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Egész napos programra látoga-
tott Kiskunfélegyházára május 
11-én, szerdán Őexcellenciája 
Kosuge Junichi, Japán rendkívü-
li és meghatalmazott magyar-
országi nagykövete, akit – kísé-
rőivel, Ishikawa Taiki gazdasági 
első titkárral és Mischinger Ág-
nes gazdasági asszisztenssel 
együtt – Csányi József polgár-
mester, Balla László és Rosta 

Ferenc alpolgármesterek, Dó-
sai Bence kabinetvezető, dr. 
Faragó Zsolt jegyző, dr. Füstös 
Magdolna aljegyző, továbbá ön-
kormányzati képviselők fogad-
tak a városházán. A látogatás 
alkalmával a városban tevé-
kenykedő cégek képviselői gaz-
dasági fórumon találkozhattak 
a nagykövettel, akit lenyűgözött 
a szecessziós városháza.

Miután Csányi József polgár-
mester köszöntötte a vendégeket 
és röviden bemutatta Félegyhá-
zát, Kosuge Junichi a japán cégek 
magyarországi helyzetéről és a 
japán piac kínálta üzleti lehető-
ségekről tájékoztatta a gazdasági 
fórum résztvevőit. Mint elmondta, 
az 1989-es magyar rendszerváltás 
után a Suzuki volt az első japán cég, 
amely 1991-ben Magyarországra 

jött. Azóta folyamatosan növekszik 
az érdeklődés hazánk iránt, jelen-
leg mintegy 150 japán vállalat hoz-
závetőlegesen 28 ezer embernek 
ad munkát Magyarországon. Az itt 
működő japán cégek nagy hang-
súlyt fektetnek a folyamatos üzleti 
fejlesztésekre, a Nissin Foods nevű, 
Kecskeméten működő japán élelmi-
szeripari vállalat például a közeljö-
vőben új üzem létrehozását tervezi.

Gazdasági fórumon hozta össze 
a városvezetés a japán nagykövetet

és a félegyházi cégvezetőket



2016. május 20.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK2
Fo

ly
ta

tá
s 

az
 1

. o
ld

al
ró

l

Kiskunfélegyházán járt a japán nagykövet
A nagykövet hangsúlyozta, hogy 

a folyamatosan fejlődő japán cégek 
manapság gyakran találják szem-
ben magukat azzal a problémával, 
hogy Budapest és vonzáskörze-
te egyre nehezebben biztosítja a 
jó minőségű humán erőforrást. 
Ezért – fogalmazott – nem köny-
nyű új gyártóbázis létrehozásában 
gondolkodni. Őexcellenciája szerint 
azonban Félegyháza és térsége is 
vonzó előnyökkel tud szolgálni a ja-
pán vállalatoknak.

Kosuge Junichi felajánlotta: a Bu-
dapesten mintegy 50 japán céget 
tömörítő szervezet egyik találkozó-
ján készséggel adnak lehetőséget 
Kiskunfélegyházának, hogy bemu-
tassák az ipari park és a térség ál-
tal kínált gazdasági lehetőségeket.

A japán piac nyújtotta üzleti lehe-
tőségekről Őexcellenciája elmond-
ta, hogy 2015-ben 390 milliárd 
forint volt a Japánba irányuló ma-
gyar export, ami kétszeres növeke-
dést jelent az elmúlt három évben. 
Így – szögezte le – a japán-magyar 
gazdasági kapcsolatok kifejezetten 
jónak mondhatók. S bár az export-
növekedés egyik fő oka az autóipar, 
Japánban növekvő számban talál-
hatók hazánkból származó mező-
gazdasági termékek is. Különösen 
népszerű például a mangalica és 
a méz, egy több mint 300 éttermet 
üzemeletető japán cég például már 
mangalica menüt is kínál.

A nagykövet azt ajánlja a Japán-
ba exportálni szándékozó magyar 
cégeknek, hogy keressék meg a 
magyar kormány által létrehozott, 
a magyar cégek külkereskedelmi 
tevékenységének előmozdításáért 

felelős céget, a Magyar Nemzeti Ke-
reskedőházat, amely hasznos taná-
csokkal tud szolgálni. 

Csányi József ezt követően arról 
tájékoztatta a nagykövetet és a gaz-
dasági fórum résztvevőit, hogy a ta-
lálkozóval az önkormányzat kettős 
célt szeretne elérni. Egyrészt, hogy 
Félegyházát mint potenciális befek-
tetési helyszínt ismerjék meg, más-
részt pedig, hogy közreműködőként 
segítsék a Félegyházán tevékenyke-
dő vállalkozásokat gazdasági lehe-
tőségek bővítésében.

Ennek jegyében rövid cégbemu-
tatót tartott Milan Kuncir ügyve-
zető igazgató az NT Kft., Sebastian 
Gooding vezérigazgató és Lantos 
Gábor termelési igazgató a Fornet-
ti, Alter Róbertné vezérigazgató 
a Kunplast Karsai Zrt., Tatár Tí-
mea kereskedelmi igazgató a Z-P 
Formural Kft., Horváth Sándor el-
nök-vezérigazgató az Integrál Zrt., 
dr. Szalai Zsolt ügyvezető igazgató 
a Szalai busz Kft., Simon Károly 
ügyvezető igazgató az Szvg-Tools, 
Seres József ügyvezető igazgató 
az ELŐ-SZER Kft., Hegyi Sándor 
ügyvezető igazgató a Dél-100 Kft., 
és Czinege Gábor ügyvezető igaz-
gató az IBV Kft. képviseletében.

Horváth Sándor például arról 
számolt be, hogy az Integrál Zrt. 
éves szinten 60 tonna hízott liba-
májat, 80 tonna hízott kacsamájat, 
továbbá 70 tonna húst és combot 
szállít japán piacra. Ez tavaly 3 mil-
lió 400 ezer eurós export árbevételt 
jelentett, idén pedig már 4 milliós 
árbevételre számít a 450 embert 
foglalkoztató cég.

Csányi József fontosnak nevezte, 

hogy betelepülő vállalkozások is ér-
kezzenek Félegyházára, de – mint 
mondta – legalább ennyire fontos, 
hogy az itt lévők és dolgozók meg-
felelő gazdasági lehetőséghez jus-
sanak.

– A gazdasági szektorban, a ver-
senyszférában szerzett csaknem 
20 éves tapasztalatom birtokában 
tudom, hogy mennyire fontos egy 
vállalkozás számára, hogy az or-
szág és a város vezetése a külkap-
csolatokon keresztül képes legyen 
összekötni az itthoni vállalatokat 
és vállalkozásokat a világ orszá-
gainak nagyvállalataival, vállalko-
zásaival. Néhány félegyházi cég-
nek már most komoly kapcsolatai 
vannak japán vállalatokkal, amire 
olyan alapként tekintünk, amit ér-
demes fejleszteni. Ebben látjuk mi 
itt, Félegyházán, a helyi városve-
zetés felelősségét – hangsúlyozta 
a polgármester hozzátéve: akkor 
lesz elégedett, ha Félegyházán 
olyan gazdasági fellendülés indul el 
és folytatódik, amely hosszú távon 
biztosítja a város jövőjét.

Csányi József polgármester az-
zal zárta a gazdasági találkozót, 
hogy a világgazdaságilag egyik leg-
fejlettebb országának nagykövetét a 
városban üdvözölni nem csak nagy 
megtiszteltetés, de nagy lehetőség 
is Félegyháza számára épp úgy, 
mint az itt tevékenykedő cégeknek. 
A városvezetés pedig mindent meg-
tesz azért a jövőben is, hogy ez a le-
hetőség ne maradjon kiaknázatlan.

- Megismerve a város vállalkozá-
sait, az ipari parkban lévő lehetősé-
geket, komoly szándékomat fejezem 
ki, hogy mindent megteszünk azért 
- önökkel együttműködve -, hogy ide 

vonzzuk a japán cégeket – mondta 
Őexcellenciája az IBV Hungária Kft-
nél megtartott sajtótájékoztatón.

A nagykövet kiskunfélegyházi 
látogatásán megtekintette az IBV 
gyáregységét, ahol Czinege Gábor 
mutatta be az 1993-ban indult vál-
lalkozást. Az ügyvezető igazgató el-
mondta, hogy a cég 50 fővel kezdte 
meg működését, ma már több mint 
500 főnek biztosít munkalehetősé-
get. Az elmúlt 25 év alatt Európa 
egyik vezető por- és páramentes 
ipari lámpatestek gyártóivá váltak. 
Termékeik 90 százalékát exportpi-
acon értékesítik, több mint 40 or-
szágban.

A sajtótájékoztatón Őexcellen-
ciája Kosuge Junichi megköszönte 
a találkozás lehetőségét, azt hogy 
a délelőtt folyamán több helyi cég 
munkáját megismertették vele. Úgy 
fogalmazott, hogy az itt működő 
vállalkozások ígéretesek lehetnek 
Japán számára is. Az összegyűjtött 
tapasztalatokat továbbítani fogja a 
japán befektetői cégek felé.

A Magyarországról Japánba tör-
ténő exporttal kapcsolatosan úgy 
látom, hogy vannak komoly lehető-
ségek. Japán távoli ország, de a na-
gyon jó minőségű termékekre még 
akkor is, ha drágák, van kereslet – 
mondta el.

Városbeli élményeiről így szólt 
a nagykövet: volt alkalmam meg-
tekinteni a városközpontot, és a 
Petőfi-emlékházat, ahol sokat ta-
nultam a költőről. Nagyon tetszett a 
tekerőlantos fogadtatás. Kiskunfé-
legyháza nagyon szép, jó hangulatú 
város. Nagyon jó volt itt lenni.

Tóth Timea – Hájas Sándor 
Fotó: Kürti László
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Elismerések Szent Flórián napján
Kecskeméten, Szent Flórián nap-
ján rendezte meg a Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság és a Bács-Kiskun Megyei 
Tűzoltószövetség a tűzoltónapi 
állománygyűlést, amelyen a leg-
jobbak munkáját is elismerték. 
Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata az „Év tűzoltója” címet 
és utalványt adományozta: Mo-
gyoró Tibor tű. főtörzsőrmes-
ternek, a Kiskunfélegyházi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokság 
beosztott tűzoltójának, továbbá 

Varga Mihály tű. törzsőrmes-
ternek, a Kiskunfélegyházi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokság 
beosztott tűzoltójának. Az elis-
merést Balla László, Kiskunfé-
legyháza város alpolgármestere 
adta át. Gátér, Pálmonostora, 
Petőfiszállás települések Önkor-
mányzatai ajándéktárggyal kö-
szönték meg a Kiskunfélegyházi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság állományának településeik 
érdekében 2015-ben végzett ki-
váló munkáját.

Új motort kaptak a polgárőrök
Egy új Honda segédmotoros 
kerékpárt adományozott az 
országos rendőrfőkapitány 
a félegyházi Petőfi Sándor 
Polgárőr Egyesületnek. Az 
országos szövetség arculati 
szabályzatának megfelelően 
felmatricázott, 550 ezer forint 
értékű járművet dr. Fekecs 
Dénes, az OPSZ elnökhelyet-
tese adta át május 12-én.

Az átadáskor Csányi József 
polgármester elmondta, hogy a 
polgárőrséggel és a rendőrséggel 
jól tud együttműködni az önkor-
mányzat. Örül ennek az új jármű-

nek, hiszen a polgárőrök mozgé-
konyabbá válnak, hatékonyabban 
felügyelhetnek a közbiztonságra. 
A polgármester szólt arról is, 
hogy hamarosan a polgárőrök 
motorjainak és autójuknak gará-
zsa is lesz, hiszen már elkészül-
tek a leendő polgárőr ház tervei, 
és remélhetően az építkezés is 
megkezdődik majd a volt Vasas 
pályán.

