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EMLÉKFÁT AVATTAK

– Olyan szép volt ez a 45 év, hogy el-
mondani nem lehet! Megadta a sors 
nekem, hogy olyan munkát végez-
hettem, aminek minden perce öröm 
volt számomra. Azzal igyekeztem 
ezt meghálálni, hogy lelkiismerettel 
és a legjobb tudásommal végeztem. 
Nagyon szeretem az embereket, és 
itt rendkívül sokat tudtam nekik se-
gíteni! Amikor például a hagyatéki 
eljárások végén a nagy bánat mel-

lett is békésen távoztak az irodából. 
Rengeteg embert volt szerencsém 
megismerni, és közülük sokan a 
bizalmukba fogadtak. Talán ebből is 
adódik, hogy nem fáradtam el. Fájó 
szívvel hagyom el a pályát – mondta 
a tőle megszokott közvetlenséggel 
dr. Konkolyné dr. Csikós Klára, 
amikor nyugdíjba vonulása előt-
ti utolsó munkanapján közjegyzői 
irodájában felkereste Csányi Jó-

zsef polgármester és dr. Faragó 
Zsolt jegyző, hogy a helyi közösség 
nevében köszönetet mondjanak a 
félegyháziakért több évtizeden át 
végzett lelkiismeretes munkájáért.

Klárika született félegyházi. Úgy 
vallja, köztiszteletben álló bőrke-
reskedő édesapjától tanulta-örö-
költe emberszeretetét. Szerény 
környezetben, de nagy szeretetben, 
szoros családi kapcsolatok védel-

mében nőtt fel három leánytestvér 
egyikeként. Latin-magyar szakos 
tanárnak készült, de mivel abban 
az évben nem indult latin szak az 
egyetemen, a jogra jelentkezett, és 
ez jó döntésnek bizonyult. Friss 
diplomásként 1971-ben a félegy-
házi ügyvédi munkaközösségbe 
került ügyvédjelöltként, s miután 
1973-ban szakvizsgázott, 2003 év 
végéig ügyvédként tevékenykedett. 

Fotó: K
ürti László 

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

Folytatás a 2. oldalon

MENTETTEK

2.

Elbúcsúzott a közjegyző
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S bár nagyon szerette a munkáját 
– főleg polgári, családjogi ügyeket 
vitt – a közjegyzőség még jobban 
vonzotta.

– 2003 tavaszán értesültem arról, 
hogy Félegyházán még egy közjegy-
zői helyet kívánnak létesíteni, és 
miután megpályáztam és megnyer-
tem az állást, 2004. február 6-án 
letettem a közjegyzői esküt. Azóta 
is töretlenül végzem ezt a munkát 
– idézi fel derűs szemekkel a kezde-
teket Klárika.

– Az első időszak nem volt köny-
nyű. A közjegyzői munka rendkívüli 
precizitást igényel. Tévedni nem le-
het, hiszen a közjegyzői okiratoknak 
olyan plusz ereje van, hogy azok köz-

vetlen végrehajthatók. Ebből adódó-
an szigorú alaki és tartalmi követel-
ményeket kell szem előtt tartani. A 

hagyatéki ügyek, és az okiratok ké-
szítése és hitelesítése mellett a ké-
sőbbiekben a fizetési meghagyásos 

eljárás és azon okiratok végrehajtá-
si záradékkal való ellátása tette ki a 
munkánkat, amelyeket mi készítet-
tünk. Így visszatekintve sem tudok 
különbséget tenni a különböző tevé-
kenységek között, mert mindegyiket 
a legnagyobb odaadással, a legjobb 
szívvel és tudással végeztem. Hálás 
vagyok munkatársaimnak a pontos 
munkájukért, hűségükért, kitartás-
kért! Köszönöm dr. Csonka Péter 
volt helyettesem – aki utódom lett 
– utolsó négy évben nálam végzett 
lelkiismeretes, segítő munkáját!

Tóth Timea
(Dr. Konkolyné dr. Csikós Klára 

utódjával, dr. Csonka Péterrel készült 
interjút a 8. oldalon olvashatják.)

Megrendezett baleset

Égő vonatot, összeroncsoló-
dott autóbuszt, a helyszínre 
vonuló tűzoltókat, mentőket és 
rendőröket lehetett látni június 
13-án, Tiszakécskén, a Strand 
utca és a Nap körút kereszte-
ződésének környékén. Szeren-
csére nem balesetnek, hanem 
a Bács-Kiskun Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság gya-
korlatának voltak szemtanúi az 
arra járók.

A gyakorlat feltételezése szerint 
egy diákokat szállító autóbusz mű-
szaki hiba miatt letért az útról, és 
a közeli vasúti sínekre sodródott, 
ahol vonattal ütközött. Az irányít-
hatatlanná vált busz egy kerékpá-
rost is elgázolt. A buszon utazó 
diákok közül többen megsérültek, 
és saját erejükből nem tudtak me-
nekülni a roncsok közül. A vonat 

az ütközés során kigyulladt, a 
lángokat a sérült mozdonyvezető 
nem tudta eloltani. A jelzés után 
a megyei műveletirányítás koordi-
nálta a mentést. A helyszínre első-
ként a tiszakécskei tűzoltók értek 
ki, hamarosan pedig megérkeztek 
kiskunfélegyházi és kecskeméti 
kollégáik is. A lánglovagok védő-
sugár védelme mellett közelítet-
ték meg a járműveket. 

A parancsnok mentési csoportot 
alakított a sérültek felkutatására 
és mentésére, valamint irányította 
az oltást. A tűzoltók mellett ha-
mar a helyszínen voltak a mentők 
és a rendőrök is, de a polgárőrök 
is segítséget nyújtottak. Az akció 
célja az volt, hogy a katasztrófavé-
delem gyakorolja a védelmi, men-
tési munkát, az együttműködést a 
társszervekkel. 

Ismét Katona Mihály 
Korond polgármestere
A június 5-ei romániai helyhatósági 
választásokon székelyföldi testvérte-
lepülésünkön, Korondon újra Katona 
Mihályt választották polgármester-
ré. Félegyháza másik két testvér-
városában új vezetőt választottak. 
Tordán Cristian Matei, Segesváron 
Malâncravean Ovidiu  kapta meg a 
választók bizalmát. Csányi József 
Félegyháza városvezetője valameny-
nyi polgármesternek levélben gratu-
lált megválasztásához, és reményét 
fejezte ki, hogy településeink között a 
kapcsolat folyamatos marad.

A korondi testület tagjai lettek: 
Ravasz Ferenc, Bíró Lajos, Makó 
Ferenc, Piros Tamás, Molnos 
Márton, Fodor Hunor-Attila, 
Molnos Ferenc, Sófalvi Árpád, 
Tófalvi Albert és Máthé Márton.

A tordai közgyűlésbe két magyar 
képviselőt választottak Csep Leyla 
és Bogdánfy Gábor Norbert sze-
mélyében. A segesvári testületben 
Gáll Ernő, Tóth Tivadar és Buzo-
gány Erzsébet magyar képviselők 
segítik a város ügyeinek intézését.

s. r.

