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Újabb gazdaságfejlesztési siker
Fotó: Hájas Sándor

Önerejét felhasználva, uniós források igénybevételével, és Kiskunfélegyháza városának hathatós segítségével több mint kétmilliárd forintos beruházásba kezdett ez év januárjában a Torus
Kft. A fejlesztés nyomán új csarnokok épülnek, új technológiát
telepítenek és új munkahelyek is teremtődnek. A részletekről
május 25-én, sajtótájékoztatón számolt be Csányi József polgármester és Farkas Zsolt, a Torus Kft. ügyvezetője.
alappillérre kívánja helyezni a városvezetés. Az egyik a befektetők,
vállalkozások idetelepülésének
az ösztönzése - amelyhez a nagykövetségeken keresztül próbálnak kaput nyitni – a másik pedig
a már itt dolgozó cégek, vállal-

bővíteni tudja. A cég 2015-ben
kereste meg a város vezetését
és kért segítséget a telephelyük
melletti területek belterületté
nyilvánításában és az ott található szervizutak átalakításában,
amire a beruházás megvalósíthatósága miatt volt szükség. Az
átalakításokat a törvények betartása mellett a lehető legrövidebb
idő alatt sikerült megvalósítani,
aminek köszönhetően ma már az
új üzemcsarnokok, ipartelep körvonalai is kirajzolódni látszanak
– tette hozzá a polgármester.

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!

Folytatás a 2. oldalon

– A Torus Kft-nél folyamatban
lévő beruházás hozzájárul a város további fejlődéséhez - hangsúlyozta Csányi József. A polgármester emlékeztetett arra, hogy
Félegyháza további gazdasági,
ipari fejlődését kezdetektől két

kozások munkájának és további
sikereinek támogatása. A város
első embere az önkormányzat
kiemelt céljának tekinti, hogy
ezek a sokszor komoly múlttal és
hagyományokkal rendelkező vállalkozások fejlesztéseikhez lehetőséget találjanak és támogatást
kapjanak Félegyházán.
– Most arról tudunk beszámolni, hogy egy évtizedek óta
itt működő vállalkozás komoly
fejlesztést valósít meg. Ennek
köszönhetően nemcsak kapacitását, hanem termékpalettáját is

Folytatás az 1. oldalról
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Újabb gazdaságfejlesztési siker
Ehhez megfelelő méretű prés- és
alagútkemencét vásárolnak. Sor
kerül további technológiai fejlesztésekre is, így például plazmavágót, élmegmunkáló gépeket, darukat, targoncákat szereznek be.
Az építkezés a tervek szerint
július-augusztusban befejeződik,
szeptemberben pedig már az új
épületekben, megújult technológiával folytatják a termelést –
mondta el az ügyvezető.
A sajtótájékoztatón bemutatták a
látványterveket is, amelyek egy emberközpontú zöld környezet megteremtéséről árulkodnak.
s. r.

Farkas Zsolt ügyvezető hangsúlyozta, hogy egy „új Torus” születéséről van szó, amelynek során
megvalósul egy 3000 négyzetméteres, lemezraktározásra alkalmas, továbbá egy, késztermékek
átvételére és a laboratóriumi
mérésekre használatos csarnok,
valamint új irodák is lesznek. A
fejlesztésre a piaci igények gyorsabb, gazdaságosabb kielégítése
és a termékkínálat bővítése miatt volt szükség. Jelenleg 26-tól
1600 mm-ig tudnak tartályfeneket
gyártani, amit az év végéig 2800
mm-es tartományig bővítenek.

Új parkolók a Szent Imre herceg utcában
Május 26-án adták át a Szent Imre
herceg utcában a Göllesz Viktor
Általános Iskola előtt megépült
50 méteres járdaszakaszt, illetve
az ezzel párhuzamosan megépült
14 férőhelyes parkolót. Az avatón
Balla László, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy az
iskola dolgozóinak és a lakosság
kérésének eleget téve szorgalmazta a járda megépítését, illetve a
parkolók kialakítását. A kivitelezéshez segítséget nyújtott a Kossuth szakképző iskola vezetése,
szakoktatói és a tanulók. Ennek
köszönhetően sikerült költségkí-

Hősök napja
Kiskunfélegyházán, a Hősök
parkjának kialakítása óta a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület és
a város itt emlékezik meg a félegyházi hősökről május 29-én,
a Magyar Hősök Emléknapján.
A tisztelet koszorúinak elhelyezése előtt az I. világháborús
emlékműnél Deli József nyugállományú ezredes és Csányi
József polgármester mondott
köszönetet az utókor nevében.

Úrnapi körmenet
Úrnapi körmenet indult a május
26-i esti szentmise után a Sarlós Boldogasszony Templomból
a Szent István Templom felé. Útközben a hívők a négy oltárnál
evangéliumot olvastak és imádkoztak a félegyházi otthonok lakóiért,

mélően – a város biztosította 2
millió forintos keretből – biztonságosabbá tenni az iskola környékén
a közlekedést, autósoknak és gyalogosoknak egyaránt.
A járda és a parkolók szakszerű
kivitelezését elismerendő, Balla
László oklevéllel és apró ajándékkal köszönte meg a korrekt kivitelezési munkát Ágoston Tibor
igazgatónak, Csabai Csaba műszaki igazgatóhelyettesnek és Balogh László szakoktatónak.
Az átadáskor Balla László elmondta, hogy körzetében egy év
alatt 35 parkolót sikerült kialakí-

tani. A munkának azonban nincs
vége, hamarosan a piac környékén

kezdenek hozzá a parkolók megépítéséhez.
s. r.

Új játszótér a Platán iskolában Elnököt
Régi vágya teljesült a Platán iskola viselője. A játszótér avatását a 3-4.
választottak
diákjainak és nevelőinek, amikor osztályos tanulók kedves műsorral
május 28-án családi nap keretében
birtokba vehették a megújult, biztonságos játszóeszközökkel felszerelt játszóteret. A felújítás a szülői
munkaközösség és az iskola együttműködésének újbóli megerősödését
jelzi, mondta az átadáskor dr. Réczi
László, a körzet önkormányzati kép-

köszöntötték. Eközben társaik már
alig várták, hogy Csányi József polgármester átvágja a nemzeti színű
szalagot, és használatba vegyék a
teret, a játékokat. Mindeközben a
szülők a bográcsok, serpenyők körül
szorgoskodtak, hogy éhen ne maradjanak a családi nap résztvevői.

Tisztújító
taggyűlést
tartott
május 18-án az
MSZP
kiskunfélegyházi
szervezete. A
megjelent tagok egyhangú
s z av a z a t t a l
Horváth Tamás önkormányzati képviselőt választották újabb két
évre a helyi szervezet élére.
Elnökhelyettesként Eszik
Bencének és Kormányos Imrének szavaztak bizalmat. Az
országos tisztújító kongres�szusra június 25-én kerül sor.
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Városalapítók Hete 2016

„Hazát, hitet nem cserél az ember, amiként arcot sem. Mindkettőt őseink hagyták ránk, s a
hűség kötelez.” Sinkovits Imre
gondolata volt az idei Városalapítók Hete Hagyományőrző
és Kulturális Fesztivál mottója.
A rendezvények május 16-a és
22-e között kultúrával, közösségi programokkal töltötték meg a
város köztereit, és vittek ünnepet a félegyháziak életébe.
A Kiskun Múzeum és a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete összefogásával rendezték meg
május 18-án a Jász-Kun Emlékna-

pot. Az összejövetelen régészeti,
valamint a redemptiohoz kötődő
előadásokat hallgathattak meg az
érdeklődők. Ezt követően a „Félegyházi céhek – mesterek és mesterségek emlékei” és „A Nagykunság
népművészete” címet viselő kiállításokon mutatták be elődeink értékteremtő munkásságát.
k
A Padkaporos Néptáncegyüttes
csoportjainak gálaműsorát május
20-án rendezték meg a Móra Ferenc Művelődési Központban, ahol
Gulyás László vándormuzsikus,
az együttes alapító tagja elmondta:

Újra miénk volt a tér

Ha az alkotóhoz nem megy el a látogató, a látogatóhoz megy el
az alkotó – ezt a mottót választotta idén a Móra Ferenc Művelődési Központ és a Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek
Közhasznú Egyesülete a Petőfi téren és a ’48-as Szabadságharc
szökőkút körül megrendezett „Miénk itt a tér” szabadtéri kiállításának és fesztiváljának. A Városalapítók Hetéhez kötődő kiállítást Csányi József polgármester nyitotta meg május 20-án.
A város első embere köszöntöt- pelte 40. születésnapját - így nyite a megnyitó résztvevőit, a kiál- latkozott a szabadtéri kiállításról:
lító művészeket, és a testvértele- „ez egy hangulat, egy érzés, egy
pülésekről, Kikindáról, Tordáról, szerelem.”
és Feltreből érkezett vendégeket.
Mint mondta, öröm számára, hogy
három év kihagyás után tavaly ismét sikerült megrendezni a „Miénk itt a tér” kiállítást, idén pedig
már 12. alkalommal találkozhatnak a város lakói és a vendégek
a helyi kortárs művészek alkotásaival, kreatív kiállítási szemléletével.
Ennek jegyében egész héten
gazdag programok: koncertek,
kiállítások és a tartalmas beszélgetések lehetősége várta az érdeklődőket. A kulturális esemény
ötletgazdája, Lantos Szabolcs
– aki egyébként e napokban ünne-

létrejöttük óta minden évben megmutatják Félegyháza közönségének,
hogy mit tanítottak az elmúlt évben
a csizmájuknak. Így volt ez idén is,
amikor a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki színpadra lépett. A
gála vendége volt a kunszállási Csűrcsavaró Néptánc Együttes, a talpalávalót a Rozsdamaró Zenekar húzta.
k
A mazsorettes csoportok fúvószenekarok felvezetésével vonultak végig május 21-én a főutcán
a Kossuth Szakképző Intézmény
sportcsarnokába, ahol a XVIII. Kiskun Országos Mazsorett Fesztiválon
17 csoport mutatkozott be, többek

A „Miénk itt a tér” programjaihoz kapcsolódva tartotta meg családi napját május 28-án az Alapfokú Művészeti Iskola. A rendezvény
közönsége megismerhette a fiatal
növendékek zenei felkészültségét,
a képzőművész tanulók kreativitását, kipróbálhatták a hangszereket, vagy akár korongozhattak is. A
hangszeres, táncos, kézműves bemutatók mellett az iskola pedagógusai szívesen adtak tájékoztatást
az induló művészeti szakokról is.
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között Debrecenből, Szeghalomról,
Füzesgyarmatról, Hosszúpályiból,
Soltról, Kiskőrösről és Vésztőről. A
szervezők ezúton is köszönetüket
fejezik ki a támogatóknak és segítőknek, akik nélkül nem lehetett volna ilyen színvonalas a rendezvény.
k
Mint hagyományosan, úgy ezúttal
is áldást kértek Félegyháza lakói és
városvezetői a néhai városalapítókra. A Sarlós Boldogasszony Templomban Rónaszéki Gábor atya
celebrált szentmisét. Ezt követően
a városháza dísztermében, ünnepi
közgyűlés keretében adták át május
22-én a városi díjakat és elismeréseket. (Az ünnepi közgyűlésről a
4-5. oldalon olvashatnak.)

Több mint 6 millió
forint adomány
a kórháznak
A vártnál is többen vettek részt
május 21-én a Richter Egészségváros programjain, ahol a
látogatók az ingyenes szűréseken és előadásokon szerzett
pontokkal a városi kórház támogatásához is hozzájárultak. A
fokozott érdeklődés azt mutatta,
hogy a félegyháziaknak fontos az
egészségük, és a kórház jövője
is. Ennek köszönhetően a rendezvény végén több mint 6 millió forintos adományt vehetett
át Csányi József polgármester
és dr. Körtvélyessy András, a
városi kórház és rendelőintézet
főigazgató-helyettese. Ebből az
összegből a mozgásszervi és a
keringési betegségben szenvedők kezelésében egyaránt fontos szerepet betöltő úgynevezett
széndioxid-terápiás gőzkabint,
és egy PUVB fényterápiás eszközt vásárolhat a kórház. Ez
utóbbi révén bizonyos bőrgyógyászati problémák kezelése
válhat elérhetővé Félegyházán.
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„Ők a mi ékköveink”
– átadták a városi elismeréseket
Május 22-én, vasárnap, a Városalapítók Hete alkalmából
ünnepi testületi ülésen emlékezett Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata a városalapító
elődökre, az általuk megteremtett hagyományokra valamint történeti múltra, és ismerte el a ma élők kiemelkedő
munkáját.
A városháza dísztermében Csányi József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Mint mondta, Kiskunfélegyháza legnagyobb
kulturális és hagyományőrző eseménye a Városalapítók Hete, amikor történelmi dátumra emlékezik
a város. Ugyanis a redempciót engedélyező kiváltságlevelet Mária
Terézia királynő a Jászkun kerület
legfőbb bírájának, Magyarország
nádorának, gróf Pálffy Jánosnak
1745. május 24-én adta át. 2000től ez a nap Kiskunfélegyháza ünnepe. A polgármester ünnepi köszöntőjében egyebek mellett arról
beszélt, hogy Kiskunfélegyháza
életében rendkívül fontos a múlt,
az elődök tisztelete, és hogy az
utódok emlékezzenek azokra, akiknek otthonukat, városukat, életüket
köszönhetik. „Ehhez a lelkülethez
példaképekre, nagyszerű teljesítményekre van szükség. Ezért is nemes és szép feladat azon emberek,
közösségek elismerése, akik sokat
tettek, tesznek Kiskunfélegyháza
városáért.” – fogalmazott.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a márciusi testületi ülésen hozott
határozata értelmében Csányi

József polgármester Jürgen Vonhoff, az IBV Hungary Kft. tulajdonosa részére adta át a város gazdaságélénkítése terén vállalt szerepe,
az ágazatban elért kiemelkedő teljesítménye, a város jó hírnevének
öregbítése elismeréseként a „Kiskunfélegyházáért” kitüntető címet.
Ugyancsak „Kiskunfélegyházáért” kitüntető címet vehetett át
dr. Garai István Levente belgyógyász, sportorvos, háziorvos,
korábbi önkormányzati és ország�gyűlési képviselő a betegek iránt
elkötelezett hivatástudattal, szeretettel végzett több évtizedes orvosi
munkájáért, a város polgárainak
egészségmegőrzéséhez való tevékeny hozzájárulásáért.
Kőháziné Kovács Mária magyar szakos tanár és iskolai könyvtáros (Platán Utcai Általános
Iskola) részére több évtizeden ke-

resztül végzett lelkiismeretes pedagógiai munkájáért, példaértékű
hivatástudatáért, iskolai és városi
rendezvények, versenyek színvonalas megszervezéséért „Petőfi Emlékérem” kitüntető címet adományozott a képviselő-testület.
Csitos Ágnes Mária Antonella
kalocsai iskolanővér, szerzetes-tanár részére több évtizedes, lelkiismeretes tanítói, intézményvezetői
munkájáért, példaértékű hivatástudatáért, gyermekszeretetéért, Kiskunfélegyháza oktatásának fejlesztéséért „Kiskunfélegyháza Város
Ifjúságának Neveléséért” posztumusz kitüntető címet kapott.
Makányné Óvári Éva tanár, intézményvezető igazgató több évtizeden át gyakorolt pedagógiai
tevékenységéért,
lelkiismeretes,
példaértékű hivatástudatáért, türelméért, ember- és gyermekszeretetéért, intézményvezetői munkájáért „Kiskunfélegyháza Város
Ifjúságának Neveléséért” kitüntető
címet vehetett át.
Bodor Mariann művelődésszervező részére a város kulturális és
közművelődési életében gyakorolt
példaértékű munkájáért, közösséget segítő elhivatott, magas színvonalú tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért”
kitüntető címet adományozott a
képviselő-testület.
Iloanya-Mogyoró Zsuzsanna
a polgármesteri hivatal általános