Timafalvi László városi ren-
dőrkapitány így fogalmazott: a 
polgárőrség a rendőrség meg-
hosszabbított karja, fő stratégi-
ai partnere. A közös szolgálatok 

száma évről évre nő. Az új motor 
bővíti a polgárőrök lehetőségeit, 
és fontos szerepe lesz a rendez-
vények biztosításában is.

A félegyházi polgárőröknek 
négy kismotorjuk volt, ebből ket-
tő már teljesen használhatat-
lan, ezért is nagyon fontos, hogy 
új járművet kaptak – mondta el 
Marczényi Csaba. A polgárőr 
egyesület elnöke arról is beszá-
molt, hogy a jelenleg használt 
autójuk 16 éves, és reméli, hogy 
pályázati úton ebben az évben azt 
is le tudják váltani.

s. r.

Új igazgatója lesz  
az iskolának
A József Attila Általános Iskola 
igazgatói állására benyújtott pá-
lyázatokat véleményezte Félegy-
háza képviselő-testülete május 
4-ei rendkívüli testületi ülésén. A 
vezetői posztra Wolnerné Vidé-
ki Szilvia és Blazsevné Szabó 
Erika pályázott. 

A testületi ülésen dr. Kása 
Zsuzsanna, a KLIK Kiskunfé-
legyházi tankerületi igazgatója 
mindkét pályázatot szakszerű-
nek, elfogadhatónak minősítette. 
Kifejtette, hogy mindkét peda-
gógus alkalmas az igazgatói fel-
adatok ellátására. Nemrégiben a 
tantestület, a diákönkormányzat 
és a szülői közösség is véle-
ményt alkotott a pályázatokról. 
Mindkét jelölt mellett sokan ér-
veltek, a szavazatok többségét 

azonban Wolnerné Vidéki Szilvia 
kapta meg. 

A testületi döntés előtt 
Blazsevné Szabó Erika vissza-
vonta pályázati kérelmét. Így a 
testület Wolnerné Vidéki Szilvia 
kinevezését támogatta. Az igaz-
gatói kinevezésről június 17-éig 
dönt az illetékes államtitkár.

Családi nap a Kossuthvárosban 
Családi programokban és jó han-
gulatban bővelkedő juniálist tervez 
június 4-ére két szomszédos kör-
zet önkormányzat képviselője, dr. 
Ónodi Izabella és dr. Kiss Ákos Csa-
ba. Az esemény helyszíne a „ha-
jós” játszótér és a közösségi ház 
lesz – tudtuk meg a szervezőktől.

A programok köre ugyan még 
folyamatosan bővül, de az már bi-
zonyos, hogy a 10 órai megnyitót 
követően lesz torna Fliszár Dóri-
val, Gymstick bemutató, néptánc, 
citerazenekar, mesemondó, moz-
gásos műsort adnak a Kossuth-vá-
rosi óvodások.   Képviselteti magát 
a Dudás Kreatív Játszóház, lesz 
hangszersimogató, íjászkodás, te-
rápiás kutyabemutató, lovaglás, 
kocsizás, ugrálóvár, óriáscsúszda, 
vidámpark, kézműveskedés, arc-
festés. Ismerkedni lehet majd a ki-
települt tűzoltóautóval, a Süveges 
Autósiskola jóvoltából pedig a mo-

toros-szimulátor sátorban próbál-
hatják ki tudásukat a bátrabbak. Az 
egész napos rendezvény látogatói 
a Félegyházi Tejüzem termékeivel 
is megismerkedhetnek a kóstoló-
val egybekötött termékbemutatón. 
A nap egyik kiemelt rendezvénye 
lesz a főzőverseny, amelyre várják 
csapatok jelentkezését. Érdeklődni 
lehet 20/317-8600 telefonszámon 
Dunás-Varga Ibolyánál, vagy sze-
mélyesen minden szombaton 11-12 
óra között a Kossuthvárosi közös-
ségi ház fogadóóráján, a Szendrey 
utcában. Szeretettel hívja és várja 
a város lakosságát a rendezvényre 
dr. Ónodi Izabella és dr. Kiss Ákos 
Csaba önkormányzati képviselők, 
akik elöljáróban azt is elárulták, 
hogy maguk is indulnak a főzőver-
senyen. Addig is szeretettel várnak 
minden ötletet, programajánlatot 
és felajánlást dr. Kiss Ákos Csaba 
email címén: albus@atrtnet.hu.
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Miénk itt a tér
Május 20-a és 29-e között rendezik meg idén Félegyházán a 
Miénk itt a tér szabadtéri kiállítást és fesztivált, amelynek mot-
tója: „ha az alkotóhoz nem megy el a látogató, a látogatóhoz 
megy el az alkotó”. A rendezvénysorozatot hagyományszerűen 
rendezi meg a Móra Ferenc Művelődési Központ és a Kiskunfé-
legyházi Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete a Pe-
tőfi téren és a ’48-as Szabadságharc szökőkút körül, a Város-
alapítók Heti programsorozathoz kapcsolódva. Kovács-Csonka 
Szilviát, a Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatóját kérdez-
tük a részletekről.

– Programunk indító gondolata 
az volt, hogy a különböző galéri-
ákban, kiállító termekben rende-
zett kiállításokra egyre kevesebb 
ember látogat el, függetlenül at-
tól, hogy ki az alkotó. Ezért gon-
doltuk úgy, hogy ha az emberek 
nem jönnek be a galériákba, ak-
kor mi visszük ki hozzájuk a kiál-
lítást – mondta az igazgatónő, aki 
szerint a programsorozat az évek 
során bebizonyította, hogy lehet 

közvetlenül az emberek közé-kö-
ré helyezve népszerűsíteni, köz-
vetíteni a képzőművészetet és a 
magaskultúrát. 

– Miért éppen a Petőfi tér 
lett a kiállítás színhelye? 

– E szabadtéri tárlat különle-
gessége abban rejlik, hogy a tér 
jól lerekeszthető, amelynek kö-
zepén szökőkút foglal helyet, az 
alkotások az elrendezés révén 
egységet alkotnak környezetükkel. 

Eddig egy olyan köztéri tárlatot 
hoztunk létre, amely tökéletes 
burkot vont az alkotások köré. 
2016-ban megmozgatjuk magát 
a parkot, alkotó módon nyúlunk 
hozzá, magát a teret is köztéri 
alkotássá tesszük. Szeretnénk 
megőrizni azt a tendenciát, hogy 
a látogatók a lehető legszorosabb, 
és legszokatlanabb kapcsolatba 
kerüljenek a művészettel, és en-
nek egyik legmegfelelőbb módja, 
az, ha a nézőt, nem csupán egy 
szabadtéri kiállításba, hanem egy 
művészeti alkotásba csábítjuk 
be. A szokottaktól eltérő járófe-
lületekkel, a tér kifordításával, 
valamint a felfedezés élményével 
fokozzuk a látogatók műélvezetét. 
A kiállított művek nappal termé-
szetes fényben, este fáklyákkal, 
mécsesekkel, hangulatlámpákkal 
megvilágítva különleges és ma-
radandó élményt idéznek elő a 
nézőkben. 

– Ahogy az alkotókkal való 
közvetlen találkozás lehetősé-
ge is.

– A bemutatkozó alkotók közö-
sen felügyelik a színteret, ezért a 
látogatókkal közvetlenül teremte-
nek kapcsolatot, adnak számuk-
ra tájékoztatást alkotásaikról, 
illetve a rendezvény kulturális 
eseményeiről a nap huszonnégy 
órájában. Kihasználva a tér frek-
ventált adottságait minden évben, 
elsősorban fiatal előadóművé-
szeket kérünk fel szereplésre az 
esti programokhoz Bács-Kiskun 
megye területéről és a régió más 
megyéiből, ügyelve arra, hogy mi-
nél több műfaj és stílus kerüljön 
palettára. 

Kovács-Csonka Szilvia szerint 
a város és a környező települések 
lakosai megszokták és megsze-
rették a fesztivált, ahol minden 
korosztály megtalálja a neki való 
és tetsző programot. 

Öt országból 
jöttek diákok

A Móra Ferenc Gimnázium az 
Erasmus plus program kereté-
ben városunkba érkező külföl-
di diákcsoportokat látott ven-
dégül. A három éves projekt 
magyarországi állomásán az 
öt ország középiskolásai népi 
mesterségeinken, művészetün-
kön keresztül ismerik meg kul-
túránkat.

Budapesti látogatásukat kö-
vetően május 11-én érkeztek 
Kiskunfélegyházára az Erasmus 
plus programban résztvevő kül-
földi középiskolák képviselői. 
Az öt ország diákjait és tanárait 

a polgármesteri hivatal díszter-
mében Csányi József polgár-
mester köszöntötte. 

Lengyelországból, Litváni-
ából, Norvégiából, Spanyol-
országból és Törökországból 
országonként öt diák, és két kí-
sérőtanár itt tartózkodásuk ide-
je alatt a művészetek, a zene, a 
tánc és a kézművesség témájá-
ban kaptak képet szokásaink-
ról, kultúránkról – mondta el 
lapunknak Dr. Szabó Gyuláné 
Matyó Katalin, a Móra Ferenc 
Gimnázium angol és történelem 
szakos tanára. 

Egynyáriak és évelők 
Egyenként 6-6 muskátlival 90 
darab cserép kerül fel idén 
a félegyházi villanyoszlopok-
ra, 10 virággúlában összesen 
1300 növény, és mintegy 10 
ezer tő egynyári virág színesí-
ti majd a köztereket, amelye-
ket folyamatosan ültetnek be 
ezekben a napokban – tudtuk 
meg Pásztor Ferencnétől, a 
Kiskunfélegyházi Városgazdál-
kodási Intézmény szakmai asz-
szisztensétől.

– Idén a köztéri növények pótlá-
sára is szánt pénzt az önkormány-
zat. Ennek köszönhetően több 
helyen pótoljuk, újraültetjük a terü-
leteket, így például a Móravárosban 
a közparkban, és az orvosi rendelő 
környékén, továbbá az Ótemplom-
nál és a Móra téren is megújított 

felületeket találnak a járókelők – 
mondta el a szakember.

A Sparnál lévő körforgalom be-
telepítése tavaly megkezdődött, 
idén pedig új növényekkel színe-
sedik. Az évelőket, cserjéket, fás-
szárú növényeket úgy válogatták 
össze, hogy különböző időpontban 
boruljanak virágba, ugyanakkor 
az öntözés és a gondozás is meg-
oldható legyen. A vasútállomásnál 
örökzöldek kerültek az egynyáriak 
helyébe, és a város több pontján 
– így például a zeneiskolánál, a 
kéttornyú templomnál, a Petőfi és 
a Béke téren – virággúlát is kihe-
lyeztek. A polgármesteri hivatal 
és a Hattyúház elé egyelőre egy-
nyári virágok kerültek, de a tervek 
szerint ősszel ezek is vegyes virá-
gágyásokká alakulnak. 
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Kakast főztek Selymesben
Május 14-én, a tizedik kakasfőző ver-
senyen 14 csapat állított bográcsot a 
Selymesért Egyesület és Ván Jenő 
önkormányzati képviselő invitálá-
sára. A városrész lakói számára ez 
egy igazi csapatépítő akció, hiszen 
miközben főnek a finomságok, meg-
beszélik közös dolgaikat, játszanak 
és barátkoznak. 

