tavaly ősszel a „Félegyházi Hangya – 2010 – Termelőiskola – a vidék iskolá-
ja” projekt keretében alakult meg a Félegyházi Hangya Szociális Szövetkezet. 
2015 februárjától, amikor beindult a Mezőgazdasági Szakiskola tangazdasá-
gában megépült zöldségfeldolgozó üzem, akkor a szövetkezet bekapcsolódott 
annak munkájába is azzal, hogy az alapanyag beszerzést, valamint a készárú 
értékesítést vállalta – mondta el Juhász Miklós.

A projektmenedzser arról is beszá-
molt, hogy munkájukhoz az elmúlt idő-
szakban beszereztek egy hűtős jármű-
vet, ami pedig ennél is fontosabb, hogy 
olyan termelői kapcsolatokat alakítottak 
ki, amelyek révén stabilan tudják biz-
tosítani az üzem alapanyag ellátását. 
Több konyhával kötöttek szerződést, 
amelyeket feldolgozott zöldséggel lát-
nak el. Ezek között vannak iskolai és 
vállalati konyhák, valamint vendéglátó 
egységek is. A térségi terjeszkedés ke-
retében már Jászszentlászlóra is szál-
lítanak a feldolgozott termékekből. Elin-
dult a földes áru értékesítése is. Ennek 
keretében a Kapocs intézményt szol-
gálják ki, több mint negyven termékkel.

A terményeket az első időszakban a 
nagykereskedőktől, termelőktől szerzik 
be. A későbbiekben – a nyár második 
felétől – azonban már saját portékájuk 
is lesz. 

Január végén egy foglalkoztatá-
si pályázatot is benyújtottak, ennek 
köszönhetően áprilistól négy főnek 
tudnak munkát biztosítani. A nyertes 
pályázatnak köszönhetően lehetőség 
nyílt szaporító anyagok, vetőburgonya 
beszerzésére is. A szövetkezet két 50 
méteres fóliát is felállított, amelyben 
paradicsomot és paprikát termelnek. 
Emellett szabadföldi káposzta és bur-
gonya termesztésével gondoskodnak 
a feldolgozó üzem és megrendelőik 
kiszolgálásáról – mondta el Juhász 
Miklós.

Kohéziós Alap
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Személyre szabott cipők a Derby Kft-től
A legtöbb ember a konfekció cipők közül is ki tudja választani 
a számára megfelelőt. Vannak azonban, akiknek ez a megoldás 
nem kielégítő, mert például a szokottnál kisebb, vagy nagyobb 
a lábuk, esetleg széles a lábfejük, vagy lábdeformitástól – pél-
dául bütyök, kalapácsujj – szenvednek. 

A cukorbetegeknek szinte kivé-
tel nélkül egyedileg készített cipő-
re volna szükségük, ugyanis egy 
rossz lábbelitől könnyen alakul-
hat ki náluk seb, fekély, ami akár 
lábamputációhoz is vezethet. A 
diabétesz által az idegek káro-
sodnak és érzéketlenné válnak a 
lábujjak, ezért nem veszi észre a 
beteg azt, hogy a lábfeje kidör-
zsölődik, vagy felhólyagosodik. A 
lábujjak számára megnövelt hely 
azonban védelmet ad járás és 
állás közben, így megelőzhetőek 
ezek a problémák – magyaráz-
za Szatmári Péter, a félegyházi 
székhelyű Derby Kft. ügyvezetője.

A 25 éves múltra visszatekintő, 
mintegy száz embert foglalkozta-

tó családi vállalkozást ma apa és 
fia vezeti. A két generáció közös 
munkájának eredményeként a cég 
a szakma jeles hagyományainak 
továbbörökítése mellett a legkor-
szerűbb technikai ismereteket al-
kalmazza. 

Az elmúlt negyed évszázad so-
rán kényelmi lábbelik gyártására 
specializálódott a Derby Kft., és 
e téren komoly szakmai sikere-
ket ért el. Rendszeresen expor-
tálnak például Németországba, 
Dániába, Japánba. Olaszország-
ba, Ausztriába. A tömeggyártás 
mellett azonban egyre erőtelje-
sebb igény mutatkozott az egye-
di igényeket kielégítő lábbelik 
iránt, ezért 2012-ben kutatás 

fejlesztés pályázatot nyújtottak 
be egyedi vevőigényekhez igazo-
dó lábbeligyártó-rendszer kiala-
kítására. 

Mint azt ifjabb Szatmári Pétertől 
megtudtuk, a sikeres pályázatnak 
köszönhetően beszerezték azokat 
a speciális gépeket, amelyek szük-
ségesek voltak az egyénre szabott 
cipők tömeges gyártásához. Több 
éve nagy sikerrel működtetik is a 
rendszert Németországban, ahol 
gyakorlatilag egy 3D-s szkenner 
segítségével leveszik a pontos 
mintát a megrendelő lábáról, az 
igényeknek megfelelő cipőt pedig 
– a láb három dimenzióban leké-
pezett pontos képéhez igazított 
kaptafa segítségével – Félegyhá-
zán gyártják le. 