ügyintézője a köztisztviselői pályája során végzett kimagasló munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű
hivatástudatáért, a kollégák iránt
tanúsított szeretetéért, Kiskunfél
egyháza Város Közszolgálatáért”
kitüntető címet kapott.
Dr. Szabó Mária nyugalmazott
tisztifőorvos részére kimagasló
szakértelemmel és elhivatottsággal
végzett tisztifőorvosi munkájáért
„Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető címet adományozott a testület.
Dr. Szemerédi László háziorvos,
belgyógyász, a betegek iránt szeretettel végzett, elkötelezett orvosi
munkájáért és a város polgárainak
egészségmegőrzéséhez való tevékeny hozzájárulásáért a „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért”
kitüntető címet vehette át.
Bartha Sándorné nyugdíjas
pedagógus, önkéntes segítő részére kimagasló szakmai munkája, az időskorúak iránt szeretettel
gyakorolt önzetlen, példaértékű
tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető címet adományozott a képviselő-testület.
Mészárosné Buri Andrea
mentálhigiénés csoportvezető áldozatos, elhivatott munkája, az
intézmény rendezvényein vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
„Kiskunfélegyháza Város Szociális
Ellátásáért” kitüntető címet kapott.
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Jürgen Vonhoff
Luchmann Péter általános iskolai testnevelő tanár testnevelőként,
két évtizedes, elhivatottsággal végzett pedagógiai tevékenységéért, a
gyerekek iránt tanúsított szeretetéért, példamutató munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért”
kitüntető címet vehetett át.
A Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza Közhasznú Egyesület a
város képzőművészeti életét gazdagító, kimagasló alkotói, nevelői
munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető címet kapott. A díjat Kiss Czakó Imre és
Kis László vették át.
Kertész Zoltánné, a Petőfi
Sándor Polgárőr Egyesület titkára
részére elhivatott, kimagasló munkája, a külterület biztonságának
megőrzésében és rendezvényeinek
lebonyolításában végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként
„Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető címet adományozott a képviselő-testület.
A PIZOLIT Kft. (tulajdonos-ügyvezető: Czakó Tibor) a város
gazdaságélénkítése terén vállalt
szerepe, a hazai és nemzetközi

dr. Garai István Levente

személyszállításban
kiemelkedő
teljesítménye, a város jó hírnevének öregbítése elismeréseként
„Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető címet
kapott.
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele elismerést kapott:
Benedek Péter harsonatanár,
kamaraművész, Kiskunfélegyháza
város kulturális életében végzett
közösségi szerepvállalásáért, hivatástudatáért, példaértékű gyermekszeretetéért.
Kapás Mihály káplán, példaértékű, lelkiismeretes ifjúságnevelő
és közösségformáló tevékenységéért, a város közösségi életében
betöltött kimagasló szerepéért, elhivatottsága elismeréseként.
Kaszáné Oláh Csilla általános
iskolai tanító, több mint három
évtizededen át végzett kiváló pedagógiai munkájáért, példaértékű
hivatástudatáért, gyermekszeretetéért.
Kis-Szabó Jánosné gazdasági
szakalkalmazott (Petőfi Sándor
Városi Könyvtár), több évtizedes
lelkiismeretes, odaadó munkája,

kimagasló, példaértékű szakmai
tevékenysége, sokoldalú feladatvállalása elismeréseként.
Kiss Gábor István középiskolai
tanár, a város közművelődéséért
végzett kimagasló munkájáért,
könyvszerkesztői, és szerzői tevékenységéért, a gyerekek iránt tanúsított szeretetéért.
Kiss Kálmán Tibor, a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat elnöke, kimagasló szakmai munkájáért,
a biokultúra terjesztése, a helyi
természeti örökség megóvása és
az egészségvédelem érdekében kifejtett tevékenységéért.
Kovács Imre, a Kiskun Trade
Kft. ügyvezetője, a város gazdasági
életében végzett kiemelkedő mun-

5

értékű szerepe, kimagasló edzői,
nevelői munkája elismeréseként.
Mócza Józsefné gyógyszerész-asszisztens, elhivatottsággal,
példaértékű szorgalommal végzett
munkájáért,
segítőkészségéért,
emberszeretete elismeréseként.
Nemcsokné Nagy Piroska általános iskolai tanító, eredményes
nevelő-oktató munkájáért, fejlesztő, tehetséggondozó tevékenységéért.
Ozsvárné Kovács Éva ügyviteli
dolgozó, négy évtizeden keresztül
végzett kimagasló szakmai munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért, kollégái
iránt tanúsított szeretetéért, segítőkészségéért.

Kőháziné Kovács Mária
kájáért, sokrétű karitatív tevékenysége elismeréseként.
Kovács Istvánné nyugdíjas, a
Kiskun Természetbarát Sportegyesület tagja, több évtizeden át végzett példás, önzetlen munkájáért, a
túramozgalom helyi népszerűsítéséért.
Dr. Kőhalmi Józsefné gyógyszerész, gyógyszertár-vezető, a
lakosság szolgálatában nyújtott
lelkiismeretes, példaértékű, magas
színvonalú munkájáért.
Madácsiné Kapus Erika általános iskolai tanár, elhivatottsággal, példaértékű szorgalommal és
empátiával végzett nevelő-oktató
munkájáért, kiváló eredményeiért,
gyermekszeretetéért.
Magonyné Kis-Czakó Katalin
óvodavezető-helyettes, óvodapedagógus, négy évtizeden át gyakorolt
lelkiismeretes óvodapedagógusi,
nevelői munkájáért, példaértékű
hivatástudatáért, gyermekszeretetéért.
Miksi István kézilabdaedző, a
város sportéletében vállalt példa-

Őze Zoltánné technikai dolgozó,
kiváló, szeretetteljes, figyelemmel
végzett színvonalas munkájáért.
Dr. Pócs Levente Árpád ortopéd sebész, adjunktus, kimagasló
szakmai tudásáért, önzetlen tenni
akarásáért, elhivatottsága elismeréseként.
Reményi Richárd, a Petőfi Sándor Városi Mozi bérlője, üzemeltetője, magas színvonalú szolgáltatásaiért, a város közművelődési
és kulturális életét segítő tevékenysége elismeréseként.
Zsígó István nyugdíjas, a Templomhalom területrendezésének elindítója, városunknak elévülhetetlen érdemeket szerző munkájának
elismeréseként.
Szabó István katona, parancsnok, őrnagy részére példamutató
helytállásáért, áldozatvállalásáért
és elkötelezettségéért, hazánkért
tanúsított önzetlen szeretetéért
posztumusz Kiskunfélegyháza Város képviselő-testülete Elismerő
Oklevelet adományozott.
Gratulálunk a díjazottaknak!
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Gyermeknap városszerte

Városszerte több helyszínen,
gazdag programokat rendeztek
gyermeknap alkalmából. A Selymesért Egyesület és Ván Jenő
önkormányzati képviselő idén is
elvárta a selymesi városrész lakóit az immár hagyományosnak
számító eseményre, és a Nagy-

szőlő-úti Gazdakörnél is vidám
hangulatú közös délutánt tölthettek el a családok. A Petőfi Sándor
Városi Könyvtárban ügyességi
és képességfejlesztő játékok, a
főtéren többek között ugrálóvár
és kisvasút szolgálta a gyerekek
örömét.

Sakkoznak a Darvasban
A Darvas Iskolában az elmúlt évben
indult a sakk szakkör. Karsai István tucatnyi gyereket oktat péntekenként a szellemi sport fortélyaira.
Nem véletlen, hogy idén már sakkversenyt is szerveztek a diákoknak,
ahol az alsó tagozatos tanulók bizonyíthatták felkészültségüket. A verseny során húszan ültek a táblák
elé, hogy bebizonyítsák: logikájuk,
előrelátásuk verhetetlen.

A verseny lebonyolításában Karsai Istvánnak segítségére volt Seres László, a megyei sakkszövetség főtitkára is. A megmérettetés
végén, az „abszolút győztesnek”
járó díszes serleget Papp Richárd
vehette át. Első helyen végzett
Udvari Dominik, az ezüstérmet
Vidács Bence, a bronzot Kopasz
Konrád érdemelte ki.
s. r.

2016. június 3.

Sikeres mórások
A „Népek tavasza” elnevezésű
Országos Történelmi Levelezős
verseny 97 csapata közül a Móra
Ferenc Gimnázium egyik csapata a 4. helyezést érte el. Tagjai: Görög Vilmos 11/B, Blazsev
Zsófia 11/An, Bakró-Nagy Attila
11/An. Az iskola másik csapata
a 6. helyezést érte el ugyanezen
a versenyen. Tagjai: Csík Péter
11/a, Ruskó Bence 11/aa, Rácz-Szabó Bence 11.
Kiemelkedő eredményeket értek
el a gimnázium tanulói a HEBE Kft.
angol nyelvű országos levelezős versenyén is. 200 csapat nevezett 4 ka-

tegóriában, a Móra Ferenc Gimnázium öt csapata a legmagasabb nyelvi
szintű kategóriában versenyzett.
Eredmények: 3. hely: Buri Dóra,
László Klaudia, Görög Petra,
Kőrösi Dániel, 10.a, 6.hely: Bense
Bianka, Tholt Réka, Kis Nikoletta, Fricska, Fanni 10.a, 9.hely:
Dobi Vanda, Bencsik Szabolcs
9.b, 12.hely: Bense Konrád, Kiss
Marcell, Szemerédi Gábor 9.a,
15.hely: Apró Ármin, Szabó Károly 9.b. Felkészítő tanárok: Szana
Beáta, Dr Szabó Gyuláné Matyók
Katalin, Kissné Fekete Éva és dr.
Nagy István.