Megérkezett 
az ivóvíz
Félegyháza Selymes, Halesz és 
Öreggalambos térségében im-
már tiszta és egészséges vezeté-
kes ivóvizet fogyaszthat a lakos-
ság. Köszönetet mondunk ezért 
Csányi József polgármesternek, 
az ügyben érintett önkormányzati 
dolgozóknak, Csáky Gábornak 
és a Bácsvíz Zrt. többi munkatár-
sának, Ván Jenőnek, a körzet ön-
kormányzati képviselőjének, va-
lamint a beruházást megvalósító 
fő- és alvállalkozóknak. Hiszen a 
víz az élet egyik fontos lételeme.
Az érintett lakosság nevében: 
Zana János, öreggalambosi lakos

Elbúcsúzott a közjegyző

Emlékhely négy 
kisgyermeknek
Negyed évszázaddal ezelőtt, 1991. 
június 24-én négy kisgyermeket te-
metett maga alá a homok Félegyhá-
zán. a bankfalui homokbányában. A 
balesetben a 11 éves Zsolt, kishúga 
az 5 éves Andrea, a 9 éves Tamás 
és a 12 éves Attila vesztette életét. 
Emlékükre Bozóky István készí-
tett méltó emlékhelyet, amelyet a 
tragédia 25. évfordulójának napján, 
június 24-én, pénteken 11 órakor 
csöndes emlékezéssel adnak át. Ez 
alkalommal elvárják mindazokat, 
akik ezúton is szeretnék kifejezni 
együttérzésüket a családok előtt, és 
főt hajtani az időtlenségben időző 
gyermekek emléke előtt.
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Vidám Tréfás Békás Forgatag
Vidámpark, fogatozás, kutyasimo-
gatás a gyerekeknek. Szórakoztató 
programok a rendezvénysátorban 
és a főzőmesterek pörköltjei, sült-
jei várták a városrész lakóit az első 
Tréfás Békás Forgatag június 11-ei 
rendezvényén a Bajcsy iskolában. 
A rendezvény megnyitásakor Bal-

la László, a körzet önkormányzati 
képviselője köszöntötte a megje-
lent vendégeket és fellépőket, aki 
elmondta azt is, hogy tapasztalva 
a nagyfokú érdeklődést és akti-
vitást, elképzelhető, hogy jövőre 
már kétnapos ünnepet szerveznek 
a békásiaknak.

Juniális a Kossuth városban
Egy év kimaradt, de idén ismét 
megrendezték a kossuthváro-
siak juniálisát. Dr. Kiss Ákos 
Csaba és dr. Ónodi Izabella 
önkormányzati képviselők prog-
ramokban gazdag napot szer-
veztek a körzetükben élők segít-
ségével és támogatásával június 
4-én. Volt itt minden. A színpa-
don ének és tánc, a szabadtéren 
légvár, arcfestés, kutyabemuta-
tó, vidámpark és még számos 
kikapcsolódási lehetőség.

Miközben a felnőttek és gyer-
mekeik a játékkal, szórakozás-
sal múlatták az időt, az amatőr 
mesterszakácsok a bográcsok 
körül tüsténkedtek, hogy a kel-
lemes fáradtság után mindenki-
nek jusson néhány finom falat. A 
juniális megrendezését lakossá-
gi fórumon is kérték az itt élők. 
Kiderült, hogy nem véletlenül. A 
rendezvényre sokan kilátogat-

tak. A játék, a szórakozás mel-
lett persze jutott idő a barát-
kozásra, és a napi események, 
teendők megbeszélésére is.

s. r.

Megemlékezések Trianonról
Az 1920. június 4-én aláírt triano-
ni békediktátum kitörölhetetlen, 
máig feldolgozatlan nyomot ha-
gyott Közép-Európa nemzeteinek 
tudatában. Apáink és nagyapáink 
a két világháború között félárboc-
ra eresztették az országzászlókat, 
így jelezték a 20. század első év-
tizedei által a magyarságra mért 
csapás súlyát. Kiskunfélegyházán 
a városháza előtt június 3-án, 
pénteken reggel eresztették félár-
bocra az ereklyés országzászlót. 
A 96 évvel ezelőtt megköttetett 

békediktátumra az Ótemplom 
előtt emlékezett a város. 

– 96 évvel ezelőtt Európa legré-
gibb és legszilárdabb földrajzi ha-
tárait rombolták szét. Országun-
kat igen, de a magyarságot nem 
tudták szétszakítani – fogalma-
zott Balla László alpolgármester 
ünnepi beszédében. A megemlé-
kezésen a város polgárai mécse-
seket, a városvezetők és a Jobbik 
helyi szervezete koszorút helye-
zett el a Magyarok Nagyasszonya 
emlékműnél.

Ugyancsak a Magyarok Nagyasz-
szonya szobránál emlékezett meg jú-
nius 4-én a Jobbik helyi szervezete a 
trianoni békediktátum aláírásáról. A 
mozgalom képviselői jelen voltak és 
koszorúztak a harmadikán megtartott 
városi megemlékezésen is, de mint azt 
Kollár László elnök elmondta, fontos-
nak tartották az önálló megemlékezést 
is. 

„Trianon. Ez a nemzetünk történel-
mében meghatározó esemény nekünk, 
jobbikosoknak és más, nemzetben, ha-
zában gondolkodóknak van olyan jelen-
tőségű, hogy essen bármely napra, ne-
künk akkor, június 4-én, 16.30-kor kell 
megemlékeznünk, mert nekünk Trianon 
fáj!” – fogalmazott a politikus. 



2016. június 17.4 FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

Az ország legjobbjai között a gölleszes diákok

Áprilisban megnyerte a tanulásban 
akadályozott gyermekek komplex 
tanulmányi versenyének megyei 

fordulóját a Göllesz Viktor Általá-
nos Iskola 6-7. osztályos csapata. 
Ezt követően Somodi Beatrix, 

Kozák Viktor Ivó, Halál László 
és Juhász Zoltán a Dunaújvá-
rosban megrendezett országos 
versenyen is bebizonyította fel-
készültségét. Teljesítményükkel 
a 3. helyet érdemelték ki. A te-
hetséges és szorgalmas fiatalok, 
valamint felkészítőik – Bartosné 
Horváth Katalin, dr. Pesír Irén 
és Horváthné Gulyás Henrietta 
– eredményét május 13-án, a vá-
ros nevében oklevéllel, virággal és 
ajándékkal ismerte el Csányi Jó-
zsef polgármester és Balla Lász-
ló alpolgármester.

A megyei és országos versenyen 

a gyerekek magyar irodalomból, 
magyar nyelvtanból, informati-
kából, földrajzból, életvitelből 
és történelemből mérték össze 
tudásukat. Az első napon egyé-
ni nyelvtani versenylap kitöltése 
volt a feladat. A második napon 
öt tantárgyban csapatként kellett 
bizonyítani. A félegyházi gyerekek 
az ország 25 csapatával megmér-
kőzve a bronzérmet szerezték 
meg a szellemi vetélkedőn.

A városházi fogadáson az okle-
vél és az ajándék mellett egy mo-
zijegyet is átvehettek. 

s. r.

Nyeregszemle a Parkerdőben

Már több mint 250 lovat re-
gisztráltak az idei Nyeregszem-
lére, amit július 15-e és 17-e 
között rendeznek meg Kiskun-
félegyházán, a Parkerdőben. 
Solymosi Bertold főszervező 
ez alapján 350-400 körüli lóra 
számít, ami – tette hozzá – az 
ország legnagyobb lólétszámú 
lovasrendezvényévé teszi a 
Nyeregszemlét.

Állami támogatás nélkül, száz 
százalékban civil rendezvényként 
nőtt ilyen méretűvé a Nyeregszem-
le, amely ezúttal a korábbiakhoz 
képest is számos újdonságot tar-
togat a látogatóknak. Egy lovas 
tematikájú  képzőművészeti kiállí-
tást szervezünk még a rendezvény 
előtt, aminek a keretében szakmai 

előadások lesznek Nyeregszemle 
estek név alatt. Országos csikós 
és lovasíjász versenyt hirdettünk 
meg, és megújul a Nyeregszemle 
Kupa is. A rendezvény három tisz-
táson zajlik majd. Az állatsimoga-
tóban a kiscsibétől a bivalyborjúig 
mindenféle állattal találkozhatnak 
a legkisebbek, egy tisztást a gaszt-
ronómiai élményeknek tartunk 
fenn – ezen lesz egy fogatkiállítás 
is az elmúlt 150 évből – egyet pe-
dig az arénának. Ez lesz a lovasbe-
mutatók, versenyek helyszíne. 100-
200 minőségi kézműves kínálja 
majd a portékáját a Parkerdőben, 
és 5-6 különböző, ugyancsak mi-
nőségi vendéglátóegység szolgál-
ja ki a látogatókat – mondta el a 
főszervező.