Az eredményhirdetés előtt Molnár 
Tiborné egyesületi elnök és Ván Jenő 
képviselő ajándékkal köszönte meg 
Dongó Róbertnek, hogy egy évtized-
del ezelőtt kezdeményezte a kakasfő-
ző verseny létrehozását, amely mára 
ünneppé vált Selymesben. Szeretettel 
és ajándékkal köszöntötték a verseny 
legidősebb résztvevőjét, Vinczéné 
Erzsikét, és minden csapatot, amely 
vállalta a megmérettetést. A ver-
senyben legjobbnak a „Császárnők” 
csapata bizonyult (Császár Bea és 
Dóri), második helyen végzett a „Ka-

kas team” (Demeter József és Ka-
kas Tibor), a harmadik helyezésért 
járó kupát a Haleszi Gazdakör főző-
mestere, Boda János vehette át.

Veszelka Antal 1987 óta fog-
lalkozik virágtermesztéssel és 
árusítással. Mintegy 30 éve, 
hogy az autószerelő mester-
séget felcserélve, felesége 
mellé áll a virágüzlet megva-
lósításában. Döntését máig 
nem bánta meg.

A virágüzlet idővel családi vál-
lalkozássá vált, mindenki részt 
vesz a munkában. A kiskunfélegy-
házi piacon kívül három boltot 
üzemeltetnek, kettőt Kiskunmaj-
sán, egyet pedig Jászszentlász-
lón. Az évek során Veszelka Antal 
felesége igazi szakmabeli lett, 

több országos virágkötő verse-
nyen is győzött.

Veszelkáék maguk termesztik 
virágaik többségét. Antal szeg-
fűt, krizantémot és íriszt kínált 
ottjártunkkor a piacon, az illa-
tos növények közül több állandó 
vevő és ismeretlen arc is váloga-
tott miközben megtudtam: nem 
könnyű ez a munka, de örömteli. 
Veszelkáék hajnalban kelnek, és 
az egész napjuk a virágok körül 
forog. A sok befektetett munka 
mégis megéri, hiszen az elégedett 
vevők sorban állnak, és mindany-
nyian egyetértenek abban, hogy 
itt mindig friss virágot kapnak, 
ami sokáig eláll. Ezen túl azt is 

megtudhatják, hogy melyik virá-
got hogyan kell ápolni, vagy éppen 
melyiknek nem szabad ollóval le-
vágni a szárát, hogy több vizet 
tudjon felvenni.

Veszelka Antalnak két leány-
gyermeke van, ők élete két leg-
szebb virágszála, akikre nagyon 
büszke. Mindkettejük ballagásán 
gyönyörű virágokkal díszített 
osztálytermek várták a ballagó-
kat. És persze mindig illatozik 
egy-egy szál virág az otthonuk-
ban is, hiszen egy virágtermesztő 
számára ez az élet nélkülözhetet-
len kelléke.                           V. K.

 Arcok a piacról – A virág az élet kelléke

Egyházzenei ősbemutató

Nemzetközi egyházzenei hangver-
senyre várták a félegyházi zeneked-
velőket május 7-én a Szent István 
Templomba. A Zenebarátok Kórusa 
és a németországi (Berlin-Span-
dau) Szent Miklós Motettakórus, 
klasszikus zeneszerzők – többek 
között Bach, Schubert, Mendels-
sohn, Kodály Zoltán, Bárdos 
Lajos és Liszt Ferenc – egyházi 

darabjait adták elő nagy közönség-
sikerrel. A hangverseny végén, a 
közös éneklés során egy meglepe-
téssel, ősbemutatóval is szolgáltak 
a dalosok. J. Rheinberger kétkó-
rusos Kyrie-Esz-dúr miséjét első-
ként énekelték Magyarországon. 
A kórusokat Bernhard Kruse és 
Szatmári Imre vezényelte, zongo-
rán kísért Bolla Julianna.

Rendőrökre emlékeztek
Megemlékezést tartottak 
május 6-án a Felsőtemető-
ben Hegedűs Imre egykori 
kapitány sírjánál, aki 1883 
és 1889 között vezette a Kis-
kunfélegyházi Rendőrkapi-
tányságot.

Az április 24-én, Sárkányölő 
Szent György napján ünnepelt 
Rendőrség Napjához közel eső 
napon hetedik éve emlékeznek 
meg Kiskunfélegyháza és vonzás-
körzetébe tartozó településeken 

szolgálatot teljesített, és az el-
múlt év során elhunyt rendőrök-
ről. A megemlékezést Timafalvi 
László rendőr ezredes, kapitány-
ságvezető tartotta, melyet kö-
vetően a Kiskunfélegyházi Ren-
dőrkapitányság, a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság, a 
Petőfi Sándor Bajtársi Egyesü-
let, és a Petőfi Sándor Polgárőr 
Egyesület nevében megjelentek 
tiszteletük jeléül elhelyezték ko-
szorúikat.

Békefát ültettek
A korábbi évek hagyományát kö-
vetve a béke, és az erőszakmen-
tes világ elérésére való törekvés 
volt a célja a 21. alkalommal 
megtartott Békenapnak, ame-
lyet a Magyar Békeszövetség, 
a Kiskunfélegyházi Békeklub és 
Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata rendezett meg má-
jus 12-én. A rendezvény után a 
résztvevők fát ültettek a Szent 
János tér parkjában.

Kinyitotta kapuit 
a Gyermeksziget 

Május 17-én a Városalapítók Napja 
rendezvénysorozat kezdetén ün-
nepélyes keretek között adták át 
a Városi Strand és Uszoda gyer-
mekszigetét. Az ingyenesen hasz-
nálható új sziget homokfövenyén 
sok-sok játék várja a strandoló 
gyerekeket, de a szezon ideje alatt 
ezen a helyszínen több rendezvény 
és koncert is színesebbé teszi a 
strandon eltöltött időt.
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Idén is színes programokkal várja a Városala-
pítók Hete Hagyományőrző és Kulturális Fesz-
tivál a látogatókat. Körkérdésünkben arról 
arra kerestük a választ, hogy mely programok-
ra kíváncsiak az itt élők.

Tóth Gyula (66)
Figyelemmel kísérem a prog-
ramokat, Szecskó Ilona kiállí-
tásának megnyitójában közre-
működőként is érdekelt vagyok. 
A szervezést dícséri, hogy a 
rendezvények között nincsenek 
átfedések, így mindent meg-
nézhetek, ami érdekel. Főleg a 
könnyűzenei programokat és a 
Miénk itt a tér szabadtéri kiállítást várom. Maksa 
Zoltán humoristát régóta ismerem, mindenképpen 
részt veszek a műsorán.

Kónyár József Györgyné (62)
A Városalapítók Hetére esik a 
születésnapom, a programok 
révén ünneplem meg. Kökény 
Attila koncertjét várom, de a 
gyermekek műsorát is szívesen 
megnézem. Tetszik a városi ren-
dezvények hangulata, szinte min-

den évben részt veszek a programokon. Fontosak a 
kulturális rendezvények, összehozzák az embereket. 
A Miénk itt a tér kapcsán vannak ismerőseim, a ki-
állítást megnézem.

Csengődi Péter (26)
Elolvastam az újságban a 
programokat, láttam a Richter 
Egészségvároshoz kapcsolódó-
kat, és úgy tervezem, hogy egy 
részükön részt veszek. A tűzijá-
tékot, a nagyszínpadi műsorokat 
és a koncerteket kedvelem leg-
inkább.
 
 Krepsz János
Érdekelnek a helyi művészek, a 
Miénk itt a tér programján biz-
tosan részt veszek. Maksa Zol-
tán humorista az egyik etalon 
számomra, kíváncsi vagyok 
a fellépésére. Szívesen ellá-
togatok ilyenkor történelmi 
előadásokra is, hiszen ilyenkor 
emlékezünk meg Félegyháza újratelepítéséről és 
a redempcióról. Remélem jó idő lesz a szabadtéri 
programokhoz.

G. Z.

KÖRKÉRDÉS: Ott lesz-e a Városalapítók Napján? 

A BÁCSVÍZ Zrt. 2016. május 
12-én megtartott évi rendes 
Közgyűlése elfogadta a Tár-
saság 2015. gazdasági évről 
szóló Éves Beszámolóját, és 
jóváhagyta mérleg szerinti ered-
mény fejlesztési célra történő 
eredménytartalékba helyezését. 

Sipos László tanácsnok, a rész-
vényesek nevében megköszönte a 
menedzsmentnek és a munkaválla-
lóknak a 2015. gazdasági évben vég-
zett munkájukat és erőfeszítéseiket, 
mellyel hozzájárultak a színvonalas 
és biztonságos szolgáltatás nyújtá-

sához és a kitűzött célok sikeres tel-
jesítéséhez. Külön kiemelte, hogy az 
elmúlt év a jelentős integráció és a 
víziközmű fejlesztési nagyberuházá-
sok révén igen sok extra feladatot 
rótt a kollektívára, akiknek szívből 
gratulált a közösen elért eredmé-
nyükhöz, elismerésre méltó teljesít-
ményükhöz.

Kiskunfélegyháza térségében az 
új 1500 m3-es víztorony az elmúlt 
időszak emblematikus nagyberu-
házása, melynek révén a város és a 
környező kisebb települések vízel-
látása a korábbinál jóval biztonsá-

gosabb üzemeléssel és magasabb 
minőségben biztosított.

A tulajdonosok a közgyűlésen 
elfogadták még a Társaság Esz-
közgazdálkodási szabályzatát és 
az Alapszabály módosításait, majd 
döntöttek a tisztségviselők és a 
könyvvizsgáló járandóságairól.

A Társaság Alapszabálya szerint 
a 2016. évi közgyűlés volt hivatott 
értékelni a 2012-ben megválasztott 
vezérigazgató eddigi munkáját. Az 
elmúlt 4 év eredményei és kiegyen-
súlyozott gazdálkodása, a Társaság 
növekedése és a rendkívüli kihívá-
sokat megélt víziközmű szektorban 

való példaértékű, stabil helytállása 
alapján a részvényesek egyhangú 
szavazással választották újra Kurdi 
Viktort a BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezér-
igazgatójává 2021. május 31-ig tartó 
időszakra.

Az újraválasztott elnök-vezér-
igazgatónak a tulajdonosok sok si-
kert és jó munkát kívántak további 
munkájához a BÁCSVÍZ Zrt. élén 
is, valamint a Magyar Víziközmű 
Szövetségben is, melynek elnökévé 
május 10-én választották meg a 
víziközmű üzemeltető tagszerveze-
tek képviselői.

BÁCSVÍZ Zrt.

Közlemény

Új sírhelyeket 
alakítanak ki  

a Felsőtemetőben
Mintegy 120 darab két-
személyes és 200 darab 
egyszemélyes új sírhelyet 
alakítanak ki a Felsőteme-
tőben – tudtuk meg Fehér 
Tamás temetkezési rész-
legvezetőtől.

 Az új, 40x70 méteres teme-
tési terület kiépítéséhez az el-
múlt hetekben kezdtek hozzá, 
és a tervek szerint még ebben 
a hónapban be is fejeződnek a 
munkálatok. Ezt követően kö-
vetkezhet a fásítás és a parko-
sítás. 

Fehér Tamás elmondta, 
hogy a meglévő területek az 
idén mindenképpen elfogytak 
volna, így a sírhelyek folya-
matos biztosítása érdekében 
halaszthatatlan volt a bővítés 
elkezdése. A most kialakítan-
dó terület hozzávetőlegesen öt 
évre megoldja ezt a problémát 
a Felsőtemetőben.



2016. május 20. 7HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

A Jászkunság hagyományőrzője
A Jászkun Kapitányok tanácsa 2014-ben alapította a „Jászkun-
ság hagyományőrzéséért díjat”. A kitüntető címmel járó okleve-
let és Győrfi Sándor szobrászművész plasztikáját idén harmadik 
alkalommal adta át május 6-án Borbás Ferenc jászkun főkapi-
tány Jászberényben, a Jászkun Redemptio 271. évfordulójára 
megrendezett ünnepségsorozat keretében. A nagykunkapitányok 
Dr. Örsi Julianna néprajzkutatót, a jászkapitányok dr. Szabó Ta-
mást, Jászberény polgármesterét, a kiskunkapitányok Ván Jenő 
emeritus kiskunkapitányt tartották érdemesnek a kitüntetésre. 