Alkotás szívvel-lélekkel
Kaposváriné
Mihályi Mária művésztanár
festményeiből és
tűzzománcaiból rendeztek
kiállítást
a
Móra Ferenc
M ű ve l ő d é s i
Központban,
amely
június 11-éig
látogatható.
„Életérzésem egyszerre harsány és szelíd, egyik szín viszi magával a többit. Számomra a festés a külső látvány és a belső látomás dialógusa” –
vallja alkotói munkájáról Kaposváriné Mihályi Mária.
Hirdetés

Nem csatlakoztak a kiáltványhoz
A Magyar Polgármesterek Közössége (MPK) ez év áprilisában
közzétett egy kiáltványt, amelynek hat pontjában a kormány
további központosító, önkormányzati feladatokat, hatásköröket magához vonó folyamatai ellen tiltakoztak. Kollár László
önkormányzati képviselő a májusi testületi ülésre indítványban
terjesztette elő a kiáltványt.
– Mint ismert a 2010-es vá- zarló működése miatt egyre több
lasztás után a kormány elvonta önkormányzat döntött úgy, hogy
a megyei önkormányzatok fel- visszaveszi intézményei fenntaradatköreinek 98 százalékát, ez- tását, mivel erre jogszabály adta
zel megpecsételte az évezredes lehetősége volt. Félegyházán enmegyei rendszer sorsát is. Majd nek eredménye, hogy gyermekea járások feltámasztásával kor- ink ismét olyan iskolába járnak,
mányzati felügyelet alá vont egy ahol van papír, kézmosószer és
sor addigi önkormányzati hatás- törölköző a mellékhelyiségekkört, többek között az egészség- ben, kréta és egyéb eszközök
ügyet illetve az általános- és kö- az oktatáshoz, jut mosószer a
zépiskolák működtetését is. Az takarításhoz, rendezett az alMPK kiáltványának első pontja kalmazottak bére és juttatásai.
is az iskolák fenntartásról szól. Mindezt városi szinten 100-120
A KLIK sokak által kifogásolt pa- millió forinttal kevesebből va-

lósítottuk meg, mint ahogyan
azt a KLIK tette. A kormányzat
ezt követően a KLIK átalakítása
során elvette a fenntartás lehetőségét az önkormányzatoktól,
meghagyva a finanszírozás kötelezettségét. Ugyanezt a sorsot
szánták a közétkeztetésnek és a
szemétszállításnak is, miközben
a „számlát” ezekben az esetekben is önkormányzatunk állja
majd. Bízva képviselőtársaim
támogatásában úgy gondoltam,
kiállunk és összefogunk érdekeinkért, részben vagy egészben
elfogadva a kiáltványt, csatlakozunk a tiltakozó önkormányzatokhoz. Sajnos csalódnom
kellett, társaim nem fogadták el
a javaslatot – fogalmazott a képviselő.

SZŐNYEG MOSODA
21 éve
Mindenféle szőnyeg
tisztítása háztól házig
szállítással
Padlószőnyegek, kárpitok
tisztítása a helyszínen

Tel.: 53/352-143, 20/590-3629
www.pallagiteam.hu
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A természet „nyers gyémántjainak” csiszolói
– a pedagógusokat köszöntötték
„Azért vagyok pedagógus,
hogy a természetnek nyers
gyémántját szép vigyázattal
csiszoljam”. Németh László e
gondolatát idézve köszöntötte
az oktatókat, nevelőket a pedagógusnapi ünnepségen május 27-én dr. Kása Zsuzsanna,
a KLIK Kiskunfélegyházi Tankerületének igazgatója.
Csányi József polgármester
megnyitójában arról beszélt, hogy
az édesanyák és édesapák után a
pedagógus a következő személy,
aki meghatározza a gyermek személyiségét, életét. Ennek szellemében köszönte az ünnepelteket.
50 évvel ezelőtt szerezték első
diplomájukat, ezért arany oklevelet kaptak:
Mátyus Imréné, Nemcsok Ferencné – (Tiszai Éva Mária), Rigó
Istvánné – (Bálint Katalin), Solymos József, Vasvári József Sándorné – (Bakódi Margit Mária).
60 évvel ezelőtt szerezték első
diplomájukat, és ezért gyémánt
oklevelet kaptak:
Branyiczki Ferencné – (Seres
Erzsébet), Bihal Józsefné – (Borbély Julianna Mária), Csendes

Bartha Sándorné – (Varga Izabella), Borda Ferencné – (Farkas
Mária), Kárpáti Ferencné – (Sisák
Hermina), Kiss Béláné – (Visi Bernadett Mária), Lakatos Istvánné –
(Varga Erzsébet), Molnár Ferencné
– (Sallai Klára), Német Istvánné –
(Domokos Éva Edit), Tusjak Mihályné – (Hajdú Ildikó).
70 évvel ezelőtt szerezték első
oklevelüket, ezért rubinoklevelet vehettek át:
Dr. Barton Andrásné – (Csenki
Irén), Faragó Dezső, Dr. Udvarosné
Besenyi Helga.
Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel ismerték el azoknak a
pedagógusoknak a munkáját, akik
több évtizedig tartó, kiemelkedő
minőségű nevelői, oktatói munkát
végeztek:
Rácz Eleonóra, Szikszai Istvánné,
Szikszai Lászlóné, Terjékné Ferenczi
Zita, Virágné Tóth Ilona Márta.
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak, valamint 40 éves jubileumi évfordulójuk alkalmából
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Kiskunfélegyházai
Tankerület elismerő oklevelében is
részesültek:

Mihályné – (Jaksa Mária), Csikós
Lászlóné – (Farkas Erzsébet), Dr.
Kondor Sándorné – (Bullás Mária),
Kovács Ferenc, Kovács Sándor, Lassú Tibor Jánosné – (Seres Rozália),
Lévainé Hídvégi Erzsébet, Petróczi
Károly Sándorné – (Ónodi Mária),
Turcsányi Zoltánné – (Lajos Margit).
65 évvel ezelőtt szerezték első
diplomájukat, és ezért vas oklevelet
kaptak:

Márton Györgyné, Magonyné
Kis-Czakó Katalin, Solymosi Zoltánné.
Az ünnepségen köszöntötték
azokat is, akik kiemelkedő oktató-nevelő munkájukért az Emberi
Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevelét érdemelték ki.
Benedek-Tein Edina, Dobó Alíz,
Palásti Lászlóné, Dr. Szabó Gyuláné
Matyók Katalin.

Az Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevele kitüntetésében, valamint jubileumi évfordulójuk alkalmából Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata és a Kiskunfélegyházai Tankerület elismerő oklevelében is részesültek:
Gyöngyösi Imre, Kovácsné Kosztor Marianna,
Apáczai Csere János-díjra, Németh László-díjra, valamint Trefort
Ágoston-díjra jelöltek:
Raffayné Fazekas Aranka, Lőrincz
Hajnalka, Mayer Tamásné.
Munkájuk elismeréseként a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ külön elismerő oklevelét vették át:
Bokorné Varga Katalin, Benkő
Gabriella, Csányi Ottó, Jókainé
Farkas Erzsébet (elismerését hozzátartozója vette át), Kázmér Klára,
Kocsis Krisztina, Lénártné Szikszai
Anikó, Mohosné Kothencz Irén,
Nagy Ferencné, Sinkó Ildikó, Szabó
Ildikó, Székely Gyuláné, Szondi Ildikó, Tőzsér Mária, Trombitás Péter,
Üvegesné Dongó Judit, Vas Viola.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ külön elismerő oklevelében, valamint jubileumi évfordulója
alkalmából Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata és a Kiskunfélegyházai Tankerület elismerő oklevelében is részesült:
Tóthné Juhász Aranka.
25 éves oktató-nevelő munkájukért Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának és a Kiskunfélegyházai Tankerület Elismerő Oklevelét
vették át:
Bakosné Zsígó Julianna, Csabai