Jótékonyságból zenéltek
Nyárköszöntő fúvószenekari 
hangversenyre hívta a félegyhá-
ziakat június 5-én az Ifjúsági- és 
a Koncert Fúvószenekar. A Kos-
suth Lajos Szakiskola sportcsar-
nokában megtartott kulturális 
esemény Müller József „Bat-
thyány-indulójával” kezdődött, 
majd a városvezetés nevében 
Balla László köszöntötte a ze-

nészeket és a közönséget. Az al-
polgármester felhívta a figyelmet 
arra, hogy a jótékonysági koncert 
bevételét az ifjúsági, közösségi 
és zenei rendezvényeknek helyet 
adó Borsihalmi Művésztelep ja-
vára fordítják. A koncerten a ze-
nekarokat Kis-Fekete Vilmos és 
Tóth László vezényelte, szaxofo-
non szólót játszott Tóth Eszter.

A vakáció beköszöntével Fé-
legyházán is számos szülő 
igyekszik táborokkal változa-
tossá tenni gyermekei szüni-
dejét. Ez derül ki heti körkér-
désünkből.

Rádi Réka (33)
Gyermekeim 
már nagyob-
bak, tavalyi 
is voltak nyá-
ri táborban. 
Idén a kecs-
keméti vadas-
kert  nyerte el 
tetszésüket, 
azon mindenképpen részt vesz-
nek. A sport- és a zenei táborok 
iránt most kevésbé érdeklődnek, 
az előző évben tenisz- és lovas 
táborban fordultak meg.
Kovács János (28)
Bár az én 
gyermekeim 
a táborokhoz 
még kicsik, 
sokszínűnek 
ítélem a fé-
legyházi le-
hetőségeket 
e téren. Én 
magam is kel-
lemes emlékeket őrzök a gyer-
mekkori tanyatáborból, amely 
tudtommal a mai napig működik. 
Hegedűs Iván (34)
Annak vagyok a híve, hogy a gyer-
mek válassza ki az adott tábort, 

fontos hogy jól 
érezze magát. 
Hétéves kislá-
nyom, Lettike 
tavaly a tánc-
tábort pró-
bálta ki. Idén 
a kosártábor 
tetszett meg 
neki, emellett 
úszótáborba is beiratkozik. Még 
egy tábort tervezünk számára, de 
azt még nem választotta ki. Én 
szülőként azt részesítem előny-
ben, ahol tanulhat a gyermek és 
ismerősei, barátai is vannak. 
Rosta Eszter (33)
A nagyobbik 
g ye r m e ke m 
már óvodás 
korú, így a 
Móra Ferenc 
M ű ve l ő d é s i 
Központ fog-
l a l ko z á s a i n 
részt vehet. A 
tánctáborok 
és a kreatív táborok híve vagyok, 
de a cserkésztábort, a múzeumi 
tábort, vagy éppen a sporttábo-
rokat is ajánlani tudom. Szemé-
lyes tapasztalatom a cserkész-
táborról nagyon jó, a gyermekek 
a tanulás mellett sokat kirándul-
nak. Nagy a kínálat és az igény 
is, de az adott tábor költsége is 
meghatározza a szülők választá-
sát.

G. Z.

KÖRKÉRDÉS: 
Küldi-e gyermekeit nyári táborba?
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Japán módszerrel újult meg a Dózsa iskola
A félegyházi Dózsa György Álta-
lános Iskolában próbálták ki Ma-
gyarországon elsőként az úgyne-
vezett 5S japán módszert, a Clean 
Up Japan támogatásával, június 
10-én. Ennek keretében – az akciót 
megelőző napon – „Kaizen by har-
mony” címmel konferenciát ren-
deztek a városháza dísztermében. 
Az esemény előtt Csányi József 
polgármester fogadta Kosuge Ju-
nichit, Japán rendkívüli és megha-
talmazott nagykövetét. Őexcellen-
ciájának és a japán vendégeknek 
bemutatta Félegyháza történetét, 
valamint a városháza szecessziós 
építészeti értékeit.

A rendezvény alkalmából Kis-
kunfélegyházára érkezett Yoshi-
hitto Tanaka, a Clean Up JAPAN 
elnöke, és Dr. Ing. Julien Bratu, 

a Kaizen Manager Club / Romániai 
AOTS Szövetség elnöke is. 

Csányi József polgármester örö-
mét fejezte ki, amiért Félegyházán 

26 helyi vállalkozás több mint 2 
millió forinttal támogatta az 5S 
Public megmozdulást.

A június 10-ei egész napos 
programon sikeresen szépítették 
meg környezetüket a dózsások. A 
gyerekek, szülők és pedagógusok 
– japán és román segítőkkel ki-
egészülve – lefestették a kerítést, 
új festést kaptak a mászókák, a 
kültéri padok és kerékpártárolók 
is. Megújult a sportpálya, új hálók 
kerültek a kapukra. Felújították a 
távolugró gödröt, friss salak került 
a futópályára. De a padlást is ki-
takarították, rendezték a szorgos 
kezek. 

Dongó Jakab emlékére
Elhunyt Dongó Jakab, a népsze-
rű vőfély, a városi rendezvények 
önzetlen segítője. Az 1940. feb-
ruár 26-án született Dongó Jakab 
vőfélyként számos ifjú párnak 
nyújtott lehetőséget arra, hogy az 
életük legszebb napját méltóképp 
tudják megünnepelni. Rengeteg 
embernek csalt mosolyt az arcára 
mókás feladataival és frappáns, 
vicces vőfélykedésével. Minde-
mellett életének egy szakaszában 

zenészként is tevékenykedett. 
Aktívan részt vett helyi rendezvé-
nyek, többek között az aratóverse-
nyek megrendezésében. Közösségi 
munkásságát 2014-ben Elismerő 
Oklevéllel köszönte meg Kiskun-
félegyháza városa. Életének utolsó 
éveit 4 unokája egy dédunokája, 
testvérei, barátai, kedves szom-
szédjai társaságában töltötte. 
Hosszú ideig tartó betegségét kö-
vetően 2016. május 30-án hunyt el.

Tehetség és elfogadás

Aki „megízleli” egyszer a 
sikerélményt és az elisme-
rést, az később sem adja 
alább. Ebből az alapgondo-
latból nőtt ki az a rendez-
vény, amely június 10-én, 
pénteken talán egy új hidat 
épített a félegyházi romák 
és nem romák közé. Mert az 
bizonyos, hogy a színpadra 
álló 16 ifjú tehetség pro-
dukciója egyenes utat talált 
a közönség és a zsűritagok 
szívéhez.

A roma fiatalok körében, a 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-fő-
kapitányság kezdeményezésére 
megrendezett Ki mit tud? fé-
legyházi állomása a bűnmeg-
előzés és a kisebbség áldozattá 
válásának megelőzése mellett 
a rendőrség és a roma kisebb-
ség kapcsolatának javítását volt 
hivatott szolgálni. Dr. Horváth 
Rekedt Gréta, a Kiskunfélegy-
házi Rendőrkapitányság Bűnügyi 

Osztályának bűnmegelőzési 
előadója szerint ez a célkitűzés 
sikerült is.

A 16 fellépő tánc és ének kate-
góriában, színházi körülmények 
között mutatta be többségében 
autentikus produkcióját. A fellé-
pők zömében a 10-16 éves kor-
osztályt képviselték, de a külön-
díjat például az a hat esztendős 
Jankó Adrián vihette haza, aki 
táncával nyűgözte le a közönsé-
get. Az első három helyezett: a 
nyertes Mihály László, továbbá 
a második díjat megosztva el-
nyerő Rácz Amira és Ajtai Pat-
rícia szeptember 7-én a megyei 
elődöntőn is megmérettetheti 
magát, ahonnan esélyük lesz to-
vábbjutni az országos döntőbe. 
De a félegyházi rendezvényről 
sem tért haza senki üres kéz-
zel. A díjakat Kiskunfélegyháza 
Város Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzata és a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság ajánlotta fel.