– Ván Jenő 1958-ban született 
a hajdani kun pusztából községgé 
fejlődött Balotaszálláson, büszke-
séggel tölti el, hogy a Ván családfa 
– amelyet az 1660-as évekig tud 
visszavezetni -, kun eredetet iga-
zol. 1972-ben költözött  Kiskun-
félegyházára, ahol állattenyésztő 
technikusként dolgozott, mellette 
háztáji gazdaságát fejlesztette. Je-
lenleg fő foglalkozásban a Gazda- 
Tej Szövetkezet elnöke, de családi 
gazdaságot is működtet. Fokozott 

és kimeríthetetlen érdeklődése 
a kun és jász történelem  iránt  
folytonosan a hagyományőrzésre 
és  – terjesztésre készteti. 2005-
ben Zámbori János jászkapitány-
nyal, Simai János, valamint Barta 
László nagykunkapitányokkal ha-
tározták el a kézi aratóversenyek 
szervezését. Az ebből született 
hagyomány legújabb állomásaként 
idén július 16-án Kiskunfélegyháza 
Haleszi Gazdakörének területén 
immár negyedszer gyűlnek össze 

a Jászság és Kunság települése-
inek aratói, vendégül látva a Vaj-
daság magyarlakta községeinek 
arató csapatait. Ez erősíti a jász-
kunságiak és az elszármazottak 

összetartozását, a közös törté-
nelem megismerését, és erősíti a 
Kiskunfélegyházán élők identitását 
– hangzott el egyebek mellett Ván 
Jenő méltatásán.

Kitörési lehetőséget ad a sport
Két fiatal félegyházi tehetség ököl-
vívó pályafutását követi nyomon, 
támogatja a helyi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat. Buza Flórián 
elnök gyakran meglátogatja a spor-
tolók családját, biztatja, kitartásra 
buzdítja a fiatalokat. Ajtai József 
19 évesen élete nagy lehetőségére 
készül, június 11-én New Yorkban 
– a Profibox Promotion versenyző-
jeként – a korábbi kétszeres olimpiai 
bajnok Zou Shiming ellen lép ring-
be a WBO légsúlyú interkontinentá-
lis bajnoki címéért. A félegyháziak 
másik tehetsége Kontrecz Márk 
még csak 18 éves, de már az Erdei 
Zsolt-vezette Madárfészek Ökölvívó 
Akadémia növendéke. Amatőr pá-
lyafutása sikerekkel teli, junior Euró-

pa-bajnoki bronzérmesként esélye 
nyílt az olimpiai részvételre, amihez 
Oroszországban szerezheti meg a 

kvótát. Mindketten 
a Kiskunfélegyházi 
HTK Ökölvívó Szak-
osztályában kezd-
ték pályafutásukat. 
Kontrecz Márk (64 
kg.) az amatőrök kö-
zött élete álmát, az 
olimpiai kijutást ér-
heti el. Ezzel nagybá-
tyja, Mizsei György 
nyomdokaiba léphet, 
aki utolsó félegyházi 
olimpikonként bron-
zérmet szerzett az 
1992-es olimpián.

Ajtai József, a Profibox Pro-
motion versenyzőjeként a fő-
városban tréningezik Petrányi 

Zoltán menedzser irányításával. 
Az edzések sok utazással járnak, 
kemény felkészülés vár rá a kö-
vetkező hetek során. Az Ajtai csa-
lád szerény körülmények között 
él, az édesapa büszke fia eddigi 
eredményeire. Józsi profi pálya-
futása 2015-ben kezdődött, az-
óta 17 mérkőzést vívott. Két ve-
reségét pontozással veszített el, 
ebből egyiken nemzetközi övért 
küzdött. Most újra lehetősége 
nyílik egy öv megszerzésére, 10 
menetes mérkőzésen Kína leg-
eredményesebb bokszolója áll az 
útjába. Buza Flórián hozzátette, 
büszkék a családra, példát mutat-
nak társaiknak. Szeretnék elérni, 
hogy ne csak a romák, hanem az 
egész város megismerje eredmé-
nyeiket.

Sok gyerek, nagy család, jó közösség
Családi napot tartottak a 
nagycsaládosok május 14-
én a Szakmaközi Művelődési 
Házban. A 25. évfordulóját ün-
neplő egyesület gazdag prog-
rammal várta tagjait. Az esős 
idő sem ment a játék rovásá-
ra, a résztvevők együtt egy vi-
dám nagycsaládot alkottak.

Ünnepi programokkal fogadta 
a családi napjára érkező tagjait 
a Nagycsaládosok Kiskunfélegy-
házi Egyesülete. A huszonöt éves 
szervezetet Balla László alpol-
gármester mellett Rókus Tibor, a 

Szakmaközi Művelődési Ház igaz-
gatója, Kardosné Gyurkó Katalin 
a Nagycsaládosok Országos Egye-
sülete (NOE) új elnöke, és Csitos 
Györgyné, az egyesület alapítója 
köszöntötte, melyet követően Tar-
nóczki Sándorné, a 170 családot 
számláló félegyházi egyesület ve-
zetője az elmúlt 25 év eseményeit 
foglalta össze. A NOE elnöke sze-
rint a nagy család valóban áldozat, 
de segít is abban, hogy mindenki 
kibontakoztassa a szárnyait, és 
repülni tanuljon, mégpedig a csa-
ládja oltalmában, biztonságosan. 
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Emut vágnak a mezgések
Az emu a világ második leg-
nagyobb madara. Tenyész-
tését Magyarországon 
nem régiben kezdték meg. 
Vágására, feldolgozására 
azonban még kevesen ké-
szültek fel. A Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakkép-
ző Iskola tanvágója azonban 
felvállalta a feladatot annak 
érdekében, hogy tanulóinak 
minél szélesebb körű felké-
szülést biztosítson.

Az 50-60 kilogramos mada-
rak vágása, feldolgozása nagyon 
nagy figyelmet és szakértelmet 
követel. Az emunak ugyanis a 
húsán kívül a tollazatát, bőrét 
is értékesítik. A zsírját is nagy 
gonddal kell lefejteni, mert az 
egyik legértékesebb, ebből adó-
dóan a legdrágább kozmetikai 
alapanyagok egyike.

A mezgé húsipari tanulói okta-
tóik segítségével megbirkóztak 
az új feladattal, és számíthatnak 
arra, hogy újabb megrendelé-
seket kapnak a tenyésztőktől. 
Rózsa Pál igazgató elmondta, 
tárgyalások folynak arról, hogy a 
feldolgozásban is nagyobb részt 
vállalnak, és az iskola mintabolt-

jában is árusítanak emu húst, il-
letve abból készült termékeket.

Valószínű, hogy kevesen van-
nak azok, akik kóstolták már 
a nagy testű madár húsát. Aki 
viszont kipróbálta, azt mondta, 
nagyon finom. Vadas jellegű, a 
belőle készült pörkölt egy finom 
vaddisznópörkölttel egyenér-
tékű.    

           s. r.

Örömzenéltek a fúvósok
Hat ifjúsági fúvószenekar ven-
dégeskedett Kiskunfélegyházán 
május 7-én az első alkalommal 
meghirdetett Duna-Tisza Közi 
Ifjúsági Fúvószenekari Találko-
zón és Versenyen. Az együttesek 
délelőtt a Kiskun Múzeumban 
adták elő versenyprogramjukat, 
délután pedig Félegyháza vá-
rosrészeiben tartottak koncer-
tet. Az örömzene a Petőfi téren 
közös produkcióval zárult, ahol 
a zsűri a versenyeredményt is 
ismertette.

Szabó Ferenc elnök, Hidas 
Frigyes-díjas karmester adta át 
a zsűri különdíját a Kiskunhalasi 
Városi Fúvószenekarnak, a több 
generáción átívelő példás zene-
kari együttműködésért. A helyi 
fúvós utánpótlás – folyamatosan 
megújulni tudó neveléséért – Fé-
legyháza város különdíját a Kis-
kunfélegyházi Ifjúsági Fúvósze-

nekarnak ítélte. A díjat Csányi 
József polgármester adta át. A 
legjobb repertoárért járó külön-
díjat a Hajósi Ifjúsági Fúvószene-
kar vehette át. A kötelező darab 
legjobb előadásáért a Hajósi Ifjú-
sági Fúvószenekarnak Balázs 
Árpád Erkel-díjas zeneszerző, 
Kiskunfélegyháza díszpolgára, 
a rendezvény díszvendége adta 
át a díjat. A hajósi zenekar ve-
zetőjét, Czipták Zsoltot azon-
ban még többször is a pódium 
elé szólították. Előbb a legjobb 
karnagynak járó elismerést ve-
hette át, majd pedig a zeneka-
rának az első helyezéséért járó 
díjat és oklevelet. A hangulatos 
fúvószenekari verseny második 
helyezettje a kisteleki id. Ván-
dor Rudolf Fúvószenekar lett. A 
harmadik helyezésért járó elis-
merést a Kalocsai Fúvószenekar 
vehette át a zsűri elnökétől.

Képzőművészet alapfokon

Az Alapfokú Művészeti Iskola 
képzőművész tanszakos tanulói 
ezt a címet választották összeg-
ző kiállításuknak. A Móra Ferenc 
Művelődési Központban május 
végéig látható tárlaton a látoga-
tók meggyőződhetnek arról, hogy 
a grafika, kerámia, fotó és videó 
iránt érdeklődő növendékek már 
túl is léptek az alapfokon. Al-
kotásaik megtekintése ugyanis 
élményt jelenthet mindenki szá-
mára.

Kis-Fekete Vilmos intézmé-
nyegység-vezető a tárlat megnyi-

tóján kiemelte: „a gyerekek alko-
tásaikkal őszintén mutatják fel, 
hogy miként látják a világot, ben-
ne városunkat, egy-egy jellegze-
tes épületünket. Olyan részletek-
re hívják fel a figyelmünket, amit 
észre sem veszünk, pedig minden 
nap találkozunk velük. Megfogal-
mazhatjuk, hogy grafikáik, kerá-
miáik és fotóik új ablakot nyitnak 
a kiállítás látogatóinak”.  

A képzőművész szakos diákok 
kiállításának megnyitóját zenész 
társaik előadása tette még han-
gulatosabbá. s. r. Döntős a Darvas Iskola

A „Nagy Vagy!” Auchan-Kupa or-
szágos televíziós sportverseny 
döntőjén ötödik helyezést értek el 
a Darvas Iskola diákjai és tanárai. 
A darvasosok, kiegészülve Adá-
nyi Alex sztárversenyzővel, 18 
csapattal mérték össze erejüket, 
leleményességüket a kecskemé-
ti uszodában. A lelkes félegyházi 
csapatot diáktársaik, szüleik és 
tanáraik népes serege biztatta. 
Valószínű, ennek is köszönhető 

sikerük, és az, hogy június 19-én 
a TV2 csatornáján is láthatjuk, 
hogyan birkóznak meg a vizes fel-
adatokkal.

A sikercsapat tagjai voltak: Bo-
dor Henriett (3.c), Szarka Gréta 
(4.b), Kecső Bence (4.b), Udvari 
Dominik (4.b), Baksai Boldizsár 
(7.b), Atkári-Gyóni Regina (8.b), 
Erdélyi Szabolcs testnevelő ta-
nár, a szülők részéről Péter Ildikó 
és Adányi Alex csapatkapitány. 
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Madárkert a Kossuth- 
városi Óvodában
A Kossuthvárosi Óvoda családi 
napja alkalmából avatták fel a 
madárbarát intézmény „PICIN-
KERT”-jét. 