Ezeket a magas minőségű és 
komfortfokozatú cipőket évekig 
elsősorban német üzletemberek 
rendelték, de ma már Magyaror-

szágon is mindinkább teret nyer-
nek. Komoly igény mutatkozik az 
egyedi, méretre gyártott betétek 
iránt is, amelyek CNC technoló-
giával nyerik el a viselő lábához 
maradéktalanul igazodó, végle-
ges formájukat. Egyre több em-
ber nemcsak jól akar a cipőben 
kinézni, jól is akar járni benne.

Szatmári Péter szerint az egye-
di lábbeli kényelmét mindenki 
megérdemli. A Derby Kft-nél 
megrendelt cipőkért, talpbetéte-
kért hamarosan egészségpénz-
tári kártyával is lehet fizetni, va-
lamint az itt készülő gyógycipők 
tb-támogatásáról is folynak a 
tárgyalások.

Derby Cipőgyártó Kft.
6100 Kiskunfélegyháza,  

Vasútállomás 4.
info@derby.hu

Tel: 06 30/636-5129

Tudta Ön azt, hogy az emberek túlnyomórészt olyan cipőt viselnek,  
ami nem is illik a lábukra?

Adatok a DSI/NÉMET CIPŐINTÉZET kutatása alapján:
dr. Monika Richter lábfelmérő tanulmánya szerint a népesség 82%-a olyan 

nagyságú cipőt visel, ami nem felel meg a lábuk méretének.
A nők 20%-a, a férfiak 12%-a visel túl kicsi cipőt.

A férfiak 75%-a, a nők 60%-a jár a Német Lábriport szerint túl nagy  
(ill. túl hosszú) cipőben egész életében. 

Szakértőnktől – Miért érdemes 
végrendeletet készíteni? – III. rész
Az előző részekben bemutattuk az új Ptk nak, az örökhagyót túl-
élő házastárs öröklési jogát érintő jogszabályi változásait. Mind-
ezekből jól látható, hogy az új Ptk. jelentősen megváltoztatta az 
eddigi öröklési viszonyokat és már nem lehet a hagyatéki vagyon 
tervezését a hosszú évtizedek alatt megszokott szabályok alap-
ján végezni.

Összességében tehát kijelenthe-
tő, hogy feltétlenül érdemes vég-
rendeletet tennie annak, aki nem 
kívánja, hogy halála után hagyaté-
kának felosztása az új Ptk. szerinti 
törvényes öröklési rend alapján 
történjen. Ezt az örökhagyó több-
féleképpen is megteheti, végren-
deletét akár saját maga is leírhat-
ja, vagy két tanú előtt nyilatkozhat, 
illetve ügyvédet, vagy közjegyzőt 
kérhet fel a végrendelete megszer-
kesztéséhez. Tekintettel arra, hogy 
a végrendelet érvényességének 
igen szigorú formai követelményei 
vannak, ezért mindenképpen ja-

vasolt az 
ü g y v é d , 
vagy a 
közjegyző 
igénybe-
vétele.

A köz-
j e g y z ő 
m e l l e t t 
szóló érv 
l e h e t , 
hogy az ő 
esetében gyakorlatilag kizárt, hogy 
érvénytelen végrendeletet készít-
sen, továbbá a közjegyző által 
szerkesztett, vagy a közjegyzőnél 

letétbe helyezett végrendeletek 
automatikusan bekerülnek a köz-
jegyzői kamara által vezetett Vég-
rendeletek Országos Nyilvántar-
tásába. Ebből a nyilvántartásból 
minden közjegyző az előtte folyó 
hagyatéki eljárás során lekérde-
zést végez annak érdekében, hogy 
kiderüljön, volt-e az örökhagyónak 
végrendelete, ezáltal nem fordul-
hat elő az az eset, hogy bár készí-
tett az örökhagyó végrendelet, az 
valamilyen úton-módon, végül a 
hagyatéki eljárás során nem kerül 
elő.

Amennyiben pedig a közjegyző 
megállapítja, hogy az örökhagyó 
érvényes végrendeletet hagyott 
hátra, akkor az öröklés rendjét 
kizárólag ez, vagyis az örökhagyó 
végakarata fogja megszabni.

Dr. Csonka Péter  
közjegyzőhelyettes

Aktív 
nyugdíjasok
A félegyházi nyugdíjasok aktív 

szervezői, segítői és résztvevői 

a város kulturális és közéleti 

rendezvényeinek. Sokat dol-

goznak, szerveznek, mindent 

megtesznek az események si-

keréért. Munkájukat a Kiskun-

félegyházi Nyugdíjasok Egye-

sülete június 6-án egy játékos, 

műsoros találkozóval köszön-

te meg. A találkozó persze 

nem csak csevegéssel, barát-

kozással telt. Az elején egy kis 

tornával kellett átmozgatni az 

izmokat, majd a szellemi ve-

télkedővel az agyakat is. Ez-

után persze következhetett a 

finom ebéd, a barátkozás, a 

közös élmények feldolgozása. 

Hirdetés
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Kulturált várók, korszerű szakrendelők a félegyháziaknak
Elindult a közbeszerzés a félegyházi kórházat érintő 1,2 milliárd 
forintos TIOP-projektre, ha adminisztrációs problémák nem me-
rülnek fel, úgy várhatóan június hónap második felében a vég-
leges szerződésre is rákerülhetnek az aláírások – mondta el dr. 
Körtvélyessy András főigazgató-helyettes.