Katonás hétvége Kunszálláson
Több ezer ember látogatott ki a III. 
Nemzetközi Harcászati és Military 
Fesztivál második napján a mintegy 
húsz hektáros Kunszállási Somogyi 
Lovas Szabadidőközpontba. A júni-
us 3-ától 5-éig tartó három napos 
HMFEST a különböző történelmi 
korok harci kultúráját, öltözetét, 
fegyverzetét mutatta be a felvonul-
tatott hadi járműveken, masírozó 
alakulatokon keresztül. Az ünne-
pélyes zászlófelvonást a nézők 
felett átrepülő Gripen vadászgép 

üdvözlése tette egyedivé, de a nap 
folyamán a puskadörrenések és a 
tankok dübörgései is gondoskod-
tak a military hangulatról. Délután 
egy II. világháborús csatajelene-
tet láthattak az érdeklődők valódi 
fegyverropogással, pirotechnikai 
látványelemekkel. A felsorakozta-
tott és kipróbálható harci járművek 
mellett veterán bemutatók, military 
gyűjtemények, gyermekprogramok 
várták a családi fesztiválra kiláto-
gatókat. 
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Az egészség szolgálatában
A Kamilla Gyógynövény és Biobolt 
Kiskunfélegyházán, a Kossuth u. 4. 
szám alatt várja kedves vásárlóit 
glutén-, tej-, és tojásmentes ter-
mékek, alapanyagok, lisztek, édes 
és sós csemegék, pékáru széles 
választékával. Cukorbetegek és 
fogyni vágyók számára méregtele-
nítő, zsírbontó teákat, vitaminokat, 
csökkentett szénhidrát tartalmú 
liszteket, tésztákat kínálnak, amely 
mellett az egészséges étrendbe 
beilleszthető bio-, és reform élel-
miszerek is megtalálhatók polca-
ikon. Az üzletben mintabolti áron 
kaphatók Varga Gábor gyógy-
gomba kivonatai, melyek haszná-
latához szakszerű tanácsadással 
állnak rendelkezésre. Daganatos 
betegségek kezelésére, sugárkeze-

lés, kemoterápia mellékhatásainak 
enyhítésére és az erőnlét javításá-
ra is találhatók készítmények. Az 
üzlet egész évben várja kedves vá-
sárlóit hétköznapokon 8-18 óráig, 
szombaton 9-12 óráig.

Mórák nyomában a Vajdaságban
A vajdasági emlékhelyek felke-
resése, a Mórák emléke előtti 
tisztelgés volt az elsődleges 
célja annak a kirándulásnak, 
amelyet a Móra Ferenc Társa-
ság és a Móra Ferenc Közműve-
lődési Egyesület szervezett még 
májusban. 

A félegyházi csoportot a kevi Móra 
István Művelődési Egyesület látta 
vendégül, amely 25 év óta ápolja 
példaértékű módon névadója emlé-
két, és segíti az alig több mint 600 
fős kicsiny település kultúramegőr-
ző törekvéseit. Móra István költő, 
író és neves pedagógus 1889-1893 
között tanított a faluban, s emberi 
példája ma is erős összetartó erő a 
közösség számára az értékőrzésben 
és a hagyományok élő átadásában. 
A két egyesület Perpauer Attila és 
Kapus Béláné elnökök aláírásával 
együttműködési megállapodást kö-
tött a hagyományok közös ápolására 
és közös programok szervezésére, 

majd megkoszorúzták Móra István 
2015-ben felavatott emléktábláját.

Ez után Zentára utazott a csoport, 
ahol 1893-95-ig tanított az időseb-
bik Móra. Itt született fia, László, a 
két világháború közötti időszak is-
mert költője, írója, iskolaalapító pe-
dagógusa. Zentán Ceglédi Rudolf 
polgármester volt a vendéglátó. A 
szíves fogadást tartalmas program 
követte a városi múzeumban, a 
zentai csata emlékművénél, Husz-

ka József művészettörténészre és 
etnográfusra emlékezve, aki tanított 
a helyi gimnáziumban, valamint 
Tasi László idegenvezető előadá-
sát hallgatva a két Móra, István és 
László zentai kötődéséről. A délután 
Csókán folytatódott, ahol 1907 és 
1914 között többször végzett ásatá-
sokat Móra Ferenc. Szobránál Ros-
ta Ferenc alpolgármester helyezett 
el koszorút.

Dr. Luchmann Zsuzsanna

Elismert mezőgazdász
M i n i s z t e -
ri elismerő 
o k l e v é l l e l 
ismerte el 
dr. Fazekas 
Sándor föld-
művelésügyi 
miniszter a 
K i s k u n f é -
legyházi Me-
zőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakképző In-
tézmény nyugalmazott szaktaná-
rának, Fricska Nagy Jánosnak 
munkásságát június 3-án a Peda-
gógusnap és a Környezetvédelmi 
Világnap alkalmából rendezett 
ünnepségen. A lelkiismeretes ok-
tató-nevelő munkáját, a szakmai 
rendezvények, versenyek kima-
gasló, példaértékű szervezését 
elismerő kitüntetést Budapesten, 
a Földművelésügyi Minisztérium 
Darányi Ignác termében vette át a 
népszerű pedagógus.

Fricska Nagy Jánost az agrár-
szakma elkötelezettjeként ismerik 
kollégái és tanítványai. Szerették 
a szülők és diákok egyaránt, mert 
következetessége mellett humo-
rérzéke is elhíresült volt.

Ifjú korában testnevelő tanár 
szertetett volna lenni, de ezt a szá-

mítását egy sportsérülés keresz-
tülhúzta. Szülei ösztönözték, hogy 
gimnáziumban folytassa tanulmá-
nyait, ő azonban a mezőgazdasági 
iskolát választotta. 1966-ban lé-
pett be először a mezgé udvará-
ba, itteni tanulmányai végeztével 
továbbtanult, és 1976-ban már 
okleveles agrármérnökként vég-
zett Mosonmagyaróváron.

Dolgozott a Lenin Tsz-ben, de 
hamarosan a mezőgazdasági 
szakmunkásképzőben kötött ki, 
mert életcéljává vált az oktatás, 
nevelés. Hiába kínáltak számára 
vezetői beosztásokat, kedvező ál-
láslehetőségeket, ő maradt a ka-
tedránál. Döntését igazolja, hogy 
növendékei sokasága jutott el az 
országos szakmai versenyek dön-
tőire, szép eredményeket elérve. A 
fiatalok képzése mellett a felnőt-
tek oktatását is szívesen vállalta 
az aranykalászos gazdaképzés 
keretében.

Nyugdíjba vonulása óta is rend-
szeresen sportol, gyermekeivel 
együtt gyakran átússza a Bala-
tont. Többször látogat el London-
ban élő lányához, ahol kedves 
unokáival játszik és gondozza a 
kertet.

s. r.

Emlékfát avattak
A Batthyány Lajos Általános Is-
kolában 2010 óta minden évben 
megemlékeznek a nemzeti ösz-
szetartozás napjáról, arról, hogy 
határainkon túl is élnek magya-
rok. Az idei, június 3-án tartott 
megemlékezésnek különös hang-
súlyt adott az, hogy az iskola 7. 
osztályos tanulói a „Határtala-
nul” program keretében Erdély-

ben jártak. Az ott szerzett élmé-
nyeiket egy kiállítás keretében 
osztották meg iskolatársaikkal. 
Az udvaron egy emlékfát is avat-
tak, amelyen táblácskák jelzik 
az egykori Magyarország szép 
és kedves városainak, falvainak 
irányát, és azt hogy madártáv-
latban hány kilométerre vannak 
városunktól.

Kis művészek
Idén 16. alkalommal mutatták be 
a Kiskun Alapfokú Művészeti Is-
kola táncosai, hogy mit tanultak, 
mennyit fejlődtek az elmúlt tan-
évben. 

A Kossuth Lajos Szakképző In-
tézmény sportcsarnokában telt 
ház előtt megrendezett Tánc Gá-
lán elsőként a néptánc csoportok 
léptek a parkettre, majd a társas-
táncosok bűvölték el közönségü-
ket. Jankovszki Zoltán igazgató 
elmondta: az idén öt faluban: 
Petőfiszálláson, Kunszálláson, 
Bugacon, Gátéron, Pálmonosto-
rán és a kiskunfélegyházi Darvas 
iskolában is indítottak néptánc 
oktatást.