A madárkert avatásán – ahol 12 
madárral ismerkedhetnek a gyere-
kek – Timafalvi Lászlóné intéz-
ményvezető köszönetet mondott a 
támogatóknak: a Magyar Madártani 
Egyesületnek, Meizl Ferenc nyu-
galmazott iskolaigazgatónak, a Kis-
kunfélegyházi MME helyi szerveze-
tének vezetőjének, a KEFAG-ZRT 
- Bugacnak, a Bács-Wood KFT-nek, 
Gyenes Szabolcs asztalosnak, 
Rátkai Zsuzsanna festőművész-
nek, Seres Rita, Nemes Zoltán, 
Kiss László és Nánási János szü-
lőknek és nagyszülőknek, továbbá 
dr. Kiss Ákos Csabának, a körzet 

önkormányzati képviselőjének, aki 
játékadománnyal lepte meg a lel-
kes madárbarát közösséget. 

Constis-nap
Halat formázó flashmobbal je-
lezték a Constantinum Intéz-
mény diákjai a Petőfi téren má-
jus 12-én Félegyháza lakóinak, 
hogy diákönkormányzati napot 

tartanak, melynek jelmonda-
ta: „kereszténynek lenni jó”. A 
villámcsődület után több hely-
szín várta a fiatalokat játékkal, 
sportvetélkedővel és időnként 
egy kicsit komolyabb feladatok-
kal is.

Ünnepi műsor 
az édesanyáknak

A Batthyány Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola régi, 
43 éves hagyománya, hogy a gyere-
kek anyák napján ünnepi műsorral, 
hangversennyel köszöntik az édes-
anyákat, nagymamákat. Így volt ez 
idén is, amikor május 11-én az alsó 
tagozatosok, 12-én pedig a felső-

sök várták szeretteiket a művelő-
dési központ színháztermébe. Mi 
sem természetesebb, hogy mind-
két napon telt ház előtt adták elő a 
verseket, meséket, táncokat, zenei 
produkciókat és kórusműveket. A 
szeretetteljes vastaps sem maradt 
el egyetlen bemutató után sem.

Pünkösd a Dózsa oviban
Pünkösdi mulatságra várta az apróságokat, szüleiket és valamennyi 
érdeklődőt a Dózsa óvoda május 13-án. A közös éneklés, játék és 
sport mellett megválasztották a pünkösdi királyt és királynét is. A vi-
gadalom bevételét az óvodaudvar felújítására, ütéscsillapító burkolat 
kialakítására fordítják.

Eredményes tavasz 
A József Attila Iskola diákjai ismét 
számos versenyen jeleskedtek. A 
VII. Föld, víz, levegő megyei és re-
gionális természetismereti és kör-
nyezetvédelmi versenyen az 5. és 
6. osztályos tanulókból álló csapat 
az V. helyen végzett a régióban. (Ta-
gok: Besze Kornél, Molnár Noémi, 
Radnóti Kamilla, Szolnoky Anna. 
Felkészítő nevelők: Dinnyés-Kis 
Zsuzsanna, Vásárhelyiné Ficsór 
Katalin.) A Dr. Csizmazia György 
Regionális Természettudományi 
Emlékversenyen – ahová a vá-
ros általános iskoláiból, valamint 
Csongrádról, Pálmonostoráról és 
Szegedről érkeztek csapatok – a 
Kiskunfélegyházi Darvas Általános 

Iskola az I., a Platán utcai tagintéz-
mény a II., a dózsások pedig a III. 
helyen végeztek. A kecskeméti Varjú 
Lajos Természettudományi Emlék-
versenyen a székhelyintézmény 19 
tanulója vett részt. Közülük is kiváló 
eredmény értek el: Kurucz Máté, 
Besze Kornél, Tóth László, Zana 
Laura, Bodor János, Miklán And-
rás, Tóth Patrik, Szegedi Gergő, 
Jantyik János, Bánfi Tibor, Bá-
lint Levente. A diákokat Bereczné 
Görög Márta, Csollár Géza, Diny-
nyés-Kis Zsuzsanna, Eszik Zol-
tánné, Kemény Csaba, Lajkóné 
Solymosi Marianna, Vásárhelyiné 
Ficsór Katalin, Vidácsné Fazekas 
Éva segítették a felkészülésben.

Nyolcadikos kiállító
Egy tehetséges ifjú alkotónak, a 
kunszállási Ferenczi Lucának 
nyílt tárlata május 13-án a Szak-
maközi Művelődési Házban. A 
kunszállási Tóth Pál Általános Is-
kola 8. osztályos tanulója az elmúlt 

évben és idén is első helyezést ért 
el a „40 éves a Kiskunsági Nem-
zeti Park” címmel meghirdetett 
országos rajzversenyen. A tárlatot 
Szűts Tamás képzőművész aján-
lotta a látogatók figyelmébe.
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Tegyünk együtt egészségünkért és a kórházért!
A Bács-Kiskun Megyei Kórház – Kiskunfélegyházi Városi Kórház 
és Rendelőintézet fontos szerepet tölt be Kiskunfélegyháza és 
a térség egészségügyi kiszolgálásában. A kórház csatlakozott 
a Richter Egészségváros Programhoz, amelyet a prevenció és 
egészségmegőrzés jegyében május 21-én rendeznek meg Kis-
kunfélegyházán, a Kossuth utcán. A kiskunfélegyházi lakosok 
részvételükkel nem csak saját egészségük megőrzéséért tehet-
nek, de aktivitásukkal hozzájárulnak a Richter Gedeon Nyrt. által 
a kórház számára felajánlott 2 millió forintos adományalap nö-
veléséhez is. Az adományalapot a résztvevők minden egészség-
ügyi szűrésért, tanácsadásért, programon való részvételért járó 
adományponttal növelni tudják, hiszen a Richter pontonként 300 
forinttal megemeli az adományalap összegét.

– A félegyházi kórház nem-
csak Kiskunfélegyháza, de a 
térség kiemelt egészségügyi 
központja. Hány embert lát el 
az intézmény, és melyek a ki-
emelt jelentőséggel bíró szak-
területek?

– Kiskunfélegyháza és vonzás-
körzete 55-58 ezer lakost ölel fel, 
ebből 33 ezer él Kiskunfélegyhá-
zán, emellett a környékbeli falvak, 
települések és a tanyavilág lakosai 
is mind intézményünkhöz tartoz-
nak. Kórházunkban igen széles 
szakrendelési paletta érhető el, – a 
teljesség igénye nélkül – rendelke-
zünk belgyógyászattal, kardiológi-
ával, diabetológiával, endokrinoló-
giával, reumatológiai rendeléssel, 
ortopédiával, gyermekgyógyászati 
rendeléssel, gyermeksebészeti 
szakrendeléssel, fül-orr gégészet-
tel, audiológiával, neurológiával, 
rehabilitációs szakrendeléssel, 
nőgyógyászattal, urológiával, bőr-
gyógyászattal, gasztroenterológi-
ával. Van radiológiai osztályunk, 
amely a diagnosztika területéhez 
tartozik. Végzünk mammográfiát, 

amellyel párhuzamosan az ultra-
hangvizsgálat is elérhető, szükség 
esetén szövettani mintavétellel.

– Hogyan jellemezhető Kis-
kunfélegyháza és a térség la-
kosságának egészségügyi álla-
pota?

– Nincs nagy eltérés az orszá-
gos átlaghoz képest. A térségben 
nagyon sok a tanyasi, gazdálkodó 
ember, akikre sajnos jellemző, 
hogy sokáig halogatják az orvos 
felkeresését, jellemzően már csak 
akkor, ha nagy fájdalmaik vannak. 
A leggyakoribb halálozási okok 
között említhető a szív- és ér-
rendszeri megbetegedés. Gyakran 
fordulnak elő a térségben mozgás-
szervi, reumatológiai, ortopédiai 
panaszok. Kórházunk rendelkezik 
a Róna Kincse elnevezésű gyógy-
vízzel, amelyre egy gyógyfürdőd 
építettünk. A gyógyfürdő három 
medencével rendelkezik, amelybe 
tiszta, keveretlen állapotban kerül 
a gyógyvíz. A víz 2507 méterről 
tör fel, natrium-hidrogénkarbonát 
tartalma miatt mozgásszervi be-
tegeknek, vagy krónikus gyulladá-

sos, akár nőgyógyászati kórképben 
szenvedő hölgyeknek is kifejezet-
ten ajánlott.

– Május 21-én érkezik a Ri-
chter Egészségváros Program 
Kiskunfélegyházára. Ön miben 
látja a program jelentőségét?

– Örömmel tapasztalom, hogy a 
lakosság részéről nagy igény mu-
tatkozik a szűrőprogramokra. A 
Richter Egészségváros egy olyan 
páratlan rendezvény, mely komp-
lett szűrésekkel jelentkezik, és 
ahol az érdeklődők megoldást kap-
nak problémájukra. További moti-
váció a résztvevőknek, hogy saját 
egészségükön túl a kórházért is 
jót tesznek. Nagyon jónak tartom, 
hogy az egyes szűrővizsgálatok, 
tanácsadások témájában előadá-
sok is hallhatók lesznek, melyet a 
kiskunfélegyházi szakemberek a 
lakosság nyelvén, érthető módon 
tolmácsolnak az érdeklődőknek. 
Az önkormányzattal nagyon jó 
a kapcsolatunk, a polgármeste-
ri hivatal felajánlotta, hogy segít 
abban, hogy a környékbeli falvak 
lakóit bejuttassa a rendezvényre. 

Azt gondolom, ez egy páratlan ösz-
szefogás, amelynek eredménye re-
mélhetőleg rövid- és hosszú távon 
is mérhető lesz.

– Mire szeretné fordítani az 
intézmény az eseményen össze-
gyűlt adományt?

– Térségünkre sajnos kiemelten 
jellemző a mozgásszervi meg-
betegedés. Ennek kezelésére egy 
széndioxid-terápiás gőzkabin be-
szerzését tűztük ki célul, amely a 
keringési betegségben szenvedők-
nek nyújt segítséget. Az eszköz egy 
mofetta-kabin, így azoknak az idős 
embereknek is elérhető a kezelés, 
akiknek nehézkes a kádba belépni. 
Kistérségünkben egyre gyakrab-
ban jelentkeznek bőrgyógyászati 
problémák. Ezek kezelésére egy 
PUVB fényterápiás csövet terve-
zünk még az adományból vásárol-
ni, amely felgyorsítja a gyógyulási 
folyamatot. A kezeléshez a bete-
geknek jelenleg Kecskemétre kell 
utazniuk, reményeink szerint a 
Richter Egészségváros rendezvény 
után ez a kezelés már Kiskunfé-
legyházán is elérhető lesz.

Szivárvány Majális negyedszer
A borongós, esős idő ellenére is sokan vettek részt Szivárvány 
Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény IV. Szivárvány Majá-
lisán. 

A lakókat, gondozottakat, hozzátartozókat és vendégeket Balla 
László alpolgármester, Gálig Erzsébet intézményvezető és Bo-
zókiné Tóth Gabriella, az Idősekért, Fogyatékosokért és Rászo-
rultakért Alapítvány elnöke köszöntötte. 

Ezt követően a félegyházi óvodások, iskolások és amatőr mű-
vészeti közösségek színes műsorral kedveskedtek a majálisozók-
nak. 

A lakókat és vendégeiket finom sütemények, sültek és pörköl-
tek is várták. 

A jótékonysági rendezvényen összegyűlt adományokat rehabi-
litációs eszközök beszerzésére, kulturális tevékenységek szerve-
zésére és szabadidős programok rendezésére fordítja az intéz-
mény.