Mint ismert, a beruházás során 
megújul két műtő az egynapos se-
bészet beindításához, 20 sebészeti 
postoperatív ágy és 12 ágyas nap-
pali kórház működésének a felté-
telei teremtődnek meg, és felépül 
egy új, L alakú épület. Itt kapnak 
majd helyet a járóbeteg szakren-
delők. Így végre az orvos-beteg 
találkozások és a betegek vára-
kozása is kulturált környezetben, 
európai körülmények között tör-
ténhet. Megújul az endoszkópia, 
külön részt kap a pszichoterápia, 
a tüdőgondozó, kiépül a digitális 
röntgen, és létrejön az úgyneve-
zett teleradiológia és telepatológia 

is. A hozzáépítéssel a sürgősségi 
betegellátáshoz szükséges vizsgá-
ló és fektetők is megépülnek egy 
nagy átriumos rendszerű váróval 
együtt, ahol betegfogadó pult várja 
majd a betegeket.

Mint a főigazgató-helyettestől 
megtudtuk, gondosan felkészül-
tek arra, hogy a betegellátás mi-
nél problémamentesebb legyen az 
építkezés, kivitelezés hónapjaiban 
is. Ennek érdekében a szakrende-
lések egy részét átcsoportosítot-
ták, az eszközök egy részét raktá-
rakban, konténerekben helyezik el.

– A szakrendelők ez idő alatt 
nem a megszokott helyükön lesz-

nek, és az építkezés nyilván zajjal, 
porral és egyéb kellemetlenségek-
kel is jár. Mindezek elviseléséhez 
türelmet és megértést kérünk a 
betegektől és a munkatársainktól. 
Vigasz lehet azonban, hogy ezt 

követően – akár már 2016 január-
jától – egy tejesen új szakrendelő 
szolgálja majd a minőségi betegel-
látást Félegyházán – hangsúlyozta 
dr. Körtvélyessy András.

 Tóth Timea

Az édesanyákért buliztak
Ismét közelebb kerültünk ahhoz, hogy a kórház aktív funkcióit visz-
szahozzuk Félegyházára – mondta a félegyházi kórház igazgatója, 
amikor átvette Lajos Zoltántól a közelmúltban megrendezett jóté-
konysági retro diszkóban összegyűlt több, mint másfél millió forin-
tos adományt. Dr. Körtvélyessy András arról tájékoztatta a sajtó 
munkatársait, hogy ez az összeg, illetve az önkormányzati bál tá-
mogatásából származó csaknem 300 ezer forint korszerű nőgyó-
gyászati műszerek beszerzését, illetve cseréjét teszi lehetővé. 

A támogatásnak köszönhetően a 
kórház ultrahangos készülékek vá-
sárlására és a CTG vizsgálatokhoz 
szükséges műszerek egységeinek 
cseréjére kapott lehetőséget. Ennek 
köszönhetően javul a nőgyógyászati 
szakrendelés minősége. Az új mű-
szerek már a terhesség 5. hetétől 
részletesebben tudják kimutatni a 
nőgyógyászati elváltozásokat, és ér-
zékelni lehet a méhen kívüli terhes-
séget is. Ami legalább ennyire fon-
tos, hogy a vizsgálatokat várakozás 
nélkül tudják elvégezni – tette hozzá 
a kórház igazgatója.

Lajos Zoltán a retro diszkó szer-
vezője januárban döntötte el, hogy 
jótékonysági célra fordítják a bevé-
telt. Polgármesteri segítséggel dön-

tött úgy, hogy ennek legjobb kedvez-
ményezettje a városi kórház lehet, 
ezen belül is a nőgyógyászat, bízva 
abban, hogy előbb-utóbb ismét lesz 
szülészet Félegyházán. Megismerve 
a célt, várakozáson felüli volt az ér-
deklődés. Az esten megtelt a Rock-
tár. Sőt, a jegybevételeken kívül, 
magánszemélyek és vállalkozók 460 
ezer forintot adtak a nemes cél meg-
valósítására.

Az aktív szülészet visszaállítá-
sáról a kórház nem mondott le, 
mondta dr. Körtvélyessy András. 
Az ehhez szükséges feltételek meg-
teremtése azonban még hosszú 
időt fog igénybe venni, és nem csak 
a város döntésén múlik. A kórház 
azonban mindent megtesz ennek 
érdekében. Az adomány-nyújtotta 
lehetőség mindenesetre biztonságo-
sabbá és gyorsabbá teszi a várandós 
félegyházi nők ellátását. Ezért kö-
szönet illet mindenkit (magánsze-
mélyeket és vállalkozókat egyaránt), 
akik hozzájárultak a nélkülözhetet-
len eszközök beszerzéséhez.

Út-Ép-Ker 97. Kft – Az út- 
és mélyépítés specialistái
1997-ben alakult a budapesti székhelyű, félegyházi telephely-
lyel rendelkező Út-Ép-Ker 97. Kft., és az azóta eltelt csaknem 
két évtizedben megbízható, minőségi munkát végző útépítő 
vállalkozásként vált ismertté. Fő tevékenységi körük azóta 
is az út- és mélyépítés, főként aszfalt burkolat kivitelezése – 
mondta el Fekete Tamás cégvezető.