Jó hangulatú vizsgabemutató-
val búcsúztak a tanévtől a Kis-
kun Alapfokú Művészeti Iskola 
drámatagozatos növendékei jú-
nius 8-án, a művelődési központ 
színpadán. A Dózsa és a Darvas 
iskola tanulóinak fellépése nagy 
sikert aratott. 



2016. június 17. 7HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

Mosolyogni tessék!
Hagyományosan június első 
vasárnapján köszöntik a közne-
velésben és a felsőoktatásban 
dolgozókat. A Közgazdasági 
Szakközépiskolában az idei év-
forduló különös jelentőséggel 
bír, hisz korszakváltás is egyben. 
Az intézmény vezetője, Kocsisné 
Móczár Julianna, nyugdíjba vo-
nulván úgy döntött, energiáját, 
tudását és szeretetét, amit ed-
dig iskolája és ezernyi tanítvá-
nya között osztott szét, az elkö-
vetkezendőekben családjának 
szenteli.

Búcsúzni sosem jó. Különösen 
úgy nem, hogy egy pedagógus nem-
zedék nőtt fel és vált középkorú, 
meglett tanárrá Julika keze alatt. Így 
hát úgy döntöttek – meglepetésmű-
sorral kedveskednek szeretett igaz-
gatójuknak és barátjuknak.  

Elevenítsük fel mi is röviden ezt a 
példamutató pályafutást! A közgés 
diáklány a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskola elvégzése után, frissdip-
lomásként tért vissza iskolájába 
1976 őszén, ahol munkás, tanulás-
sal és feladatokkal teli évtizedek 
következtek. Az egyetemi másod-
diploma megszerzése mellett egy-
re fontosabb feladatokat kapott az 
intézmény legendás hírű igazgatói-
tól, Szántó Andornétól és Huszka 
Jenőtől.

Szaktárgyai, a könyvvitel és a 
statisztika oktatása mellett Juli-
ka előbb gyakorlati oktatásvezetői, 
majd igazgatóhelyettesi megbízást 
kapott s lett máig meghatározó min-
taképe ezen feladatok ellátóinak. A 
rendszerváltás nagy kihívásai nem 
kerülték el a Közgazdasági Szakkö-
zépiskolát sem: a közgazdaságtan 
alapvetései változatlanok maradtak, 
de az iskola környezete nem. Új, a 
piacra, a személyes tehetségre és a 
gyakorlatban is alkalmazható tudás-
ra alapozó világ épült a régi romjain. 
Nemcsak a puha diktatúrát váltotta 
fel a polgári demokrácia, Kiskunfé-
legyháza gazdasági élete is gyökeres 
változásokon ment keresztül.

Kocsisné Móczár Julianna bátrat 
lépett, frissen megszerzett mérleg-
képes könyvelői és adótanácsadói 
végzettségét kamatoztatva egy év-
tizedre elhagyta szeretett iskoláját, 

hogy a piacgazdaságban is bizo-
nyíthasson, eredményesen. A kiváló 
tanárból és vezetőből sikeres cég-
tulajdonos, a félegyházi vállalkozói 
társadalom elismert tagja lett – iga-
zolva mindazoknak az ismereteknek 
az időtállóságát és hitelességét, 
amelyeket az előző tizenöt évben 
diákjainak átadott.

Iskolájába 2002-ben igazgató-
ként tért vissza. Pályája következő 
szakasza telve volt kihívásokkal. Az 
oktatást sújtotta a tanulólétszám 
folyamatos csökkenése, 2007-ben 
a képviselő-testület összevonta a 
szakképző iskolákat és a Közgének 
az integrált szakképzés részeként 
kellett megtalálnia szerepét és 
megőriznie identitását. 2013-ban a 
fenntartói szerepet az önkormány-
zattól számos új, innovatív megol-
dást, de nehézséget is magával hoz-
va a KLIK vette át. Megnyugvást, de 

változást is hozott egy újabb váltás, 
a Kiskunfélegyházi Szakképző In-
tézmény és Kollégium 2015 nyarán 
a Nemzetgazdasági Minisztérium 
fenntartásába került, tagintézmé-
nyei a szakképzési centrum keretei 
között nyerték vissza önállóságukat.

Ilyen körülmények között egy igaz-
gatónak egyszerre kell a régi értékek 
őrének és az új megoldások bátor 
harcosának lennie. Julika ennek az 
elvárásnak mindvégig megfelelt, 
következetesen hitet tett a közgés 
értékrend mellett. Óvta, védte az 
iskola dolgozóit és diákjait az újabb- 
és újabb veszélyektől, miközben fo-
lyamatosan élére állt az intézményi 
innovációknak. Elnyert HEFOP és 
TÁMOP projektek sora újította meg 
az elmúlt évtizedben a Közgé esz-
közparkját és tanítási gyakorlatát, 
tette lehetővé, hogy közössége ne 
csak túlélje az új évezred megpró-
báltatásait – hanem az itteni köz-
gazdasági szakképzés is folyamato-
san fejlődve, javulva szolgálhassa a 
város és tágabb környéke lakossá-
gának, gazdasági és önkormányzati 
szférájának képzési igényeit.

Mi mást kívánhatna egy peda-
gógus, mint eredményes életutat, 
szakmai és személyes sikereket, 
közössége szeretetét. Kocsisné Mó-
czár Juliannának mindez megada-
tott. Szép volt Julika!

Közgazdasági Szakközépiskola 
nevelőtestülete

Megjelent a félegyházi díszpolgár könyve
– A könyvem szereplői, hősei fé-
legyházi gyerekek és felnőttek. 
Igen: hősei. Mert minden élet hősi, 
egyszeri és megismételhetetlen - 
Juhász István, Kiskunfélegyháza 
díszpolgára vall így Szerváctól Áb-
rahámig című könyvéről, amelyet 
nemrégiben a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárban mutattak be a kö-
zönségnek, s amelynek története 
– így fogalmaz a szerző – az 1938 
és 1958 közötti éveket öleli fel a 
végtelen időből. Azt a mozgalmas, 
emlékezetes időszakot, amelyhez 
köthető többek között a világhábo-
rú, a felszabadulás, a szocializmus 
építése, a parádék május 1-jén, a 
helsinki olimpia, az Aranycsapat, a 
békeharc, a selyemhernyó-gubózta-
tás… Azokat az esztendőket, ame-
lyek számára a gyermek- és ifjúkor 
évei, amikor az álmok előtt nyitva 
voltak a kapuk… 

– A könyveknek is megvan a 
maguk sorsa. Tudatában vagyok 
annak, hogy a Gutenberg-galaxis-
ban, a könyvek csillagrendszeré-
ben az én könyvem nem a fényes 
csillagok közé tartozik, de azt el 

tudom képzelni, hogy néhány szép 
percet szerez egynémely olvasó-
nak… És akkor már nem írtam 
meg hiába…

Ez a könyv nem családregény, 
nem önéletrajz a szó szoros ér-
telmében. Műfajilag szinte lehe-
tetlen meghatározni. Egy könyv, 
amelyben néhány vonással meg-
örökítettem az arcukat és arcuk 
mögött a lelküket azoknak a gye-
rekeknek, felnőtteknek, akiknek 
az élete része volt az én életem-
nek. Ahogy elkészült, úgy érez-
tem, minden szereplője-hőse egy 
kicsit a „lelkemből lelkedzett”. 
Egy darabka belőlem, amit öröm-
mel osztok meg az olvasókkal 
– mondta a húsz évet felölelő 
kötetről a szerző. Annak stílusát 
egyéninek, kicsit lírikusnak nevez-
te, s mint fogalmazott: a történe-
teknek érzelmes tónusa van. 

Az író a magyar széppróza ha-
gyományait folytatva körülbelül 
három év alatt alkotta meg művét, 
történeteit golyóstollal írta meg. A 
digitalizálásban unokái, Domonkos 
és Ábel segítettek.

Juhász István megvalósult álmá-
ról így beszélt:

– Emléket akartam állítani az 
elfolyó időben azoknak a felnőttek-
nek, gyerektársaimnak, akik része-
sei voltak az én életemnek.