Mise az iparosokért
Több mint öt esztendeje, hogy má-
jus második vasárnapján a Vállalko-
zók Ipartestületének meghívására 
misére gyűlnek össze Félegyháza 
iparosai és vállalkozói az Ótemp-
lomban. A május 8-ai szentmisén 
a következő gondolatokkal kérte a 
Mindenható áldását Rónaszéki Gá-
bor plébános az ipartestület zász-
laja alatt összegyűltekre: „biztosít-
son megélhetést mindenkoron az 
iparosoknak az elvégzett munka, és 
adjon minden becsületes és tisztes-
séges vállalkozónak egészséget és 
erőt az Úr, hogy sokáig állhassanak 
városunk lakóinak szolgálatában”.
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2016. Május 16-tól

Május 29-ig

május 20., péntek

Sportprogramok
május 18., szerda

május 21., szombat

Béke téri színpad

május 21., szombat

18:00   Molnár Ferenc „Caramel” – Béke téri színpad

Béke téri színpadi programok

2016. MÁJUS 20-29-IG 
0-24 ÓRÁIG NYITVA KISKUNFÉLEGYHÁZA 

KÖZPONTJÁBAN,
 A PET�FI TÉREN.

Május 20. (péntek) 

21:30 Kiállítás megnyitó 

 Köszöntőt mond Csányi József

 Kiskunfélegyháza Város polgármestere.

 Közreműködik az MFG Mozgásszínháza.

Május 23. (hétfő)  

19:00  I�úsági Fúvószenekar koncertje

20.30 „Amerikában jártam” címmel

Nagy Zsolt digitális élménybeszámolója.

Május 24. (kedd)

19.00 „Tűzön kovácsolt hangok” 

Fülöp Tibor doromb készítő kovács,

Zsirmik István doromb művész,   

Oláh  Kornél „DJ KORY” - performansz .

Május 25. (szerda) 

16:00  Challenge Day –  Petőfi téren 

19:00   IL GATTO NERO – rézfúvós 

kvinte� műsora. 

Május 26. (csütörtök) 

19:00 „Hangok a szomszédból” című zenés est.

          

Május 27. (péntek)

20:00 Plain-Rock Egyesület 

ROCKTÁR estje. Fellépők: 

Shelters, Fullánk.  

Május 28. (szombat) 

15:00 Kiskunfélegyházi AMI családi napja.  

 Hangszeres és táncos bemutatók,

 kézműves foglalkozások. Az eseményen  

 minden hangszer kipróbálható.

20:00 KILELE SWING CATS koncert.

Május 29. (vasárnap) 

9:00-17:00 VÁROSI GYERMEKNAP 

a Petőfi téren Kiskunfélegyháza Város

Önkormányzatával közös szervezésben.
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Félegyháziak a világban – Dr. Farkas Gábor
„Minden percében épít, ha más nincs kéznél, az emlékeinek 
építőköveiből.” Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Rajzfilmstúdió 
igazgatója írta ezt dr. Farkas Gábor építészről. Kiskunfélegyháza 
szülötte emlékeinek építőkövei alkotják a következő írást is.

1944. július 25-én a kiskunfé-
legyházi szülőotthonban érkezett 
ebbe a világba Farkas Gábor. 
Csaknem 72 évvel később, a Jó-
kai és Báthory utca sarkán álló 
épület előtt idézünk gyermekko-
ri emlékeket a munkásságával, 
szakmai és emberi magatartásá-
val időközben országos ismert-
ségre és számos rangos elisme-
résre szert tett építész életéből. 
Arcán eközben folyamatosan ott 
bujkál az a nosztalgikus elfogó-
dottságtól fénylő mosoly, amit 
csak az időtől tisztára mosott 
gyermekkori emlékek képesek 
egy felnőttből előcsalni. Elra-
gadtatással figyelem amint az 
első, homályos emlékkép – vagy 
nevezhetném inkább szeretetél-
ménynek – felszínre tör.

– Húgom születésekor – aki há-
rom évvel fiatalabb nálam – szán-
kóval húzott édesapám a temp-
lomtér felé, miközben mindent 
nagy hó és nagy csönd borított. 
Ez az a kép, ami összekötődik 
nekem az „ide születtem” élmé-
nyével. Itt, az utca baloldalán 
állt az a szép szecessziós ház, 
ami akkoriban a lovas rendőrőrs 
volt, vele szemben, egy nagy pol-
gárházban laktak a nagyszüleim. 
Én négy-öt évesen az ablakból 
figyeltem a járőrözni indulókat.

Innen a Kálváriához kocsiká-
zunk. Az egykori „utcagyerek” 
most kiérlelt, stílusos eleganci-
ával, sportautóján érkezik a haj-
dani nyári kalandok helyszínére, 
aminek emlékképe – így meséli 
– utat tör magának mindahány-
szor, ha „félegyházi hangulat-
ban” van.

– A szomszédos Kálvária ut-
cában laktunk, a stációk közötti 
nagy üres terület volt a játszóte-
rünk. Jó kis társaság verődött itt 
össze! Baloldalon volt egy deré-
kig érő tocsogó, ahol teknőkkel 
csónakáztunk, amott hátul meg 
sokszor figyeltük a lánctalpasok 
gyakorlatozását. Strandolni az 
ártézi kút medencéjéhez jártunk, 
a Csongrád felé vezető útra meg 
az eperfa sor termését nassolni. 

Ott szedtük a selyemhernyó-te-
nyészetnek az eperfa levelet is. 
Amikor szép álmaim vannak, ezt 
látom Félegyházáról. Tamási 
Áron szerint azért vagyunk a vilá-
gon, hogy valahol otthon legyünk 
benne. Én itt otthon voltam. Most 
pedig itthon otthon vagyok…

Farkas Gábor mindössze hét 
éves koráig élt Félegyházán, de 
később is vissza-visszasodorta 
az élet. Már építészként a legelső 
szülővárosához kötődő megbí-
zást a Bács-Kiskun Megyei Terve-
ző Vállalat építészeként kapta, ez 
volt a 24 tantermes Darvas Álta-
lános Iskola. Ide is elkísértük, és 
az épület láttán örömmel nyug-
tázta: ma is kellemes látvány a 
tűzzománccal díszített párkány-
zat, amit annak idején e díszítő-
elem építőipari alkalmazásába 
beleszeretve megvalósított.

Félegyházához kötődő munkái 
közül a legkedvesebbnek a Haty-
tyúház melletti üzletházat tekinti 
Farkas Gábor, amit Öveges Lász-
ló – szintén félegyházi születésű 
– építésszel együtt terveztek. A 
szebb időket látott, mostanra 
sajnos fényét vesztett épület ter-
veibe pedig megálmodói a ráció 
– ez esetben maga a szakmai tu-
dás – mellett és emóciót is bele 
tudták csempészni. A végered-
ményt mindenesetre érdemes-
nek találták az építészek máso-
dik legnagyobb elismerésére, a 
Pro Architectura-díjra. Érzelmi 
elköteleződésben nem volt hiány 

a piac megújulási tervének elké-
szítésekor sem, ami lehetőséget 
kínált az építésznek a nagyany-
jával megélt gyerekkori piaci vá-
sárlások hangulatát megidézni.

Mindezzel együtt a „félegyhá-
ziság”, az „alföldiség” Farkas 
Gábor munkásságának nem csak 
része, de lényege lett. Ahogy ő 
megfogalmazza: – Nekem egy 
olyan emlékcsokrot adott, amire 
az Alföldön való építészeti tevé-
kenységemet rá tudtam építeni.

Így történt ez, dacára annak, 
hogy az egyetemen akkortájt a 
modernista irányzatot tanították 
neki is. Azonban a Kiskunsági 
Nemzeti Park székházának terve-
zésekor egy életre elköteleződött 
a népi építészet mellett.

– Mivel a megbízás kikötötte, 
hogy az építészeti megoldásnak 
alkalmazkodnia kell a táj népi 
építészeti hagyományaihoz, bele-
vetettem magam a népi építésze-
ti emlékek tanulmányozásába. Az 
épületnek nagy sikere volt, hiszen 
a szakma Ybl-díjjal jutalmazta. 
Én pedig megmaradtam ezen a 
vonalon. Az organikus építészet 
azon válfaját képviselem azóta 
is, ami az alföldi népi építészetre 
támaszkodik. Ez számomra nem 
az anyaghasználatban, hanem a 
népi építészeti gondolkodásmód-
nak – amiben szerkezet, funkció 
és forma szerves egységet alkot 
– az átörökítéséről szól. Ebben 
benne van az adott tájhoz való 
alkalmazkodás úgy, hogy közben 
megjelenik valamilyen maiság is. 
Azt az értéktöbbletet, ami egy 
épületet szerethetővé tesz, én 
az alföldi építészetből próbáltam 
meríteni. Ebben pedig nagy tá-
maszom volt, hogy itt nőttem fel, 
és itt művelhettem a szakmámat.

Így aztán kijelenthetjük: Far-
kas Gábor munkássága nem 
lenne ugyanaz a félegyházi 
gyermekkor nélkül. Nem csoda, 
hogy az Ybl-díjas és Pro Archi-
tektúra-díjas építész munkássá-
gát összefoglaló, Örömvonalak 
címmel megjelent könyvben is 
hangsúlyos szerep jutott a szü-
lővárosnak. A tartalmában és 
külsőségeiben is formabontó 
kötet születésének történeté-
vel, a szerkesztés és a tervezés 
kulisszatitkaival is megismer-

kedhetett a félegyházi közönség 
a Hattyúházban megrendezett, 
bensőséges hangulatú könyv-
bemutatón, ahol Borzák Tibor 
szerkesztő beszélgetett Farkas 
Gáborral. Örömvonalaknak – de-
rült ki – eredetileg a határidő-
től és megrendelői elvárásoktól 
mentes, saját maga kedvére raj-
zolt építészeti grafikákat nevezte 
az alkotó, s mert a szakmai pá-
lyafutása alatt született épületek 
egyenes vonalait is örömmel raj-
zolta meg, ezt választotta végül 
az életmű könyv címének is.

–  A szakmában eltöltött évti-
zedek tapasztalatait szerettem 
volna könyv formájában össze-
gezni. Azt, hogy honnan indul-
tam, hová jutottam, hogy mit ha-
gyok magam után, és hogy ez az 
épületek formájában megjelenő 
hagyaték mit jelentenek nekem. 
De nemcsak épületekről van szó, 
hanem magáról az „építészség-
ről” is, ami Le Corbusier szerint 
szellemi magatartás, nem csak 
szakma dolga.

Márpedig Farkas Gábor szerint 
ebbe sok minden beleértendő. 
Például a szakmai és társadalmi 
közéletben való részvétel, a fiata-
loknak átadott tudás, és az építé-
szeti kulturáltság növeléséért vál-
lalt misszió. Ő mindezt személyes 
példáján keresztül hirdeti: 25 évig 
tanított a Pécsi Tudományegyete-
men – a végén már, mint egyetemi 
tanár – rendszeresen publikált, s 
máig példát mutat a jövőért vál-
lalt felelősségből. Mondja, magá-
énak érzi Eötvös Lóránd gon-
dolatát, miszerint „A derék kora 
követelményeinek tesz eleget, 
a derekabb a jövőnek is lerakja 
alapjait.” Szerinte ennek jegyé-
ben a művészeti érzékenyítést, az 
építészeti kulturáltság megalapo-
zását fiatal korban kell elkezdeni, 
felnőttként jó döntéseket tudjanak 
hozni. Az Örömvonalak ezt a faj-
ta tevékenységét is reprezentálja, 
miközben arra a belülről fakadó 
szakma iránti szeretetre is rámu-
tat, amelyből mindez táplálkozik. 
Farkas Gábor pedig abban bízik, 
hogy a „szerelmetes” szakma gya-
korlásában eltöltött 50 esztendő 
mérlegét az utókor ekképpen von-
ja meg: érdemes volt!