Anita, Cseszkóné Csernák Anita,
Fekete Andrea, Dr. Hidegné Torma Erzsébet, Holló Szabó Csilla,
Horváthné Katona Judit, Kalmár
Piroska Olga, Kőházi Tamás, Mes�szi-Szabóné Major Márta, Móczár
Zoltán, Preisz Csaba, Rózsa Pál,
Tarjányiné Móczár Judit, Tóth-Horti
Zsuzsanna, Udvari Dezső, Vargáné
Oláh Zsuzsanna.
30 éve végzik oktató-nevelő munkájukat:
Ágó Mária, Ballabásné Dudás
Márta, Dobos László, Fantolyné Makány Ildikó, Fodor Béláné, Kocsisné
Móczár Julianna, Kovácsné Nagy
Erika, Nagyné Mészáros Erika, Patai Lászlóné, Pelyva Imre Zoltán,
Pintér Anna Mária, Selyem Erika,
Sinkó Edit, Szűcsné Páli Julianna,
Vakulyáné Varga Erika.
35 éve végzik oktató-nevelő munkájukat:
Ágó Mária, Blazsevné Szabó Erika, Borda Mónika, Fábián József,
Gyöngyösiné Busi Erzsébet, Győriné
Farkas Anna, Hajnal Imréné, Hevér
Antalné, Juhász Béláné, Kaszáné
Oláh Csilla, Kiri Sándorné, Kollárné Sallai Mária, Lantos Lászlóné,
Márton Tiborné, Nemcsok Erika,
Radics
né Nagy Mónika, Szepesi
Istvánné, Táborosi-Gálné Tarjányi
Lenke, Takács Istvánné, Zoboki Mihályné.
40 éve végzik oktató-nevelő
munkájukat:
Alács Gyula, Bogácsi Csaba Mihály, Molnárné Vízhányó Zsuzsanna, Rácz László, Szondi Gyula.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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A közjegyzői okiratok többlet-joghatása
A mindennapi ügyeink intézésében egyre lényegesebb szerephez
jut az írásbeliség. Ma már a magánszemélyek között is mind gyakoribbak a bérleti szerződések, a különféle vállalkozói, megbízási szerződések, de az olyan bizalmas területeken, mint a családi
viszonyok is mind sűrűbben fordul elő, hogy a felek egymás közti
megállapodásaikat szeretnék írásba foglalni.
Amennyiben azonban erre kerülne sor, jogászként mindenképpen
az a javaslatom, hogy a felek forduljanak szakemberhez, akár ügyvédhez, akár pedig közjegyzőhöz. Erre
nem pusztán azért van szükség,
mert a szerződők a maguk kútfőjéből esetleg nem lennének képesek
leírni mit is szeretnének, hanem
azért is, mert sok esetben az egyes
szerződéseknek megvannak a maguk törvényi érvényességi kellékei,
amiket egy jogban járatlan ember

nem valószínű, hogy ismer, és amelyek nélkül a szerződés nem fog
létrejönni a felek között, ergo bírói
úton nem lesz kikényszeríthető.
Itt pedig el is érkeztünk a címben
szereplő utalásunkhoz, vagyis mit
jelent az, ha a felek a szerződésüket közjegyző előtt kötik meg, azaz
közjegyzői okiratba foglalják. Kevesen tudják, hogy a közjegyzők nem
csupán a hagyatéki eljárás során, illetve különböző közhiteles tanúsítványok készítése során járnak el, de

tevékenységük felöleli szinte a teljes polgári jogi szerződéses palettát, kezdve a kölcsönszerződésektől
az adásvételi szerződésen át, a bérleti szerződésig, sőt még társasági
szerződést is készíthetnek. Arról
pedig még kevesebben értesülnek,
hogy a közjegyzői okiratba foglalt

kötelezettségek közvetlenül, tehát
bíróságon indított per nélkül végrehajthatóak, ha a kötelezett nem teljesíti az általa vállaltakat. Így pl. egy
bérleti szerződést mindenképpen
érdemes közjegyzői okiratba foglaltatni, mert ezáltal megelőzhető egy
hosszadalmas pereskedés, arra az
esetre, ha a bérlőt netalán a bérleti
díj nem fizetése miatt ki szeretné
lakoltatni a tulajdonos.
Amennyiben tehát a felek bármelyike bizonytalan a szerződéses
partnere teljesítő készségében,
vagy képességében, akkor javasolt,
hogy az illető forduljon közjegyzőhöz, mert ez egy fontos biztosíték
lehet számára a későbbiek során.
Dr. Csonka Péter,
közjegyzőhelyettes

KÖRKÉRDÉS: Ön mit tesz egészsége megőrzéséért?
Az egészség az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb
kincs az ember életében. Az
egészség megőrzése odafigyelést igényel. Fontos a mozgás, a megfelelő táplálkozás,
de a betegségeket megelőzendő rendszeres szűrővizsgálat is.

étkezés és a pihenés lényeges,
mértékletesen élek. A vérnyomásommal nincsenek problémák. A
kapcsolatok ápolása, a beszélgetés nyugdíjasként nagyon fontos
– ez tart fiatalon.
Tóth Imréné (84)
Kevésbé ügyelek az egészségemre, de a
vérnyomásomra és a szívemre minden nap
szedek gyógyszert.
Sokat
pihenek, amíg
jó étvágyam van, addig nincsen
probléma. Dolgozni, mozogni és
szórakozni lehet ebben a korban
is, nem szabad elbutulni, a lakás-

ba bezárkózni. Gyakran kimegyek
a parkba, szeretek beszélgetni, ismerősökkel találkozni.
Szalainé (79)
Rendszeresen
járok
orvoshoz, igyekszem
betartani, amit
ajánlanak.
S z ű r é s e ke n ,
kontrollvizsgálatokon részt
veszek. Kiderült, hogy csontritkulásom van,
sétálást javasolt az orvos. Az
egészségnapon megfordultam, a
cukor- és a koleszterinmérés érdekelt leginkább. Étkezésnél zöldséget, gyümölcsöt eszek, változatos étrendet követek.

Fehér István
Az étkezésre
nagyon odafigyelek, a mértékletesség
elvét követem.
Ha
tehetem,
akkor kerülöm
a gyógyszerek
rendszeres
szedését, csak akkor veszek be
valamit, ha nagyon szükséges.
Nincsen káros szenvedélyem, nem
dohányzok és nem iszok alkoholt.
A mai napig tornázok, a reggeli
testmozgás a napi rutinhoz tartozik. Jó időben szeretek kiülni a
szabadba, figyelem az embereket,
élvezem a napsütést.
G. Z.

Tanácsok allergiásoknak

része legfeljebb 7-10 napig használható, érdemes olyan készítményt választani, amelyek hatóanyaga lehetővé
teszi az akár több hónapon át tartó,
folyamatos használatot. Létezik például egy vény nélkül kapható orrspray,
amelynek hatóanyaga olyan mikrogél-réteget képez az orrnyálkahártyán,
ami nem engedi, hogy az allergén kifejtse irritáló hatását, illetve serkenti az
allergének kiürülését az orrból. Segíthet
még a tengervizet tartalmazó orrspray
is, amely az orr napi többszöri átmosásával csökkenti a pollenkoncentrációt.
A szemviszketés, bepirosodás, kön�nyezés enyhítésére az allergia elleni

szemcseppeket lehet használni. Ezek
az érszűkítő hatású szemcseppek is
maximum 2 hétig használhatók folyamatosan. Ám közöttük is van két vény
nélkül kapható készítmény amely, akár
hónapokig alkalmazható.
A rovat megjelenését
a Körpatika támogatja.