A borítót Szabó Ildikó, a Kis-
kunfélegyházi Móra Ferenc Gim-
názium művésztanára készítette. 
Egy 1943-ban készült fényképen 
feltűnik a szerző mellett húga és 
édesanyja is, akiről Juhász István 
az egyik főszereplőt is mintázta.

A könyvet a kiskunfélegyházi Pe-
tőfi Sándor Városi Könyvtár, Kis-
kunfélegyháza Város Önkormányzat 
Művelődési és Szociális Bizottsága 
és a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület támogatásával adták ki.
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A 70 éves Integrál Zrt. a folyamatos megújulás cége
Ebben az évben ünnepli megalakulásának 70. évfordulóját az Integ-
rál Zrt. A cég az évfordulóra emlékezve számos programot szervezett 
dolgozóinak, kiskereskedelmi hálózatában pedig folyamatos akciók-
kal kedveskedik a félegyházi és térségi vásárlóknak. A cég vezető-
sége június 10-én magyar és nemzetközi üzleti partnereit, a terme-
lőket, a dolgozókat, az ország, a megye és a város vezetését várta a 
sportcsarnokban egy hangulatos, jubileumi megemlékezésre. 

A rendez-
vényen dr. 
Horváth Sán-
dor elnök-ve-
zér igazgató 
köszöntötte a 
vendégeket. 

– Még egy esztendő sem telt el, a 
világot, Európát, országunkat sújtó 
borzalmas háború befejezése óta, 
amikor 104 tettre kész, széles látó-
körű, a jövőben bízó, bátor ember 
1946. január 20-án a kiskunfélegy-
házi nemzeti parasztpárt helyiségé-
ben megalapította cégünk jogelőd-
jét, a kiskunfélegyházi Földműves 
Szövetkezetet. A munka Hideg Já-
nos elnök irányításával elkezdődött, 
a szövetkezet vegyeskereskedéssel, 
élőállat- és terményfelvásárlással, 
valamint vetőmagcserével foglalko-

zott. Már az első gazdasági évben, 
1947-ben, sikeresen dolgoztak, hi-
szen 504 ezer 885 forintos árbevé-
tel mellett, 3122 forint nyereséget 
értek el – idézte a kezdeteket az 
elnök-vezérigazgató.

Dr. Horváth Sándor elmondta: 
éves szinten 8-900 ezer hízott li-
bát, 6-700 ezer hízott kacsát dol-
goznak fel. Az üzem által előállított 
hízott liba- és kacsamáj, valamint 
darabolt termékek, megtalálható-
ak többek között Franciaország, 
Németország, Belgium, Hollandia, 
Románia, Szlovákia üzleteiben, de 
jelentős piaci szereplők vagyunk 
Japánban, Hongkongban és Tajva-
non is, valamint Kanadában. Be-
szédében az elnök-vezérigazgató 
elismeréssel szólt a munkatársak, 
az alkalmazottak hűségéről és erő-

feszítéseiről. Köszönetét fejezte ki 
az alapítóknak, az itt dolgozó gene-
rációknak, az üzleti partnereknek, 
és mindazoknak, akik figyelemmel 
kísérik és segítik, támogatják a tár-
saság munkáját.

Íjgyártó István, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium kulturális és 
tudománydiplomáciáért felelős ál-
lamtitkára Orbán Viktor köszöntő 
szavait tolmácsolta az ünnepségen. 
A miniszterelnök levelében a kö-
vetkezőket fogalmazta meg: „Önök 
évtizedek óta azért dolgoznak, hogy 
a piros-fehér-zöld címkével ellátott 
húsáruk nemcsak Magyarországon, 
hanem Európában és a Távol-Kele-
ten is minőséget jelentsenek.”

– Az építkezés, a folyamatos 
megújulás jellemzi azokat a vál-
lalkozásokat, amelyek hírnévre 
tesznek szert 70-80 esztendő alatt. 
Az Integrál Zrt. ezek közé tartozik. 
Kijelenthetjük, hogy az Integrál a 
folyamatos megújulás cége – fo-
galmazott köszöntőjében Lezsák 
Sándor, az Országgyűlés alelnöke, 
országgyűlési képviselő.

Kiskunfélegyháza nevében Csá-
nyi József köszöntötte a jubiláló 
Integrál Zrt. vezetését, munkatár-
sait. A polgármester megtisztelő-
nek nevezte, hogy olyan városnak 
lehet a polgármestere, ahol az 
Integrálhoz hasonló cégek tevé-
kenykednek. Mint fogalmazott: az 
Integrál megbízható és stabil jövőt 
biztosít az ott dolgozó embereknek 
és a városnak, tudatosan képzi a 
jövő generációját, amiért elismerés 
és tisztelet illeti.

A jubiláló céget köszöntötte Cse-
peli Lajos, a Coop Hungary igazga-
tósági elnöke, Kovács Ernő megyei 
kormánymegbízott, Rideg László a 
BKM-i Közgyűlés elnöke és Szarka 
Balázs, az Alföld Procoop Igazga-
tósági elnöke, az Univer cégcsoport 
elnöke is.                                     s. r.

Jó kapcsolatokra törekszik az új közjegyző
Június 10-étől dr. Csonka Péter 
Kiskunfélegyháza új közjegy-
zője. A félegyházi kötődésű 
szakember 2010-től – előbb 
Kecskeméten, majd a most 
nyugdíjba vonult dr. Konkolyné 
dr. Csikós Klára mellett – köz-
jegyzőhelyettesként dolgozott.

Dr. Csonka Péter szüleivel kis-
gyermekként került Kiskunfélegy-
házára, húga Csonka Szilvia, (aki 
a Móra Ferenc Művelődési Központ 
igazgatója) pedig már itt született. 
Az alapokat a József Attila Általá-
nos Iskolában, Kerék Csaba osztá-
lyában szerezte, akinek – így mond-
ja – máig hálás, amiért a sport élete 
elválaszthatatlan része lett. Tragi-
kusan korán elhunyt édesapja az 
Április 4. Gépipari Művek (legutóbb 
Ganz-Röck Zrt.) gépészmérnöke 
volt, édesanyja az önkormányzat 
munkatársaként ment nyugdíjba. 
Csonka Péter feleségével és kislá-
nyával Kecskeméten él.

– Milyen szakmai út vezetett a 
közjegyzőségig?

– 2001-ben végeztem a jogi egye-
temen, Szegeden. Pályafutásomat 
is a Tisza-parti városban kezdtem, 
a frissen felállított Bevándorlási 

Hivatalban, 2003-tól a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat nemzetközi 
kapcsolatok osztályán dolgoztam, 
2006-tól pedig az uniós pályáza-
tok – főként vállalkozásfejlesztési 
és innovációs projektek – terén is 
kipróbáltam magam. A középisko-
lai éveimben egy dániai cserediák-
program során szerzett angol és 
dán nyelvtudásomnak mindvégig 
komoly hasznát vettem, s végső so-
ron ez adta a lehetőséget a közjegy-
zőség irányába is, amikor 2010-ben 
egy barátom ajánlására jelentkez-
tem Mándoki Istvánnál, aki az 
angol nyelvű okiratok készítéséhez 
keresett jogászt.

– Mi tartotta a pályán?

– Először minden 
nagyon új volt, s be-
vallom: meglepett 
a közjegyzői mun-
ka sokrétűsége. A 
hagyatéki és egyéb 
közjegyzői nempe-
res ügyek mellett az 
akkor még viszony-
lag új feladatkör, a fi-
zetési meghagyásos 
eljárás, valamint az 
okiratszerkesztés is 

sok újdonságot tartogatott. Ugyan-
akkor elképesztő volt számomra 
az a precizitás, amivel találkoztam. 
Ebben a munkában mindennek úgy 
kell működnie, ahogy a „nagykönyv-
ben meg van írva”. A munka minden 
részletét jogszabályok írják le, és 
ez nagy biztonságot ad a minden-
napokban. Viszonylag alacsony a 
kamara létszáma, s mivel szigorú 
illetékesség szerint dolgozunk, és 
a díjszabás is kötött, versengés 
gyakorlatilag nincs a közjegyzők 
között. Ebből adódóan kiváló a kol-
legiális viszony, amit tovább erősít 
a kamara rendkívül erős szakmai 
és anyagi támogatása. Mindezeket 
megtapasztalva már az első év után 

úgy éreztem, hogy szívesen marad-
nék ebben a körben hosszútávon. 
Nem sokkal később lehetőségem 
adódott dr. Konkolyné dr. Csikós 
Klára mellett dolgozni. S mivel a 
közjegyző asszony akkor már tuda-
tosan készült a nyugdíjba vonulásra, 
én egyre komolyabban készültem a 
majdani közjegyzői pályázatra.