Tóth Timea
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Ne feledkezzünk meg szemünk teljes körű  
védelméről, a vakító nyári napsütésben!

Mindannyiunk legnagyobb örömére lassan beköszön-
tenek a várva-várt napsütéses nyári hónapok, alig két 
hét múlva. Ez nem jelent mást, mint hogy ideje mi-
előbb szemünk teljes körű védelméről gondoskodni!

Mint tudjuk, a Földet körülvevő, és védelmet biztosí-
tó ózonpajzs folyamatosan vékonyodik, tehát a ragyogó 
napsütés együtt jár a szemünket érő káros ultraviola 
(UV)-sugárzás okozta veszélyekkel. Ma már sajnos ez 
a borús, felhős időszakra is igaz. Fokozott a veszély 
vízparton, ahol a teljes visszatükröződés miatt sokkal 
nagyobb dózist kaphatunk. Ezekre az eshetőségekre 
nyújt tökéletes megoldást a Transitions fényre sötétedő 
lencse, mely a kapott intenzitásnak megfelelően képes 
automatikusan sötétedni.

Korábban az ilyen lencsék csak szabadban – autóban 
csak csekély mértékben – tudták változtatni színüket. A 
legújabb fejlesztéseknek köszönhetően mostantól már 
kapható az ilyen termékek azon változata is, mely képes 
a szélvédő mögött is, a korábbi változatokhoz képest 
sokkal jobban besötétedni. Ennek a védelem mellett 
fontos kontrasztfokozó hatása is van, ami nem utolsó 
sorban, a biztonságos vezetés elengedhetetlen része.      

A meleg ki van zárva
A Bet-Therm-Ablakcenter Kft. szá-
mos lehetőséget kínál teraszok, er-
kélyek, modern, vagy akár paraszt-
házak árnyékolására. A nyílászárók 
beépítésével és cseréjével foglal-
kozó félegyházi cég a közelmúltban 
új helyre, a Deák Ferenc utca 12. 
szám alá költözött, ahol a kiegészí-
tők mellett redőnyöket is kínálnak 
magyarországi gyártótól.

Az egyszerű fehér műanyag redő-
nyöket minőségi acél alkatrészekkel 
felszerelt típusban, a magasabb ka-
tegóriájú színes redőnyöket alumíni-
umból kínálják. Ez utóbbi nem csak 
időtálló és további extrákkal felszerel-
hető, de a feltolásgátlónak köszön-

hetően a betörés elleni védelemben 
is fontos szerepet tölt be. Motorizált 
típusai külső falra szerelt kapcsolóval, 
vagy távirányítóval működtethetők, és 
akár programozhatók is – tudtuk meg 
Fekete Zsolttól, a kft. képviselőjétől.

A társaság a mediterrán, vagy ha-
gyományos stílust kedvelők számára 
újdonságként fa mintázatú, alumíni-
um profilos zsalugáterek felszerelését 
is vállalja. A technológiával a fa de-
formitását, nehéz utókezelhetőségét 
védik ki, meghagyva a tradicionális 
stílusjegyeket.

A családi házak és erkélyes laká-
sok népszerű külső árnyékolója a tér-
ben kinyúló könyökkaros napellenző, 

amely sokféle színben, tagolás nélkül 
akár hét-nyolc méter szélességben is 
szerelhető. A szélérzékelővel ellátott, 
motorikusan is mozgatható termékek 
a magas igényeket is kielégítik.

A Bet-Therm-Ablakcenter Kft. a 
megbízható minőségű termékek mel-
lett az elvégzett munkára is hosszútá-
vú garanciát vállal, megalapozva ezzel 
a vevők bizalmát.

Láthatatlan hővédelem
Az ablaküvegeken beáramló napfény 
nyáron igen hamar felmelegíti a bel-
ső tereket, legyen szó a lakásunkról, 
vagy az autónkról. Erre a problémára 
hatékony megoldást jelent az ablak-
fóliázás, mely az üvegen beáramló 
fény mennyiségének szabályozá-
sával a hőt kint tartja anélkül, hogy 
leárnyékolná a helyiséget.

Ma már nagyon sok fólia közül 
választhatunk, funkciójukat tekintve 
vannak biztonsági, hővédő, hőszige-
telő, adatvédelmi, és betekintést gátló, 
illetve kombinált fóliák is. A mintegy 
150 ezer négyzetméter fóliázással 
a háta mögött Mindszenti László, a 
félegyházi székhelyű Fóliatelepítő Kft. 
ügyvezetője az épületek esetén min-
dig a helyszíni szemle, és a megren-

delő igénye alapján határozza meg a 
felkerülő fólia típusát. Temperált épü-
leteknél az ablakfóliázással az épület 
hűtésére fordított költség már más-
fél-két év alatt megtérül, amellett, hogy 
a hőkülönbség azonnal érezhető. Az 
általa felhelyezett fóliákra a telepítő tíz 
év garanciát ad.

Autófóliázás esetén nem kell fel-
tétlenül egy átöltöztetett autóra gon-
dolnunk, sokkal inkább a hő-, az UV, 
és a tolvajoktól való védelemre, és az 
esetleges balesetek esetén az üveg-
szilánkok által okozott sérülések meg-
előzésére. Megfelelő árnyékolással 
elérhető, hogy az autóüvegen bejövő 
napfény nem perzsel, és emellett 99 
százalékban megszűri az UV sugara-
kat. Klímás autó esetén is érezhető 

a különbség, használatával nem kell 
olyan alacsony hőmérsékletre hűteni 
az utasteret.

A Fóliatelepítő Kft. ügyvezetője 22 
éves szakmai múltja mellett kültéri 
fóliák telepítéséhez olyan nemzetközi 
szakvizsgát tett, amellyel Magyarorszá-

gon egyedülálló szaktudással rendelke-
zik. Munkái között szerepelnek plázák, 
irodaházak, és többek között a Közle-
kedési Múzeum üvegtornya is. További 
információért, és megrendelésekért a 
Fóliatelepítő Kft. a 06-20/9442101-es 
telefonszámon érhető  el.

A SZOLGÁLTATÁSOKRÓL BŐVEBBEN A WWW.FELEGYHAZIKOZLONY.EU OLDALON OLVASHATNAK.
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Felmérés a város zenei életéről 1928-ban
1928-ban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium egy 395 pontból 
álló kérdőívet küldött minden magyar város polgármesterének. A fel-
mérés igyekezett a vidéki városok zenei életét minden szempontból 
körüljárni, rákérdezett a település zenei múltjára, hagyományaira, 
az egyházi zenére, a zeneoktatásra, a zenekarokra és dalárdákra, 
a színházi előadásokra és hangversenyekre, a mozgófényképszínhá-
zakra és a zenei kereskedelemre is. Kiskunfélegyháza város vezetői 
a zenei műveltségéről ismert Haubner Károlyt kérték fel a kérdőív 
kitöltésére, aki egy 68 oldalas dokumentummal tett eleget a meg-
bízatásnak. A felmérésre adott válaszok alapján érdekes kép raj-
zolódik ki a település zenei életéről, kulturális viszonyairól, a helyi 
társadalom és a művészetek kapcsolatáról, a város kultúrapártoló 
tevékenységéről.

1928-ban 96 különböző zenei fog-
lalkozású egyén élt Félegyházán, 
ebből csupán egy személy volt tagja 
az országos zenészszövetségnek. 
Összesen hat zenés vendéglő és 
kávéház működött a városban és 
17 cigányzenekart tartottak nyilván. 
Csupán egy vendéglőben alkalmaz-
tak „gépi zenét” (zongora-automatát 
vagy gramofont), de ezt egyre in-
kább háttérbe szorította a cigányze-
ne. Az iskoláknál és magánházaknál 
lévő pianínók és zongorák számát 
Haubner Károly kétszázra becsül-
te. Ebben az időben csak a Korona 
Szálló dísztermében tartottak hang-
versenyeket és színielőadásokat, 
az egyetlen fennálló moziban pedig 

hetente háromszor-négyszer vetít-
tek némafilmet, amit élő zene (pia-
nínó) kísért. A könyvkereskedésben 
lehetett kottákat kapni, ezek közül a 
pedagógiai célúakat vásárolták leg-
inkább, a klasszikus zenedarabokét 
a legkevésbé. Ugyanitt árultak gra-
mofonlemezeket is, amelyek közül 
szinte csak a „modern” táncleme-
zek iránt volt kereslet, cigányzenét, 
magyar nótát, kuplét, operettet nem 
vettek a félegyháziak. Szintén ez az 
üzlet foglalkozott hangszerek eladá-
sával is, közülük a klarinét számított 
a legkelendőbbnek, ellenben senki 
nem érdeklődött „jazz-zenekarban 
szereplő szaxofon” után. Ebben az 
időben 238 bejelentett „rádiófelvevő 

állomást” tartottak nyilván a város-
ban. Csupán egyetlen magánháznál 
rendeztek kamarazenei előadáso-
kat: a város volt polgármesterének 
özvegye, Molnár Béláné nyitotta 
meg házát a zeneértő és zeneműve-
lő polgárok előtt.

Haubner Károly a lehető legpre-
cízebben, olykor anekdotával, olykor 
saját gyűjtésű kottával fűszerezett 
anyaga ma is érdekes, a helytörténet 
és a zene iránt érdeklődők számá-
ra nagyon informatív olvasmány.

Ónodi Márta

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

 NONPROFIT KFT

Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 10. 

Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.eu

Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Kiss Gabriella újságíró, Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő

Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Kecskés Krisztofer (anyja neve: 
Szabadi Mónika), Kiss Márton (Üveges Orso-
lya), Csőgör Ákos (Tóth Szilvia), Lakatos Réka 
(Pöszmet Katalin), Csányi Zsombor Csaba 
(Kürtösi Zsuzsanna)
Házasságot kötöttek: Kozák Veronika – Ham-
za Zsolt, Gürtler Beáta – Fekete István
Meghaltak: Király Béla József, Dóczi Lajos 

László, Nagy Mihályné Gál Ilona, Fekete István 
János, Bokor Jánosné Kalmár-Nagy Rozália, 
Csikós Mátyásné Palotás Rozália, 
Berecz Ferencné Kanyó Erzsébet, Kocsó 
László, Csordás Józsefné Zsígó Terézia Mag-
dolna – Kiskunfélegyháza, Kurucz Tiborné 
Madár Mária Irén, Kis Mihály – Kecskemét, 
Rózsa László József – Nagykőrös, Szabó Já-
nosné Czinege Erzsébet – Tiszaalpár, Bogdán 
József Tibor – Szeged, Gál Sándor – Orgovány

Hirdetés

9 ÉVESEK LETTÜNK!
Ez alkalomból ismét NYEREMÉNYAKCIÓT hirdetünk melynek 

főnyereménye egy 7”-os Tablet!
2016. május 9-e és június 9-e között mindenki aki  5000 Ft felett vásárol 

üzletünkben, részt vesz a sorsoláson!
Sőt! Ez idő alatt minden Genius terméket 10%-kal olcsóbban árusítunk!

 TOVÁBBÁ Kisorsolunk még egy vezetéknélküli egeret és 
                                          egy 8GB-os pendrivot!
               A sorsolás 2016. június 10-én, 15 órakor lesz!
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GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt 
ebek és gazdájuk egymásra 
találását szeretnénk segíte-
ni. Amennyiben a gazda nem 
jelentkezik az állatért, az 14 
nap elteltével szabadon egy 
új gazdához juttatható.