A cég 37, többségében félegy-
házi munkavállalót foglalkoztat. 
Műszaki irányítóik és szakem-
bereik megfelelő végzettség és 
komoly szakmai gyakorlat bir-
tokában végzik a kivitelezői fel-
adatokat. A társaság komplett 
aszfaltbedolgozó géplánccal, te-
herautókkal, földmunkagépekkel 
és egyéb kiegészítő kisgépekkel 
rendelkezik. Ezek az adottságok 
alapozzák meg a gyors és rugal-
mas munkavégzést, rövid hatá-
ridőt és kifogástalan minőséget.

Az Út-ÉP-Ker 97. Kft. rendsze-
resen teljesíti önkormányzatok 
és nagyobb vállalatok megbízása-
it megyeszerte. Ennek keretében 
többek között útburkolat és pad-
kaépítés, csapadékvíz-elvezetés, 
térkő építési munkák fűződnek a 
nevükhöz. Többek között a félegy-
házi önkormányzat megbízásából 
a Szentesi – Liget – Alpári út 
szakaszon építették ki 155 millió 

forint értékben a kerékpárutat, 
2014-ben Kunszentmiklóson a 
komplett főtérépítés 400 millió 
forintot meghaladó projektjének 
kivitelezési munkáit végezték el, 
és a kecskeméti nagybani piac 
térkövezése is a közelmúltban 
valósult meg. Jelenleg a Csong-
rád-Bokros kerékpárút komplett 
építésén dolgoznak. A 175 millió 
forintos beruházás műszaki át-
adása június végén várható.

Az Út-Ép-Ker Kft. – túl azon, 
hogy ide köti telephelye, számos 
megbízás és munkavállalóik 
többsége is – Félegyházához való 
kötődését a helyi sport és kultúra 
támogatásával is kifejezi.
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A hétköznapok csodával határos pillanatai
A tiszavirágzásról készített fotóival harmadik díjat nyert az idei, 
33. Magyar Sajtófotó Pályázat Természet és tudomány sorozat 
kategóriában a félegyházi születésű Faragó Csaba.

Hallgatom a fiatal, mosolygós 
szemű férfit. Miközben azokról a 
természeti jelenségekről beszél, 
amelyeket fényképezőgépe segít-
ségével meg akar osztani mások-
kal is, nekem az a határozott érzé-
sem, hogy hallunk még felőle...

– Félegyházán születtem, ide 
köt minden gyermekkori emlékem. 
A Móra Ferenc Gimnáziumban 
érettségiztem 2004-ben, majd a 
Budapesti Műszaki Egyetemen vé-
geztem építészmérnökként. Azóta 
Pesten élek. A VIII. kerületi város-
fejlesztő irodában dolgozom, és a 
leszakadó részeken megvalósuló 
integrált városrehabilitációs prog-
ram elkészítésében veszek részt. 
2013-ban nősültem, négy hónapja 
egy kisbabával teljesedett ki a csa-
ládunk. Két-háromhetente járunk 
haza Félegyházára.

– Hogyan társult a műszaki 
pályához a fényképezés?

– 2011-ben kezdtem el fotózni, 
az óbudai fotóklub alkotói közös-
ségének tagjaként tanultam meg 
mindazt, amit ma tudok. Azt hi-
szem az az alkotói vágy tört utat 
ebbe az irányba, ami az egyetem 
után a munka mellett még megnyil-
vánulási formát keresett bennem. 
A fő irány a természetfotózás és 
a művészfotó. Az én rögeszmém 
rámutatni arra, hogy a hétközna-
pokban milyen csodával határos 
pillanatok és látványok vannak. 
Törekszem ezeket észrevenni, és 
szeretném megmutatni másoknak 
is mi az, amiben én hiszek, amit 

értéknek tartok. Ilyen például a 
most díjazott kérész-sorozat is, 
ami szerintem azért szerethető, 
mert a képeket áthatja a jelenség 
múlandósága és rendkívülisége. 
Személyiségemből adódóan a fo-
tózáskor is az élet pozitív oldalát 
keresem.

– Már a sajtófotó pályázat 
előtt is voltak kisebb hazai si-
kerei. Miért fontos, hogy rend-
szeresen megmérettesse az 
eredményt?

– Mindenki mást gondol a vi-
lágról, és persze a fényképekről 
is, minden zsűri más. Egy alko-
tást, egy fotót természetesen nem 
lehet objektíven megméretni. A 
visszaigazolás viszont fontos szá-
momra, mert azt szeretném, hogy 
minél több emberhez jussanak el a 
képeim. Nekem ez a díj nagy len-

dületet adott. Egyrészt új témák 
feldolgozására, másrészt arra ins-
pirál, hogy kapcsolatokat építsek 
és megjelenési lehetőségeket tár-
jak fel.

– Milyen témákban, munkák-
ban ölt ez testet?