– Ami végül sikerült is. Milyen 
tervekkel lát munkához?

– Alapvetően azt a vonalat sze-
retném folytatni, amit a közjegyző 
asszony mellett megszoktam, aki 
kiváló szakmai és emberi kapcso-
latokat épített ki az ügyfelekkel. 
Bevallom, elődöm a mércét igen 
magasra tette, aminek nem lesz 
könnyű megfelelni, de a legjobb tu-
dásom szerint törekedni fogok rá. 
Nem lesz változás a munkatársak, 
és – legalábbis az első félévben – a 
helyszín tekintetében sem: mara-
dunk a Szent János tér 5/b I. emelet 
3. szám alatt. Szakmai szempontból 
az okiratszerkesztői munkában a la-
kossági mellett jobban nyitni szeret-
nék a vállalati szektorra is, és a kö-
zeljövőben tervezem az angol nyelvi 
jogosítvány megszerzését okiratok 
angol nyelvű készítéséhez.
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2016. Június 17-től

július 1-ig

Szenilla nyomában, animációs
Szem�ényveszt�k 2, akció
Démonok között 2, horror

Pet�� Mozi

Június 17. péntek 
Filmklub: R. Polanski �Keser� Méz,
M�vel�dési Központ, 21:00

 
�Nyeregszemle esték� -Sallay Sándor 
többszörös olimpiai bajnok ló kiképz�, 
M�vel�dési Központ, 18:00 
�Hattyúkerti zenés esték� � a Palestrina 
Kamarakórus koncertje, Városi Könyvtár, 18:00

 
Barkos Bea -t�zzománc kiállítás megnyitó, 
Városi Könyvtár, 17:00

 
�Hattyúházi folk esték�-Egzotikus népi hangszerek 
bemutatója, Városi Könyvtár, 18:00
 
Rocktábor II. turnus nyilvános és ingyenes záró 
koncert, Rocktár, 18:00

 
Rocktábor I. turnus nyilvános és ingyenes 
záró koncert, Rocktár, 18:00 
� N y á r i  E s t i  Po t p o u r r i� - S o ó s  B r i g i t t a 
gitárm�vész koncertje, M�vel�dési Központ, 20:00

 
Strand Gyermeknap: csúszdavilág, 
színpad, gokart parádé, kézm�ves 
foglalkozás, Városi Strand, 10:00-18:00

Június 19. vasárnap 

Június 21. kedd 

Június 22. szerda 

Június 24. péntek 

Június 30. csütörtök 

Július 1. péntek 

Június 18. Szombat - 19. vasárnap 
II. Kalász Kázmér asztalitenisz 
emlékverseny, Városi Sportcsarnok, 
naponta 9:00-18:00

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

Részletes információ: Tel.: 76/430-188
www.felegyhazimozi.hu

AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG

2016. JÚNIUS 14., 18:00

KISKUNFÉLEGYHÁZA, ROKTÁR

Hajrá Magyarok!

MAGYARORSZÁG -PORTUGÁLIA 

2016. JÚNIUS 22., 18:00

KISKUNFÉLEGYHÁZA, ROCKTÁR

Élő Közvetítés!
KISKUNFÉLEGYHÁZA   2016 . jún ius 25 .

www.kiskunmuzeum.hu

MÓRA FERENC EMLÉKHÁZ
16.00 - 18.00 KÉZM�VES FOGLALKOZÁS
                      
17.00 �PUNK TUM, A MESÉL� B�RÖND� 
           a Profi-L Bábszínház el�adása.

PET�FI SÁNDOR EMLÉKHÁZ
16.00-tól NYITOTT KÉZM�VES M�HELY a 
Holló László Körrel kicsiknek és nagyoknak.

17.00-22.00 TÁRLATJÁRÓ 
                    A M�VÉSZ-TÉRBEN
18.00 BORKÓSTOLÓ
20.00 ZO-ZO JAZZ koncert

PET�FI TÉR
18.00 TOBORZÓ MENET indulókkal. 
          Vonulás a térr�l a Kiskunfélegyházi 
          Koncertfúvós Zenekarral

KISKUN MÚZEU M 
18.15 A rendezvényt megnyitja 
          Csányi József polgármester 

JÁTÉK-TÉR - MALOMUDVAR 
16.00�21.00 �JÁTSSZ VELE, 
                       JÁTSSZ VELÜNK!� 
népi játékokkal kicsiknek és nagyoknak

MÚZEUMI SZABADTÉRI SZÍNPAD
19.00 IL GATTO NERO koncert
19.30 Társastánc bemutató
20.30 �ASSZONYOK D�CSÉRETE: ZSUZSA� 
          címmel zenés színi el�adás          
22.30 SHELTERS koncert
23.30 T�ZZSONGL�RÖK

MÚZEUMI MESÉL�-TÉR:
20.00 �MÚZEUMTÚRA KÉPEKBEN� el�adás
22.00 �FÉLEGYHÁZI H�SÖK� el�adás

MÚZEUMI BARANGOLÓ:
felfedez� túrák a múzeumban19.00-21.00-ig

LÁMPÁS TÁRLATVEZETÉS
A BÖRTÖNMÚZEUMBAN 19.30-tól óránként 

JÁTÉKOS TÁRLATJÁRÓK18.00-21.00-ig 
félóránként az id�szaki kiállításokban

�HADAK ÚTJÁN�� a folyamatosan b�v�l� 
katonatörténeti kiállítás

MALOMUDVAR
24.00 T�ZGYÚJTÁS, T�ZUGRÁS

Hattyúházi könyvajánló
Kiskunfélegyházán a Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtár indította el 
2015-ben az Ünnepi Könyvhét 
alkalmából a mindenki számára 
bármikor, ingyenesen hozzáfér-
hető utcai könyves szekrények, 
az OlvasLAK-ok „Tégy egyet, 
Végy egyet” mozgalmát. Akkor 
három utcai könyves szekrényt 

adtak át a város különböző, for-
galmas pontján: a könyvtár és a 
taxiállomás közötti parkban, a 
helyi buszpályaudvaron és a vá-
rosi strandon. A madárbarát kert 
odúihoz és madárkápolnájához is 
jól illeszkedő aprócska házakat 
formázó szekrények az OlvasLAK 
nevet kapták. Felállításukkor fi-

gyelembe vették azt is, hogy bár-
ki kényelmesen beleolvashasson 
a könyvekbe, válogathasson a 
kínálatból, abból szabadon köny-
vet kivegyen vagy betegyen. Mivel 

„becsületkönyvtárként” műkö-
dik, előnye, hogy senkit sem kér-
nek számon mikor hozza vissza 
a kivett könyvet, hoz-e helyette 
másikat, sőt ennek a kölcsönzés-
nek  határideje sincs, teljesen a 
bizalomra épül. Az OlvasLAK-ok 
sikerén felbuzdulva idén újabb 
szekrénykét avattak a Móra té-
ren, a Móra Ferenc-szobor mel-
lett, hirdetve, hogy olvasni bár-
hol, bármikor érdemes.

Idén a kiskunfélegyházi könyv-
tárban rendezték meg a könyv-
tárosok Babaolvasó országos 
szakmai napját, ami jelentős 
szakmai elismerése a Bababarát 
címet 2009 óta viselő intézmény-
nek. Mint ismert, a Gyermekbiro-
dalom szervezésében kéthetente 
kulturált bababarát, könyves 
környezetben tölthetnek el közös 
minőségi időt a mamák és babák 
a Betűbölcsi keretében.