Pásztor József (73)
Idősebb korban már jobban figyelek
az egészségre. Dohányzok ugyan, de
csak néhány
szál
cigit
szívok el naponta. A rendszeres

Az allergiás betegek száma Magyarországon rohamosan nő, jelenleg három
millióra tehető. A kellemetlen tünetek –
a tüsszögéstől az orrduguláson, kön�nyezésen át a szűnni nem akaró száraz
köhögésig – végigkísérik a növény virágzásának idejét, így a pollenszezon
kora tavasztól az ősz végéig megkeseríti az allergiások életét.
Az allergia tüneteinek mérséklését az
allergének koncentrációjának csökkentése mellett – amit gyakori ruhaváltással, hajmosással és a gyom-

növények irtásával lehet elősegíteni
- antihisztamin tartalmú tabletták szedésével lehet elérni. A korábbi, úgynevezett elsőgenerációs antihisztaminok
jellemző kellemetlen mellékhatásával,
az álmossággal, az újabb, második
vgenerációs antihisztaminoknak már
nem kell számolni. Tudni kell azonban,
hogy szedésüket a szezon előtt már
egy-két héttel érdemes elkezdeni.
Az egyéb tünetek enyhítésére orrdugulás elleni orrspray-k széles tárháza áll
rendelkezésre, de mivel ezek jelentős
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Könyvek klubja: Slawomir Mrozek válogatott
elbeszélései, Városi Könyvtár, 16:45
Kiskunfélegyházi Waldorf Ált.Isk. m�vészeti
bemutatója, M�vel�dési Központ, 18:00
Június 8. szerda

Kiskun Alapfokú M�v. Isk. Drámatagozatos
el�adása, M�vel�dési Központ, 17:00

2016. Június 3-tól
június 18-ig

Id�szakos programok, kiállítások:

Június 9 csütörtök
10:00 Megnyitó
10:05 Főzőverseny elindítása
10:10 Felrázó torna Fliszár Dórival,
10:30 Gátéri ﬁatalok citeráznak,
11:00 Néptánc ( Kátai Tibor és Urbán Andrea)
11:05 Terápiás kutyabemutató (Kecskemét)
13:00 Félegyházi Citerazenekar,
14:30 Főzőverseny eredményhirdetése
15:00 Kossuth-városi óvodások mozgásos műsora,
15:10 Kálmán Vilmos mesét mond
15:15 Dudás Kreatív játszóház, (zenés foglalkozás)
16:30 Trianonról emlékezünk
(Dr.Ónodi Izabella önkormányzati képviselő emlékezik)
16:35 Tavasz záró térzene
Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar,
18:00 IL Gatto Nero Brass Rézfúvós Quintet nyárnyitója

ÜNNEPI KÖNYVHÉT kiskunfélegyházi
programjai, Városi Könyvtár, június 14-ig.
SZECSKÓ ILONA fest�m�vész kiállítása,
Városi Könyvtár, június 21-ig..
Június 4. szombat
BÚZA, KENYÉR, ÉLET � vándorkiállítás a Trianon Megemlékezés, Magyarok
fenntarthatófejl�désért, Kiskun Múzeum, június 30-ig. Nagyasszonya Szobor a Béke Téren, 16:30
N Y E R E G S Z E M L E � L O VA S K U LT Ú R A� Június 5. vasárnap
k é p z � m � v é s ze t i é s f o t ó k i á l l í t á s, Dudás Gyereknap: kézm�veskedés, családi vetélked�,
M�vel�dési Központ,június 15-t�l július 18-ig. Palkó és a Rozsdamaró Zenekar,él� zenés
Június 3. péntek

Summer Opening Party, PG-s buli,
Rocktár, 22:00

táncház, Dudás Játszóház, 09:00-19:00
Nyárköszönt� Fúvószenekari Hangverseny,
Kossuth L. Középiskola Tornacsarnoka, 17:00

�Családok, n�k, nagymamák�-író olvasó
találkozó Pataki Éva íróval, Városi Könyvtár, 18:00
Június 10. péntek

Kiskunfélegyházi Rend�rkapitányság �KI-MIT-TUD��
vetélked�, M�vel�dési Központ, 09:00
Június 11. szombat

Napjainkban a jótékonysági
célok mellett játékos programok
és játszóházak, kirándulások
és apró ajándékok várják ezen
az ünnepen a legkisebbeket. A
gyermeknap apropóján ezúttal
a legkisebbeknek szóló könyveket ajánljuk olvasóink figyelmébe, ezzel is segítve a szülőknek
és nagyszülőknek, hogy együtt
élhessék meg gyermekeikkel,
unokáikkal az olvasás és a mese
élményét.

Június 16. csütörtök

Kiskun Alapfokú M�vészeti Iskola tanévzáró,
M�vel�dési Központ, 17:00
Kiskunfélegyházi AMI növendékeinek koncertje,
Városi Könyvtár, 18:00
Június 17. péntek

Filmklub: Roman Polanski �Keser� Méz,
M�vel�dési Központ, 21:00
Június 18. szombat

Foci EB él� közvetítés, Izland-Magyarország,
Rocktár, 18:00

Élő Közvetítés!

Június 12. vasárnap

Gyermeknap a Strandon-játékok, csúszdák,
koncertek, gyermektánc és sok más program,
Városi Strand, 10:00-18:00
Június 14. kedd

Bet�bölcsi: b�rmegújító, arcápoló program,
Városi Könyvtár, 10:00
Janikovszky Éva emlékkiállítás megnyitó,
Városi Könyvtár, 14:00
Foci EB él� közvetítés: Ausztria-Magyarország,
Rocktár, 18:00

2016. JÚNIUS 14., 18:00

KISKUNFÉLEGYHÁZA, ROCKTÁR

AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG
�et�� Mozi
Részletes információ:
www.felegyhazimozi.hu
Telefon: 76/430-188

Megemlékezés és koszorúzás Pásztor Ferenc
Pet��-kutató születsének 175. -évfordulóján,
Pet�i Utca 23., 16:00

�endes �ckók, krimi-vígjáték
Warcraft-A kezdetek, 3D, fantasy
X-Men- Apokalipszis, 3D, sci-� akció
X-Men- Apokalipszis, sci-� akció
Angry Birds-a �lm, 3D, animációs

Erdős István Aprótörpe indiánok című kötete nem csak nagyóvodásoknak, de első önálló
olvasmánynak is kiváló. Akciódús,
rövid meséivel felkelti minden kisgyermek érdeklődősét. A mesék
az erdő mélyén lakó gyufásdoboznyi indiánokról szólnak.

Janikovszky Éva Te is tudod?
című könyvéből a gyermekek
megtudhatják, hogy milyen sokféle munkája lehet a felnőtteknek. A piciket játékos és érdekes
elbeszélések vezetik be a felnőttek világába.
Azokat pedig, akik kedvelik Janikovszky Éva írásait, vagy meg
akarják ismerni munkásságát,
szeretettel várják a Petőfi Sándor Városi Könyvtár Gyermekbirodalmába, ahol június 14-e és
24-e között az írónő életművéről szóló kiállítást tekinthetnek
meg.

Június 15. szerda

Tavaly feltalálták, idén bővítették
Langaléta Garabonciásokkal, sokrétű kulturális és szórakoztató programokkal várták az érdeklődőket a második „Falvak
Éjszakája – a (f)alvatlanság ellenszere”
rendezvényre, amit Kunszállás, Fülöpjakab és Jakabszállás önkormányzata közösen szervezett meg május 28-án és 29-én.
A rendezvény erre az évre a VIII. Kunsági
Bajuszversennyel és Bajuszkirály választással is kibővült, emellett fotókiállítást,
székely vendégházátadást és sok más
egyéb érdekes programot követhettek
nyomon a jelenlévők.

Nyeregszemle kiállítás megnyitó, M�vel�dési
Központ, 17:00

�Volt egyszer egy Fáraó Disco�-Klub Aréna, 22:00

Mesés könyvajánló
Hazánkban Karsai Sándor, magyar jogász, államtitkár honosította meg a Gyermeknapot, akinek kezdeményezésére alakult
meg 1906-ban az Országos Gyermekvédő Liga. A gyermeknapot
a Demokratikus Nemzetközi
Nőszövetség határozata alapján
1950-től május utolsó vasárnapján ünnepeljük. Ez a hagyomány
a kezdetekkor elsősorban a háború-sújtotta országok gyerekeinek megsegítéséről szólt.

9

A vendégeket Kovács Imre polgármester
és Szilágyi Péter, a Magyar Bajusz Társaság
alapítója köszöntötte. A nap során átadták a
helyi iskola volt szolgálati lakásából kialakított
székely vendégházat, amelynek kialakításában
a település lakosai segédkeztek. Az épületet
Gyöngyösi József helyi plébános áldotta meg.
A bajuszosok társadalma egy esztendőre
a tősgyökeres félegyházi Tarjányi Tamást
választotta meg királyának, aki elmondta:
bajuszát nem mindennap feni ki, de jeles napokon, amikor ünneplőt is ölt, nagy gonddal
kezeli.

10
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Egy gyűszűnyi szeretet
Régen az emberek kizárólag kézzel varrtak. Erre a célra varrótűt és gyűszűt használtak. A varrótű őse az ár volt, amellyel az
ős-kőkorban először a bőrt kilyukasztották, és ezeken a lyukakon húzták át az inakat vagy bőrszalagokat. Mindaddig, amíg a
tűt nem kapcsolták össze a cérnával, a varrás igen nehéz munka volt. Azonban hamarosan rájöttek, hogy milyen előnyös, ha a
cérnát magára a tűre erősítik. Először csontból, később rézből,
bronzból majd vasból is készítettek varrótűt.