– A következő hónapban jelenik 
meg a Földgömb folyóiratban a 
kérész-sorozat, és egy anyagom 
Európa egyik legnagyobb ártéri 
gyümölcsöséről, amely a Szatmár 
megyei Tisza-ártéren található. 
Szívesen dolgozok fel olyan témá-
kat is, amelyek az ember helyét 
keresik a világban, bármilyen kon-

textusban. Ilyen például a Kinizsi 
100 teljesítménytúra a budai hegy-
ségben. Ezek az emberek 24 óra 
alatt 100 kilométert tesznek meg. 
Számomra ők hősök. Ezt szeret-
ném elmondani a fotóimmal. A 
Margitszigeten készítettem egy so-
rozatot Molnár Ákossal, akit sokan 
csak buborékbűvölőként ismer-
nek. Nagyon izgalmas egyéniség, 
segítségével egy szívemnek kedves 

anyag állt össze a buborékokról és 
a pillanat varázslatáról, aminek 
még keresem a helyét.

Nagyra tartom azt, amit Kar-
dos-Horváth János zeneszer-
ző-énekes tesz: zöld beállítottságú 
zeneszövegeivel fontos környezeti 
kérdésekre hívja fel a fiatalok fi-
gyelmét. Ezt egy koncert fotósoro-
zatban dolgozom fel, a teljes anyag 
még nem állt össze. Mindenképpen 
szeretnék a méhekkel foglalkozni, 
azt viszont még nem látom pon-
tosan, hogy milyen formában. A 
méhek ökológiai szerepe izgat, és 
úgy gondolom, hogy ha ezt a témát 
sikerülne valakinek a kellő dráma-
isággal megfogni, az nagyon hasz-
nos lehetne a tekintetben, hogy 
felhívja a figyelmet a méhpopulá-
ciónak az ezredforduló óta drámai 
mértékben felgyorsult pusztulásá-
ra. Egy másik tématervem Félegy-
házához kötődik. Régóta figyelem a 
Rocktár tevékenységét, és szívesen 
foglalkoznék annak a munkának a 
bemutatásával, amit a fiatalokért 
tesznek a zene eszközeivel.

Faragó Csaba munkái megte-
kinthetők az alábbi internetes ol-
dalakon:
http://csabafarago.wix.com/photo
https://www.facebook.com/csaba-
faragophoto T.T.A Sajtófotó pályázaton díjazott kérész-sorozat egyik képe

Félegyházi vasútállomás

Esti horgász

Faragó Csaba
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Torna a víz alatt
A víz alatti gyógytorna jótékony hatásait korra, nemre való 
tekintet nélkül gyakorlatilag bárki élvezheti. Előnyei többek 
között abból adódnak, hogy a vízben a szárazföldhöz képest 
lényegesen kisebb gravitációs erő érvényesül, így a beteg 
mozgását a víz fizikai tulajdonságai – mint például a felhajtóe-
rő, a hidrosztatikai nyomás – is segítik, a víz ellenállása pedig 
hozzájárul az izmok erősítéséhez. Többek között e kedvező ha-
tások miatt alkalmazzák a fizikoterápiás kezelések kiegészíté-
seként a félegyházi Róna Kincse gyógyfürdőben is a víz alatti 
gyógytornát. 

A 30 perces csoportos torna, 
amelyen részt vettem, jó hangu-
latával felüdülést nyújtott test-
nek és léleknek. A gyógytornász 
által irányított gyakorlatok során 
valamennyi testrészt átmozgat-
tuk, különös figyelmet fordítva a 
váll és a gerinc izmaira. A hasz-
nált habszivacs eszközök egy-
részt a víz felhajtóerejéből adó-
dóan megkönnyítettek bizonyos 
mozdulatokat, segítettek a vízen 
való lebegésben, vagy éppen a 
vízben lefelé nyomva azokat fo-
kozott izommunkára késztettek. 
A hidegvizes medencében vég-
zett aktív, de nem túl megterhelő 

mozgás után jól esett a gyógyvi-
zes medencében megpihenni.

A víz alatti torna javítja a ko-
ordinációt, fokozza a keringést, 
fejleszti az állóképességet és az 
erőt. Mivel a víz minden irányból 
alátámasztja a testet, az alsó 
végtagot annak terhelése nélkül 
fejleszthetjük, ügyesíthetjük. En-
nek rendkívüli jelentősége van a 
gerinc és az alsó végtagok bal-
eset, műtét utáni rehabilitáció-
jában.

Az előző nyereményjátékra je-
lentkezők közül két főre szóló 
belépőt nyertek a Róna Kincse 
fürdőbe:

– Bíbok Kálmán, Kiskunfélegy-
háza, Dayka u. 35/A.

– Losonczi Györgyi, Kiskun-
félegyháza, Petőfi u. 16/A. 2. ajtó

– Mesterházi Lajosné, Kiskun-
félegyháza, Hunyadi u. 4. I/14.

Gratulálunk a nyerteseknek, nye-
reményüket postázzuk. Azok kö-
zött, akik június 29-éig eljuttatják 
nevüket és címüket a Félegyházi 
Közlöny szerkesztőségébe (6100 
Kiskunfélegyháza, Szent János tér 
2.), újabb három darab, két főre 
szóló belépőjegyet sorsolunk ki.

A borítékra írják rá:  
Róna Kincse!  

Sorsolás: június 30-án, kedden!

Hirdetés
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Hirdetés

Felelős kiadó: M
iniszterelnökség

HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ, 
BE KELL TARTANOD A TÖRVÉNYEINKET!

Mondja el Ön is véleményét! 
Keresse kérdőívünket postaládájában 

és küldje el nekünk!