1. Tüszi: kb. 1 éves feke-
te-barna pincser keverék szuka, 
04.30-án a Deák Ferenc utcából 
került be.

2. Bojti: kb. 1 éves drapp ke-
verék kan, 05.06-án a Petőfi ut-
cából került be.

3. Labda: kb. 1 éves labrador 
jellegű keverék kan, 05.03-án 
került be.

4. Félix: kb. 10 éves szürke 
keverék kan, 04.27-én a Délibáb 
utcából került be.

A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további ké-
pek, és örökbe fogadható kutyák 

tekinthetők meg. A bemutatott 
kutyák után érdeklődni a Fido 
Bácsi Közhasznú Alapítványnál, 
a 70/331-1634 és a 70/313-9059 
telefonszámokon, vagy a Csólyo-
si úti telephelyen lehet. Nyitva 
tartás: hétfőtől szombatig 13.00 
órától 16.30-ig.

1 2

3 4

Arany minősítés 

Április 23-án rendezték meg a 
Büki Országos Mazsorett Feszti-
vált, amelyen a Kiskunfélegyházi 
Mazsorett Egyesület csoportjai is 
részt vettek. A Nefelejcs csoport 
show kategóriában arany, a Csil-
lagfény csoport show- és pompon 

kategóriában is kiemelt arany 
minősítéssel térhetett haza a 
színvonalas programról. A leg-
jobb tamburmajor díja is Kiskun-
félegyházára került, a különdíjat 
Nemcsok Evelin, a Csillagfény 
csoport tagja kapta meg. 
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Döntőbe jutott az Astra

Nem kegyelmezett ellenfelének, 
7-2-re legyőzte a Miskolci-Vé-
nuszt, így bejutott a női futsal NB 
I fináléjába az Astra-Elios Kis-
kunfélegyházi Bulls. A sikerből 
Nagy Anett négy találattal vette ki 
részét. Az Astra bő 10 perc után 
3-0-ra vezetett, a miskolciak csu-
pán 6-0-át követően szépítettek. 
A döntőben a győri Árkád ETO 
vár a csapatra, az első mérkőzést 
Kiskunfélegyházán rendezik meg.

Nő futsal NB I Elődöntő visz-
szavágó 05.14.

Astra-Elios Kiskunfélegy-
házi Bulls - Miskolci-Vénusz 
NFSE (3-0) 7-2

Gólszerzők: Nagy Anett 4. 
p., 11. p., 23. p., 39. p., Balázs 
Eszter 4. p., Szabó Nóra 27. p., 
Dikanová Dominika 31. p., ill. 
Boros Kinga 33. p., Kresák Ka-
talin 39. p.,

Továbbjutott az Astra (10-5).

Győzelem műfüvön 
A nagy esőzés miatt a kecskeméti 
műfüves pályán fogadta a János-
halmát a KHTK a megyei I. osz-
tályú labdarúgó bajnokságban. 
A helyszínváltozás nem zavarta 
meg a jó formában lévő félegy-
háziakat, a papírformának meg-
felelően 2-0-ás győzelmet arat-
tak. Zsinórban a hatodik sikert 
érték el, így továbbra is elsők. A 
második helyezett Tiszakécske 

ugyancsak győzött, a sereghajtó 
Soltvadkertet verte meg. A baj-
nokságból három forduló van 
hátra, az első helyért folyó küz-
delem továbbra is nyitott.

Bács-Kiskun Megyei I. 27. 
forduló, 05. 14.:

Kiskunfélegyházi HTK – Já-
noshalmi FC (1-0) 2-0

Gólszerzők: 13. p. Dobosi 
Zsolt, 76. p. Katona Balázs

„Erkölcsi bajnok” a KHTK
A pályán mutatott játék alapján 
győztesen, a számszerű eredményt 
nézve 20-20-as döntetlennel fejez-
te be a szezont a Kiskunfélegyházi 
HTK férfi kézilabda csapata az NB 
II dél-keleti csoportjában. Az első-
séget papíron begyűjtő Kunszent 
teljes létszám ellen mindössze 
4-5 akciógólt szerzett, támadás-
ban nem tudott mit kezdeni a hiba 
nélkül védekező KHTK-val. A baj-
noki címet jelentő döntetlenhez a 

hazai csapat 9 hétméterest kapott 
és számtalan emberelőnyt, ezek 
segítségével 20 gólig jutott és ott-
hon tartotta az egy pontot. A jobb 
együttes ezúttal második lett, az 
„erkölcsi bajnoki cím” kijár a KHTK 
játékosainak, akik felülmúlták el-
lenfelüket a pályán.

NB II. férfi felnőtt Dél-kelet 
22. ford., 05.15.

Kunszentmárton KSK – Kis-
kunfélegyházi HTK (12-12) 20-20

Tapasztalatot gyűjtöttek  
a helyi fiatalok
Szakmai előadással tarkítva, nyolc 
csapat részvételével tartották meg a 
Bács-Kiskun megyei Reménységek 
Kosárlabda Tornáját a Kész Aréna 
Városi Sportcsarnokban. A korosz-
tályos versenyen a 2003-as és a 
2005-ös születésű fiúk csaptak ösz-
sze. A Bács-Kiskun megyei váloga-
tott mellett a Kecskeméti Kosárlab-
da Akadémia, a szabadkai Spartak 
Subotica, valamint a Baja játékosai 
ragadtak labdát. Mindkét megyei 
válogatottat félegyházi edzők (FTSI) 
irányították. A 2005-ös korosztályt 

Fekete-Seres Ildikó és Sértő Ró-
bert (Kunszentmiklós) vezette öt 
helyi játékossal kiegészítve (Husz-
ka Boldizsár, Szűcs Bence, Kele-
men Áron, Kovács Bálint, Varga 
Márk). Velük harmadik helyen zárt a 
megyei csapat. A 2003-as születésű 
megyei válogatottat Simon Zoltán 
és Király Henrik (Kecskeméti KA) 
irányította, az együttesben két fé-
legyházival (Szűcs Tibor és Szeri 
Gábor). Simon Zoltán tanítványai a 
fináléban maradtak alul a szabad-
kaiakkal szemben. 

Helyi játékosokra épít 
a teniszcsapat
Május 7-én vette kezdetét a férfi 
II. osztályú csapatbajnokság, 
amelynek „D” csoportjában a Kis-
kunfélegyházi Városi Tenisz Klub 
szerepel. A félegyházi együttest 
kizárólag helyi versenyzők alkot-
ják (Bálint Dávid, Rekedt Zol-
tán, Horváth István, Dragon 
Károly, Dragon Dániel, Fricska 
Martin, Kurucsai Ronaldo, Hor-
váth Ábel). Az első osztályban 8 
csapat, a másodosztályban 4 cso-
portban 6-6 együttes méri össze 
tudását. A félegyháziak tavaly még 
az OB I-ben játszhattak, idén a 
másodosztályban bizonyíthatnak.
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“Részvéltel” - 15x15 mm - 5000 db matrica

“Szűrés” - 15x15 mm - 5400 db matrica

“Tanácsadás” - 15x15 mm - 2000 db matrica

“Előadás” - 15x15 mm - 2500 db matrica

“Teszt” - 15x15 mm - 6000 db matrica

“Fitnesz” - 15x15 mm - 5400 db matrica

A beszélgetéseket vezeti:
Jaksity Kata, Radványi Dorottya
11:30 Bemutatkozik a Kiskunfélegyházi Kórház
 • Csányi József polgármester
 • Dr. Körtvélyessy András főigazgató
12:00 A bőr és a körmök gombás fertőzései
12:30 Csontritkulás és fájdalom
13:15 Beszélgetés Rudolf Péter színművésszel
13:45  Nem tűntem el – Richter Gedeon

portréfi lm vetítése
15:00 A központi idegrendszer problémái
15:45 Férfi asság és szívügyek
16:30  Hazai szakértelem – gyógyszergyártás 

világszínvonalon

Felhívjuk � gyelmét, hogy a szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

SZÍNPADI PROGRAM RICHTER A NŐKÉRT PROGRAM

VÉRADÁS 10:00 - 14:00

TANÁCSADÁSOK
CSALÁDI PROGRAMOK

SZŰRÉSEK

ELŐADÁSOK

“Részvéltel” - 15x15 mm - 5000 db matrica

“Szűrés” - 15x15 mm - 5400 db matrica

“Tanácsadás” - 15x15 mm - 2000 db matrica

“Előadás” - 15x15 mm - 2500 db matrica

“Teszt” - 15x15 mm - 6000 db matrica

“Fitnesz” - 15x15 mm - 5400 db matrica

www.egeszsegvaros.hu

“Részvéltel” - 15x15 mm - 5000 db matrica

“Szűrés” - 15x15 mm - 5400 db matrica

“Tanácsadás” - 15x15 mm - 2000 db matrica

“Előadás” - 15x15 mm - 2500 db matrica

“Teszt” - 15x15 mm - 6000 db matrica

“Fitnesz” - 15x15 mm - 5400 db matrica

PONTGYŰJTŐ JÁTÉK A KÓRHÁZÉRT
A Richter Gedeon Nyrt. 2.000.000 Ft alapadományt ajánl fel a Bács-Kiskun Megyei Kórház – Kiskunfélegyházi Városi 
Kórház és Rendelőintézet számára, széndioxid terápiás gőzkabin, PUVB fényterápiás eszköz beszerzéséhez.
Az adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, meghall ga  tott előadásért járó adományponttal növelni 
tudják, hiszen a Richter pontonként 300 forinttal megemeli az alapadomány összegét. Minél aktívabban cselekszik 
valaki saját egészségéért, annál nagyobb mértékben járul hozzá a kórháznak szánt adomány gyarapításához.

• Patikai tanácsadás 
• Fájdalomcsillapítás
• Memóriazavar
• Szorongás és depresszió
• Nőgyógyászati tanácsadás
• Dietetikus, gyógytornász, gyógytorna

Petőfi  Sándor Városi Könyvtár, aula

A nap házigazdája: Rákóczi Ferenc
09:30 Nippon Zengo és Fliszár Dóra
 - Gymstick Elite Trainer Team
10:00 Köszöntő
10:20 Programismertető
10:45 Főnix Dance Tánc és Fitness Stúdió
13:30 Piros Rózsa Táncegyüttes
13:45 Silverstep Tánc Stúdió
14:15 TORNA KATUS ATTILÁVAL
17:00 Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola
17:30 Adományátadás

A beszélgetéseket vezeti: Jaksity Kata
    Radványi Dorottya
11:30 Beszélgetés a Richter a Nőkért Programról
12:30 Férfi ak az egészségről
13:15 A gyermeknevelés kérdései
14:00 Női szépség- és egészségóra Kardos Zsófi ával
15:00 Újrakezdők: 40 fölött az élet
15:45  Egészségpercek Béres Alexandrával
16:30 Női egészség, nőgyógyászati beszélgetés

09:00 EGÉSZSÉGSÉTA INDUL A KÓRHÁZ ELŐL, A KISKUNFÉLEGYHÁZI KONCERT FÚVÓSZENEKAR KÍSÉRETÉBEN

• Prosztata- (PSA) szűrés
• Csontritkulás- és csontsűrűségmérés
• Koleszterinszint- és vérnyomásmérés
• Szív- és érrendszeri kockázatfelmérés
• Érszűkület vizsgálat
• Bőr- és körömgomba szűrés
• Asztma szűrés
• BMI, testzsír-, magasság-, testsúlymérés

• Gyermeksarok, játszóház
• Bábszínház
• Lifestyle Boulevard
• Fitnesz eszközök kipróbálása
• KATUSFOOD életmód tanácsadás
• Elsősegélynyújtás bemutató

• Nőgyógyászati tanácsadás 
• Tanácsadás kismamáknak
• Változókori problémák
• Fogamzásgátlással kapcsolatos kérdések
• A mióma kezelésének lehetőségei

RÁCZ ZSUZSAKATUS ATTILARÁKÓCZI FERENC RUDOLF PÉTERBÉRES ALEXANDRA JAKSITY KATANAGY TÍMEARADVÁNYI DOROTTYA
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Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata

Tekerj és kívánj!
Élő kívánságműsor Garami Gáborral
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