A tű hűséges segítőtársa, a gyűszű is évezredekre tekint vissza.
Régi mondáink úgy tartják, hogy
a gyűszűt keresztelőjükön adták
ajándékba a kislányoknak. Egyfajta jelkép volt ez, hogy gondos
asszony váljék belőlük. A középkorban, mielőtt csatába mentek a
lovagok, lovagfejjel díszített, fém-

ből készült darabbal lepték meg
a feleségüket azt üzenve ezzel,
hogy addig is szorgalmasan varrogassanak, amíg ők a csatában
harcolnak.
– Vitathatatlan, hogy a régmúltban hasznos eszköz volt a gyűszű,
mert megvédett az esetleges tűszúrásoktól. Azonban ma már ke-

vésbé veszik elő ezt az eszközt. A
kézi varrást, így a gyűszűt is csak
egyes különleges feladatok elvégzésénél használják, mivel a múlt
században feltalált varrógép háttérbe szorította a kézi varrást.
Nem merült feledésbe viszont
a gyűszű, amely évezredeken
át megkönnyítette a varrónők
és szabók dolgát. Ezt bizonyítja
Dinnyés Julika angol és francia
női szabó gyűjteménye is, akinél
annyi apró varrókellék sorakozik
a polcokon, hogy még a szem is
káprázik a látványtól. Tőle tudom,
hogy a gyűjtemény első darabját
dr. Fehér Ottóné Etelka szegedi
porcelánfestőtől kapta.
– 24 karátos színaranyból készült ez a gyűszű – mesélte kezében a különleges darabbal, amely
több mint negyed évszázaddal
ezelőtt megalapozta a gyűszűk
iránti szeretetét. Ettől kezdve
nem volt megállás: a gyűjtemény
szebbnél szebb darabokkal folyamatosan gyarapszik. A pontos
számot még Julika sem tudja, de
mintegy 3 ezerre teszi a gyűszűk
számát.
Míg beszélgetünk, sorra felelevenedik az értékes, látványos, és
Julika szívéhez közel álló darabok
története. Amerika, Kanada, Magyarország legkülönbözőbb pontjai is reprezentálva vannak.

– Mégis, hogyan tett szert ekkora
gyűjteményre? – kívánkozik ki belőlem a kérdés.
– Régen dolgozom már ebben a
szakmában. Azóta sokat változott
a világ, de az ügyfeleim megmaradtak. Amikor elutaztak, vagy
nyaralni mentek, akkor mindig
gondoltak rám is, és miután hazatértek, megajándékoztak egy-egy
darabbal. Szép emlékek fűznek az
összes gyűszűhöz.
Dinnyés Julika máig használ
gyűszűt a munkája során. De ezeket a különleges és gyönyörű darabokat nem húzná az ujjára. Hiszen
ezek a megcsodálni való szépséges emlékek arra emlékeztetik,
hogy az ügyfelei mennyire tisztelik,
és szeretik.
Beszélgetésünk közben számos
darabbal találkoztam, amelyeket
elnézve csak csodálni tudtam a
különleges gyűjteményt. Az egyiket
vasaló, a másikat virág, vagy pillangó díszíti, de számomra a legizgalmasabb látvány az úgynevezett
óriásgyűszű volt.
Egy szó mint száz, a többezres
gyűjtemény lenyűgözött csakúgy,
mint a gyűjtő személyisége. Nem
is csoda, hogy ilyen sok ember
szeretett volna visszaadni Dinnyés
Julika kedvességéből legalább egy
gyűszűnyit.
V. K.

A „sátoros” népművészeti tábornak a Pálosszentkúti Kegyhely
ligetes környezete ad otthont. A
petőfiszállási önkormányzat a
délelőtti foglalkozásokhoz és oktatáshoz az iskola, illetve a műve-

lődési ház termeit ajánlotta fel. A
tábor nyilvános gálaműsorral zárul július 15-én, 17 órakor a kegyhelyen (eső esetén a művelődési
ház nagytermében).
s. r.

Pattanj Palkó!
„Ismerd meg múltad, hogy legyen jövőd” mottóval szervezi meg
a Sorsocskák Alapítvány Félegyháza első népművészeti táborát
július 11-e és 15-e között. A táborba, ahol lehetőség lesz táncot,
zenét és népi játékokat tanulni, 7 éves kortól várják a kezdők,
és azok jelentkezését is, akik már barátságot kötöttek a hagyományőrzés valamely területével mondta el a tábor lehetőségeit
ismertető sajtótájékoztatón dr. Ónodi Izabella.
A részletekről szólva a kuratóri- vevői megismerkednek a tánc- és
um elnöke kifejtette: az alapítvány népzenei dialektusokkal, de kipróegyik fő célja, hogy a néphagyomá- bálhatják képességeiket a hangnyokon alapuló tehetséggondozás szereken is, mint például a hegetöbb szinten is megvalósuljon a dűn, nagybőgőn, citerán, furulyán
„Pattanj Palkó” hetén, ugyanis a vagy éppen klarinéton – tette hozPadkaporos Néptáncegyüttes egy- zá Kisgyőri Krisztián.
A táborban a táncos, zenés fogkori növendékei már ifjú néptánlalkozások mellett programként
coktatóként erősítik a csapatot.
– A Dél-Alföld gazdag néptánc, szerepel a népi játékok tanulása, a
és népzenei kincsét szeretnénk gyöngyfűzés és a kézműves foglalátadni, átörökíteni. A tábor részt- kozás is.
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A jövő reménységei léptek Győrben szerezte meg
szőnyegre
az aranyat az Astra
Zsinórban negyedszer ülhetett fel a
női futsal NB I. trónjára az Astra-Elios Kiskunfélegyházi Bulls, amely a
bajnoki döntő visszavágóján a győri
Árkád ETO otthonában nyerte meg
az aranyérmet május 29-én. Már az
első percben előnybe került az Astra, a lélektanilag fontos gól a továbbiakra nézve önbizalmat adott. A védelem átjátszhatatlannak bizonyult
az ETO számára, támadásban az
első mérkőzéshez hasonlóan ezúttal
A Városalapítók Hete programsorozathoz kapcsolódóan a Kész
Arénában rendezték meg a Kiskun Kupa, id. Besze László
emlékversenyt május 21-én. A
hagyományokhoz híven ezúttal
is sok csapat, mintegy 32 egyesület 218 tagja lépett szőnyeg-

is Gál Tímea remekelt, újfent két gólt
szerzett, amivel bajnoki címhez segítette csapatát. (3-0)
Női Futsal NB I. bajnoki döntő
visszavágó 05. 29.
Árkád ETO – Astra-Elios Kiskunfélegyházi Bulls (0-2) 0-3
Gólszerzők: 1. p. Szorádi Nikolett (öngól), 10. p. Gál Tímea, 32.
p. Gál Tímea.
Bajnok az Astra-Elios Kiskunfélegyházi Bulls 6-3-as összesítéssel!

re. A Kiskunfélegyházi Vasas TK
birkózói mellett Erdélyből (Korond, Segesvár, Szászrégen) és
a Vajdaságból (Magyarkanizsa
Zenta) is érkeztek versenyzők.
A csapatversenyt a félegyháziak
nyerték Korond és Cegléd birkózói előtt.

Bajnok lett a KHTK
Vásárosnamény
„kolimpikonjai” győztek
Szenzációs mérkőzésen, a rivális
otthonában, Tiszakécskén szerezte meg a bajnoki címet a Kiskunfélegyházi HTK labdarúgó csapata
május 28-án a megyei I. osztályban. Az összecsapáson két 11-est
és egy piros lapot is kiosztott a
bíró. A félegyháziak emberhátrányban győztek, zsinórban negyedszer nyerték meg a megyei I.
osztályú bajnokságot.

Bács-Kiskun Megyei I. 29.
forduló, 05. 28.:
Duna Aszfalt TVSE – Kiskunfélegyházi HTK (0-1) 1-3
Gólszerzők: 76. p. Csurka Ádám
(11-esből) ill. 45. p. Szabó Attila,
63. p. Szabó Attila (11-esből), 84.
p. Marsa Levente
Piros lap: 55. p. Valkai Tamás
(KHTK)

Az EB küszöbén Lőrincz Róbert
Sikerrel vette az egyik utolsó akadályt és megnyerte az id. Süllős
Gyula Emlékversenyt Lőrincz Róbert, a Kiskunfélegyházi HTK Ökölvívó Szakosztályának serdülő korú
bokszolója. Róbert 38,5 kilogrammban a diákolimpiai aranyérmet követően újabb fontos győzelmet aratott.
12 évesen nagy valószínűséggel ő
képviselheti Magyarországot, egyben
Kiskunfélegyházát a korosztályos
serdülő Európa-bajnokságon.