Az év első négy  
hónapjában több  

illegális bevándorló  

érkezett hazánkba,  
mint tavaly  összesen.

Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális 
bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át 

törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió 
újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra, 
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.

Felegyhazi_Kozlony_204x135mm_0619.indd   1 6/4/15   2:31 PM

Ismét ülésezett
a Program-
irányító Tanács
A „Komplex telep-program” leg-
fontosabb szerve, a fejlesztések 
irányait meghatározó Programi-
rányító Tanács a 2015. június 
4-i ülése keretében döntött a 
„Kerti munkás+ökológiai ter-
mesztési ismeretek+háztartási 
ismeretek” elnevezésű képzés 
keretében kialakításra kerülő 
közösségi kertek helyszíneiről. 
A döntés értelmében a „Csillag 
Szolgáltatópont” és a Hajlékta-
lanszálló területén gyümölcs-
fák, szőlő és mogyoró, valamint 
veteményes kert kialakítására 
kerül sor, tájékoztatta lapunkat 
Farkas Mihály projektmened-
zser. A tisztán uniós forrásból 
finanszírozott projekt során 4 
fő szociális munkás végzi a te-
repmunkát, amelynek eredmé-
nyeiről, az elért sikerekről és a 
kudarcokról is tájékoztatták az 
ülés résztvevőit.

Falunap Bugacon
Június 20-án, szombaton falunap-
ra várják Bugacon az érdeklődő-
ket. Az egész napos rendezvényt 
kulturális programok, koncertek, 
színházi előadás és utcabál szí-
nesíti. 

Főbb programok: 
Színhely: Művelődési Ház és kör-
nyéke
09.00 FŐZŐVERSENY 
10.00 EMLÉKKŐ AVATÁS A 
nagy évfordulók megünneplésé-

nek alkalmából, 
a 900 éves Péter 
Monostor, a 100 
éves Monostor-
falva /Bugac/ alapítása, a 60 éves 
önálló községgé válás, a 40 éves 
Nagyközség-rang tiszteletére bu-
gaci EMLÉKKŐ avatás. 
14.00 A Falu tortájának átadá-
sa
14.30 Bereczki Zoltán zenés 
műsora
15.30 A tordai hagyományőrző 

egyesület műsora, A tojás: a 
bugaci dráma szakkörös gye-
rekek előadása
19.00 Dupa KáVé koncertje a 
Művelődési Ház melletti szín-
padon

21.00 Felül „semmi”: a Buga-
ci Tanyaszínház 1 felvoná-
sos bohózata az iskola ud-
varán felállított színpadon.
 22.00 UTCABÁL: a Művelődé-
si Ház mellett. Hangulatfe-
lelős: Octavia Band zene-
kar 

Csibészek, de összetartók
Csibészek, tehetségesek és össze-
tartóak voltak. Erről számoltak 
be a Tanítóképző Intézet egykori 
diákjai és osztályfőnökük, Kapus 
Béla a 60. érettségi találkozóju-
kon május 31-én. 

A 25 fős osztályból – egy kivé-
tellel mindannyian a pedagógus 
pályát választották – idén már 
csak tizenhárman kaphattak meg-
hívást. Valamennyien ott voltak a 

találkozón. A legemlékezetesebb 
történeteket Fenyvesi István és 
Farkas Ignác idézte fel. 

Például azt a május elsejét, 
amikor pianínóval indultak sze-
renádra kedvenc hölgyeikhez, amit 
természetesen kézben cipeltek. 
Az egyik produkció után nyílt is 
az ablak, és egy kedves idős hölgy 
közölte, hogy szerinte a választott 
hölgy a szomszéd lakásban lakik. 

Örömmel elevenítették fel, amikor 
a tablókészítés költségeit Gárdo-
nyi Géza „Bor” című darabjának 
színre vitelével teremtették elő, 
amivel bejárják a környező falvak 
művelődési házait. 

A találkozón az egykori diákok 
megemlékeztek elhunyt osztály-
társaikról, szeretett tanáraikról, 
köztük Tulit Péterről és Mezősi 
Károlyról is.
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Csodák pedig léteznek
Amire talán a legvérmesebb szur-
kolók, játékosok és csapatvezetők 
sem számítottak, zsinórban har-
madik alkalommal nyerte meg a 
megyei I. osztályú labdarúgó baj-
nokságot a Kiskunfélegyházi HTK. 
Az együttesnek erre a záró forduló 
előtt csupán matematikailag volt 
esélye, hátránya ugyanis három 
pont volt a listavezető Híd SC-vel 
szemben. A félegyháziak teljesítet-
ték a kötelezőt, 6-0-ra megverték 
az utolsó helyezett Hartát, míg a 
Híd SC némileg váratlanul 4-1-re 

kikapott Kiskunhalason. Ezzel a 
félegyháziak ölébe hullt a bajnoki 
cím. A KHTK jobb gólkülönbségének 
köszönhetően lett a 2014/15-ös 
szezon megyei I. osztályú bajnoka.

Bács- Kiskun Megyei I. 30. 
ford. 2015. 06. 06.

Kiskunfélegyházi HTK- Harta 
SE (1-0) 6-0

A bajnokság megnyerését köve-
tően a KHTK labdarúgói, vezetői, 
edzői ünnepélyes keretek között 
kapták meg a címért járó kupát és 
az aranyérmeket június 12-én. 