Idén is nagy sikerrel zárult a
VIII. Kollégiumi Olimpia, amit
hagyományosan a KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája, Speciális
Szakiskolája és Kollégiuma rendezett meg május 27-e és 29-e
között az Arany János Szakiskolai Programban résztvevő intézményeknek. 11 iskola mintegy
300 diákja mérte össze tudását

6 sportágban. A három nap mozgalmasan telt a tanulók számára.
Elsőként streetball, íjászat, asztalitenisz és zenés gimnasztika,
majd pedig kispályás labdarúgás
és kézilabda várt rájuk. Összesítésben a vásárosnaményi Babus
Jolán Középiskolai Kollégium tanulói végeztek az élen, megelőzve a félegyházi és a salgótarjáni
csapatot.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Néhány szó egy elfeledett kápolnáról
Egy régi félegyházi képeslap több, nem közismert (vagy nem ilyen néven
közismert) városi épület képét is felvonultatja. Közülük most egyről, a
jobb felső részen látható, ma már fel nem lelhető épületcsoportról lesz
szó. Ez a képeslapon a Spiller-villa, a Fürdőszálló, az Állami Gazdasági
Iskola, a Járásbíróság és a Munkásotthon épülete mellett kapott helyet
és a felirat szerint a „Hősök emléke” nevet viselte.
Az épület beazonosításában segítséget nyújtott, hogy a kép valamiféle
templomot ábrázol. Egy 1928-as, a
város egyházzenei összeírásával is
foglalkozó felmérés említ meg egy
bizonyos „Dr. Isekutzné-féle kápolnát”, mely a „városon kívül – s még
az alakulás stádiumában – van.” Az
alapító nevének ismeretében már
lehet adatokat találni erről az épületről, s magáról az építtető személyéről is.
Dr. Issekutz Gyuláné született
Szabó Lucia (Luca) (1863-1939)
asszonyról azt tudni, hogy férje kúriai bíróként hunyt el 1917-ben Ko-

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Csőgör Ákos (anyja neve: Tóth Szilvia), Lakatos Réka (Pöszmet Katalin), Csányi Zsombor Csaba
(anyja neve: Kürtösi Zsuzsanna), Ajtai Robin (Piroska
Anett), Bari-Kerepesi László (Kerepesi Katalin), Kállai
Miklós Bolyk (Bense Anikó)
Házasságot kötöttek: Kozák Veronika - Hamza Zsolt,
Gürtler Beáta – Fekete István, Király Andrea – Hruskár
Zoltán, Czakó Erika – Fekete László, László Erika Mónika
– Kiss Zsolt, Kalmár Edit Etelka – Pálinkó Csaba, Görög
Mária – Palotás Zoltán, Konkoly Ágnes Zsuzsanna – Lan-

lozsváron.
Özvegyének nevét
számos
j ó t é ko n y
adomány
és alapítvány tette
m a r a dandóvá.
1928-ban a helyi szegényháznak
egy Jézus Szíve szobrot, a Szentkúti
kápolnának pedig két díszes lobogót adományozott. 1929-ben egy
Mária-szobrot is állíttatott, ennek
emlékét a következő feliratú tábla
tos Csaba, Kanyó Bettina – Mihályi Balázs, Szamosfalvi
Judit – Hajnal Zalán, Csorba Mónika – Juhász László
Meghaltak: Kocsó László, Csordás Józsefné Zsígó Terézia Magdolna, Molnár Lászlóné Hatvanyi Mária, Szabó
Józsefné Urbanek Judit Márta, Eszik Mária, Kovács Lászlóné Papp Anna, Utcza József, Nagy Sándor – Kiskunfélegyháza, Kis Mihály, Kása László – Kecskemét, Rózsa
László József – Nagykőrös, Kovács Lászlóné Cserna Ildikó Erika – Izsák, Gondi István, Molnár János – Tiszakécske, Mészáros András Zoltán – Felsőlajos, Faragó Mihály
– Nyárlőrinc, Fodor Gáborné Szécsi Ilona – Bugac, Kertész
Jánosné Kovács Irén – Kiskunmajsa

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt
ebek és gazdájuk egymásra
találását szeretnénk segíteni. Amennyiben a gazda nem
jelentkezik az állatért, az 14
nap elteltével szabadon egy
új gazdához juttatható.
1. Lüszi: kb. 1 éves kuvasz keverék szuka, 05.13-án az Alpári
útból került be.
2. Bikfic: kb. 1 éves fekete
keverék szuka, 05.17-én a Szent
Imre herceg utcából került be.
3. Gubanc: kb. 1 éves fekete
keverék kan, 05.18-án a Petőfi
Lakótelepről került be.
4. Barack: kb. 2 éves vörös
keverék kan, 05.18-án a Petőfi
Lakótelepről került be.
5-6. Pandúr és Pamacs:
mindkettő kb. 3 hónapos keverék

kan, 05.25-én a Szendrei Júlia
utcából kerültek be. A menhely
honlapján (http://menhelykkfhaza.
hu) további képek, 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 Csólyosi úti
telephelyen lehet. Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 13.00-16.30-ig.

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

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

NONPROFIT KFT
Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 10.

őrzi Pálosszentkúton: „Magyarok
Védasszonya könyörögj érettünk!
Ezen szobrot emeltette méltóságos
erzsébetvárosi dr. Issekutz Gyula kúriai bíró özvegye, szül. Szabó
Luca. Kiskunfélegyháza, 1929. április 15-én.”
Elhunyt,
református vallású
férje emlékére 1934ben
egy
150 kg súlyú harangot adományozott
a félegyházi református templom
számára. Az Izsáki útban lévő földjének egy részét iskolai célokra ajánlotta fel. (Az iskola 1930-ban épült
fel, ún. „Klebelsberg-iskola”, a hivatalos neve „Izsáki úti belső iskola”

Tréfás Békás Forgatag
Tréfás Békás Forgatag címmel
egész napos rendezvény várja
a Félegyháziakat június 11-én,
szombaton a Bajcsy iskola udvarán, a Szent Imre herceg utca 1-3.
szám alatt. Délelőtt 10 órától helyi
művészeti csoportok mutatkoznak
be. Színpadra lépnek a Móra utcai
óvodások, a Thália Színkör, a Constantinum néptánc csoportja és
óvodásai, a Batthyány Lajos Általános Iskola 2. osztályosai Hársfai
Viktória magánénekes és Bloom
Mária angoldalolóval és hangszerparádéval. Délután főzőversennyel
színesedik a program, miközben
helyi nyugdíjas csoportok adnak
műsort és buzdítják a kondérok
mellett szorgoskodókat. Fellép a
Hirdetés
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volt, népnyelven: Szabó Luca-féle iskola, vagy Luca-iskola; 1970-ig működött.) Szintén az Izsáki útban lévő
földjén egy kisebb kápolnát építtetett toronnyal, egy Szent Antal-szobrot is állíttatott itt, valamint egy, az
első világháborúban elhunytaknak
emléket állító hősi szobrot is emeltetett. A komplexumhoz gondnoki
lakás, melléképületek és kerítés is
tartozott. A kápolnát az egyház nem
szentelte fel, valószínűleg azért,
mert kevés volt az Issekutzné által a
kápolna és tartozékai fenntartására
szánt alapítvány összege. A Szabó
Luca-féle tanya később a Petőfi Termelőszövetkezet központja lett, a
kápolnát is a Tsz bontatta le.
Issekutzné hosszas, súlyos betegség után 76 éves korában, 1939.
március 1-én hunyt el. Sírja a félegyházi Alsótemetőben, a Szabó-család
sírkertjében található. Ónodi Márta

Félegyházi Népdalkör, a Félegyházi
Citerazenekar és Énekkar, a Barátság Énekkar, Ásós Attila „Pacsirta”. Lesz élménypark, pónifogat, a
Süveges Autósiskola szimulátora,
lehet quadozni, kutyát simogatni
és népi játékokkal játszani. A rendezvény házigazdája Balla László
alpolgármester, a választókerület
képviselője.