400 méteren is kvótára hajt

A világ idei 2. legjobb eredményét 
érte el 400 méteres para-síkfu-
tásban Csontos Piroska a svájci 
Nottwill-ben megrendezett nemzet-

közi Grand Prix versenyen. „Piró” 
1:02:16 másodperces idejével a 
svájci aranyérem mellett kvalifikál-
ta magát a para-világbajnokságra, 
megfutva a kvótához szükséges 
szintet. Emellett távolugrásban is 
rendelkezik a világbajnoksághoz 
szükséges „A” kategóriával, ezért 
várhatóan ebben a két számban 
indulhat el az októberi dohai vb-n. 
Eredménye elismeréseként június 
5-én Balla László alpolgármester 
és dr. Ónodi Izabella önkormány-
zati képviselő köszöntötte őt és 
Németh László klubelnököt a vá-
rosházán, ahol gratuláltak teljesít-
ményéhez (Piroska edzője: Korno-
kovics Györgyi).

Átadták a felújított 
kosárlabdapályát
Csapadékelvezető csatornával ki-
épített, gumiborítással ellátott, 
újjávarázsolt kosárlabdapályát ad-
tak át június 10-én a Szent Bene-
dek Iskola udvarán. Az eseményen  
Hardi Titusz bencés atya, az iskola 
főigazgatója áldotta meg és avatta 
fel a pályát. A felújítás a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetsé-
gének támogatásával, TAO pályázat 
keretében valósult meg. A beruhá-
zás költsége meghaladta a 23 millió 
forintot, amelyből a közvetlen tá-
mogatás összege 16 282 557 forint 
volt. A 30 %-os önerőt az intézmény 
biztosította.

Hetvenedik születésnapjára készül a legendás labdarúgó 
Június 21-én ünnepli 70. születésnapját Sahin Dezső, a félegy-
házi labdarúgás legendás egyénisége. Focistáink, a sport szerel-
mesei évtizedeken át rajongással vették körül. Nem véletlenül, 
hiszen valamennyi helyi csapatban meghatározó játékos volt, 
legendás gólokkal segítette csapata eredményességét. Aktív 
sportpályafutását követően pedig szinte minden serdülő, ifjúsági 
és felnőtt csapatban megbecsült edzőként tevékenykedett.

Amikor a születésnapi beszél-
getésen fogadott, a múltat idéző 
fotók, az országos, megyei és helyi 
labdarúgó szövetségek elismerő 
oklevelei, plakettjei vették körül. 
Mindezek közül azt a fotót mu-
tatta legbüszkébben, amelyik az 
1964-ben az MTK-nak rúgott gól-
ját örökítette meg. Csapata többek 
között ennek köszönhette, hogy 
egy első osztályú csapat ellenében 
is továbbjuthatott a bajnokságban. 

Teljesítményüket akkor 5000 néző 
kísérte figyelemmel, majd a mér-
kőzés végén a pályára berohanva 
ünnepelték a játékosokat. 

De előkerült az a fotó is, amely 
a sport, a foci iránti elkötelezett-
ségének alapjait magyarázza meg. 
A kép 1938-ban készült, a KTK 
akkori csapatában pedig családjá-
ból hárman, János, László és Jenő 
is játszottak. Az, hogy édesapja, 
bátyja és nagybátyja is a sportág 

kiválóságai voltak, őt is a legjobb 
teljesítményre sarkallta. Nem 
véletlenül írta róla a Félegyházi 
Közlöny 1972-ben: „Ha a szurko-
lók körében szavazást tartanánk 
Félegyháza elsőszámú futballistá-
jának megválasztásáról, valószínű 
egyhangúlag, ellenszavazat nélkül 
Sahin Dezső vinné el a pálmát.”

Tehetsége, játéktudása okán 
hívták őt játékosnak az MTK-ba, 

Kecskemétre, Szegedre és Szol-
nokra is. De ő mindig ragaszko-
dott városához. Aktív pályafutása 
befejezéséig, 1978. november 
12-éig 500 bajnoki mérkőzésen 
játszott. Ezt követően serdülő, 
ifjúsági és felnőtt csapatok edző-
jeként ért el sikereket. Nem vélet-
len, hogy legkedvesebb emlékként 
őrzi azt a plakettet, amelyet a 
szurkolóktól és növendékektől ka-
pott 60. születésnapjára, amelyet 
a „legjobb edzőnek” készíttettek.

70. születésnapját június 21-
én családi körben ünnepli Jósika 
utcai otthonában. A szülinapi dí-
szasztalt lánya, fia, három unoká-
ja, valamint a család húsz tagja üli 
körbe a jeles napon. 

 H. S.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Hirdetés

ITT A NYÁR, NETEZZ KÖTETLENÜL!
TABLETEK, NOTEBOOKOK 
ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÓÓÓÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
Wifi-s routerek már: br. 4.690 Ft-tól
7”os tabletek már: br. 18.990 Ft-tól
2600mAh–ás akkubank már: br. 3.290 Ft-tól kaphatók.

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
Házasságot kötöttek: Zsemberi Andrea 
Julianna – Csányi Csaba Sándor, Szabó 
Andrea Jolán – Besze Péter, Kürtösi Haj-
nalka – Mádi Gábor, Somlai Viktória – Ku-
csora Zoltán, 
Meghaltak: Lantos Mihályné Cserép Er-
zsébet – Kiskunfélegyháza, Eszik István-
né Mészáros Luca – Kiskunfélegyháza, 
Bán Terézia – Kecskemét, Perjési István 
–Izsák –Kisizsák, Rigó Ildikó Judit – Bu-
gac, Balogh János –Jakabszállás, Csordás 
Ferenc – Kiskunfélegyháza, Rózsa Imré-
né Feri Magdolna – Kiskunfélegyháza, 
Karkas Gizella Margit – Kecskemét, Vígh 
Imréné Nagy Margit Gizella – Kecskemét, 
Olajos Jánosné Bokor Margit – Jászszent-
lászló, Szikszai Zoltánné Kürtösi Erzsébet 
– Kiskunfélegyháza, Ficsór László Zoltán 
– Kiskunfélegyháza, Csernus Istvánné 
Lengyel Terézia – Kecskemét, Petrovics 
Istvánné Nagyhajú Erzsébet – Tiszaalpár, 
Lugosi János – Fülöpjakab

Mosolynap

Június 6-án, szombaton rendezték meg a városi strandon az I. Félegy-
házi Mosolynapot, melynek során mosolyhercegnőt választott a televí-
ziós celeb, Berki Krisztián által vezetett zsűri. A legszebbnek Surányi 
Orsolya bizonyult, a hergenő udvarhölgyei Doroghy Dóra és Budavári 
Evelin, félegyházi ifjú szépségek lettek.

80 éve avatták fel a gimnáziumban a Móra-emléktáblát
A 19-20. század fordulóján a félegyházi gimnáziumban érettsé-
gizett diákok az iskola elvégzése után is tartották egymással a 
kapcsolatot. Közülük azok, akik Budapestre költöztek, az 1920-
as években megalakítottak egy baráti kört, a havonta egyszer 
összejövő „Félegyházi Vén Diákok Társaságát”.

A Társaság tagjaiban 1934. 
tavaszán fogalmazódott meg a 
gondolat, hogy egy tömeges, 15 
évfolyam volt növendékeit érintő 
öregdiák-találkozót kellene szer-
vezni Félegyházán, ahol egy em-
léktábla-avatással méltóképpen 
lehetne tisztelegni az 1934. febru-
ár 8-án elhunyt, irodalmi és régé-
szeti munkáiról híressé vált egyko-
ri diáktársuk, Móra Ferenc emléke 
előtt. Az ünnepi esemény szerve-

zési feladatait dr. Lászlóffy (Eisler) 
Mihály, pesti ítélőtáblai tanácsel-
nök vállalta magára, aki 1895-ben, 
két évvel Móra előtt érettségizett a 
félegyházi gimnáziumban.

A gondos munkával előkészített 
ünnepségre 1935. június 15-16-án 
Kiskunfélegyházán került sor, az 
öregdiákok közül 120-an tisztelték 
meg jelenlétükkel az eseményt. Az 
első napon az egykori gimnazisták 
megkoszorúzták a világháborúban 

hősi halált halt diáktársaik emlék-
tábláját, majd a városi temetőkben 
virágot helyeztek az iskola elhunyt 
igazgatói, tanárai sírjára. Június 
16-án, vasárnap avatták fel a gim-
názium félemeleti lépcsőforduló-
jában a Keviczky Hugó szobrász-
művész által vörös márványból és 
bronzból készített Móra-reliefet.

Az emléktábla „Confiteor” („gyó-
nom”) felirata utalás Móra azonos 
című, diákkoráról szóló, megható 
novellájára. Az emléktábla felállí-
tásának szükségességét így indo-
kolta dr. Lászlóffy Mihály: „egy-
részt díszíteni akarjuk annak az 
iskolának az épületét, amely gim-
náziumban tudásunk alapját sze-
reztük meg és ezzel az intézettel 
szemben tartozó hűségünknek és 
hálánknak adunk kifejezést, más-
részt pedig a kései utódok is legye-
nek büszkék arra, hogy ők is annak 
a gimnáziumnak a fiai, ahol Móra 
Ferenc nyerte kiképzését és lássák 
maguk előtt a követendő példát.”

  Ónodi Márta

Gazdikereső
Rovatunkkal az elkóborolt ebek és 

gazdájuk egymásra találását sze-

retnénk segíteni. Amennyiben a 

gazda nem jelentkezik az állatért, 

az 14 nap elteltével szabadon gaz-

dához juttatható. 

1.) 3 kölyök: kb. 4-5 hónaposak, 

06.01-jén érkeztek

2.) Fülike: kb. 1 éves szuka, 06.11-

én a Katona J. utcából került be

3.) Tacsi: kb. 2 éves tacskó kan, 

06.10-én Selymesből került be

4–5.) Kettő kaukázusi juhász: kb. 

8 évesek, 06.09-én Alpári útról 

kerültek be

A bemutatott kutyák után ér-

deklődni a Fido Bácsi Közhasznú 

Alapítványnál, a 70/331-1634 és 

a 70/313-9059 telefonszámokon, 

vagy a Csólyosi úti telephelyen 

lehet.

Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 

13.00 – 16.30-ig.

 ÓÓÓÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!