Az Ünnepi Könyvhét alkalmá-
ból Kiskunfélegyházán járt Dóka 

Péter. A Csukás István-díjas 
gyermek- és ifjúsági író a városi 
könyvtár meghívására találko-
zott a város diákjaival egy kötet-
len, közvetlen hangulatú beszél-
getésen. 

  
Június 30-áig látogatható a 

könyvtárban a Lázár Ervin em-
lékkiállítás, amely Móra Ferenc 
Kiadó vándorkiállításaként Sze-
gedről érkezett. A jól ismert 
gyermekíró életútja tablók és 
személyes tárgyak révén ismer-
hető meg az interaktív tárlaton.



Július 1-jétől július 24-éig kar-
bantartási és felújítási munkála-
tok miatt a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár minden részlege zárva 
tart. 

A könyvbedobó rendszer ez 
idő alatt is üzemel. Július 25-étől 
augusztus 28-áig az intézmény 
kedden és pénteken 8-től 17 órá-
ig, szerdán és csütörtökön 12-től 
17 óráig tart nyitva. A könyvtáro-
sok addig is szeretettel várnak 
minden olvasni vágyót a Haty-
tyúházba.

Hírek a könyvtárból Készleten lévő csillárok
10-20-30-40-50%

árengedménnyel kaphatók!

Továbbá: Szekrénysorok, 
ülőgarnitúrák, franciaágyak, 

konyhabútorok
óriási választékban kaphatók!
Az akció június 17-étől június 

24-éig tart!
KISKUN BÚTOR ÁRUHÁZ, 

Kiskunfélegyháza, Izsáki út 32.
Tel.: 76/461-741

ISMÉT ÓRIÁSI CSILLÁRVÁSÁR!

Hirdetés



2016. június 17.10 FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HIRDETÉS

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Üzenjünk 
Brüsszelnek,

hogy ők is 
megértsék!

Felegyhazi_Kozlony_204x275mm.indd   1 02/06/16   15:19
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Címünk: Kiskunfélegyháza,  
a Csongrádi úti elkerülő  
szakasz mellett!

Balog Tanya Horgásztó és 
Pihenő Park

2x4 órás páros verseny
(1 fő úszós, 1 fő fenekező)

Időpont: július 2. 
Gyülekező 6 órakor, verseny: 8 órától.

A dobogósok és a legnagyobb hal kifogója 
díjazásban részesülnek! 

A nevezési határidő június 28.
Információ: 06/30-517-90-53

Hirdetés

Elismerték a diákolimpikonokat

Kimagasló eredményeket ér-
tek el az Országos Atlétika Di-
ákolimpia döntőjében a József 
Attila Általános Iskola tanulói. 
Három csapat és három egyéni 
versenyző is aranyérmet szer-
zett. A sikeres sportolókat és 
felkészítő tanáraikat Csányi 
József polgármester és Balla 
László alpolgármester köszön-
tötte június 6-án a városházán.

A Székesfehérváron megrende-
zett diákolimpián a lány háromtusa 
csapat megvédte korábbi bajnoki 
címét, Retkes Réka az egyéni ösz-
szetett versenyszámban is arany-
érmet szerzett. A fiú hárompróba 
csapat új diákolimpiai csúccsal 
győzött, a lányok négypróba csa-
pata is fölényesen nyert. Ezenkívül 
egyéniben két súlylökő ért el 3. és 
5. helyezést. A fiú négypróba csa-

pat a 7., a lány ötpróba csapat a 9. 
helyen végzett. A lány II. korcso-
port hárompróba csapat bajnokai: 
Dinnyés Lili, Kis-Czakó Eszter, 
Lőrincz Hanna, Retkes Réka, 
Szeri Noémi, Szolnoky Anna. A 
fiú II. korcsoport hárompróba csa-
patának első helyezettjei: Kovács 
Bálint, Kurucz Ádám, Szabó 
Bence, Szabó Gábor, Szécsényi 
Bálint, Tarjányi Tamás. A lány 
III. korcsoport négypróba csapatá-
nak aranyérmesei: Bacsák Eszter, 
Horváth Anna, Keresztes Regi-
na, Síber Glória, Síber Szófia, 
Tóth Enikő. A fiúk IV. korcsoport-
jának legjobb súlylökője Fekete 
István volt, a lányoknál Beregszá-
szi Renáta vehette át az aranyér-
met. Felkészítő testnevelők: Kerék 
Csaba, Rekedt Zoltán és Kurucz 
Kornélia.

Falat másztak 
A Darvas Szabadidő- és Diáksport 
Egyesület volt a házigazdája június 
11-én a Magyar hegy- és Sportmá-
szó Szövetség U 14-es boulder or-
szágos bajnokságának. A verseny 
során 50 gyermek, négy korosz-
tályban kötelek nélkül kapaszkodott 
végig a falakon kialakított pályákon. 
A diákoknak 2 óra alatt 22 feladatot 
kellett teljesíteniük. A félegyháziak 
közül „mini fiú” kategóriában Rádi 
Zénó 4., László Kerecsen 5., Var-
jas Kéri Imre 6. lett. A „mini leá-
nyok” között Tajti Norina 4., Rózsa 
Noémi 5., Botos Miranda Marian-
na 6., Kocsis Virág 7. helyen vég-
zett. A gyermekeknél Rádi Olivér 
bronzérmet szerzett, míg Süveges 
Zsolt 5., Lajkó József 6. lett. Mel-
lettük Botos Biszóri Vivien 4. he-
lyen zárt a gyermek lányoknál. 

Futással ünnepelték a nyarat
Ragyogó napsütésben tartotta meg 
a Jogging Plus Szuperinfo Futóklub 
a 23. Kiskun Kupa utcai futóver-
senyt június 4-én, a Platán utcai 
Általános Iskolánál. A futást a leg-
kisebbek kezdték, 6 éves kor alatt 
200 méteres táv várt rájuk. Őket 
az általános iskolások követték, az 
alsósok 400, 600 és 800 métert, 
a felsősök 1000 métert teljesítet-

tek. A leghosszabb, 21 kilométe-
res kétkörös távot egyéniben vagy 
váltóban futhatták le a nevezők. 
Lehetőség nyílt a távok rövidítésé-
re, egy kör (10,5 km.), vagy fél kör 
(5 km.) megtételére. A teljes távon 
Huszár-Fábián Klára teljesítet-
te elsőként a nőknél, a férfiaknál 
Polyák Csaba győzött 1:15:31-es 
idővel. 

Nem vállalták az NB III-at

A Tiszakécske legyőzését köve-
tően zsinórban negyedik alka-
lommal ünnepelhetett bajnoki 
címet a Kiskunfélegyházi HTK a 
megyei I. osztályú labdarúgó baj-
nokságban. A Kecel elleni utolsó 
hazai mérkőzést követően június 
4-én kapták meg érmeiket és a 
bajnoki kupát a KHTK focistái, 
csapatvezetői. Az aranyérme-
ket ünnepélyes keretek között 

Balla László alpolgármester, 
Busa Imre szakosztályvezető és 
Kerpics Ferenc, a Bács-Kiskun 
Megyei Labdarúgó Szövetség ver-
senyszervezője adta át a Honvéd 
Sporttelepen. A záró fordulót 
követően kiderült, hogy a fé-
legyháziak az előzetes tervekkel 
ellentétben mégsem vállalták az 
NB III-at, így jövőre is a megyei I. 
osztályban folytatják. 

Kuchinka Vilmos Emlékverseny
Kicsik, kezdők, haladók egya-
ránt megmutatták tudásukat 
Kiskunfélegyháza legrangosabb 
úszóversenyén a Kuchinka Vil-
mos emléktornán, amit hagyo-
mányosan immár 13. alkalommal 
tartott meg a Kiskunfélegyházi 
Úszó Egyesület június 11-én. A 
térség egyik legnagyobb utánpót-
lás úszóversenyén 7 csapat több 
mint 100 tagja indult el. Az idő-
járás kedvezett a megmérettetés-

nek, a félegyházi strandon gyü-
lekező gyermekeket, segítőket, 
vezetőket és szülőket Szamosi 
Endre sporttanácsnok köszön-
tötte. A hazai úszók megnyerték 
a csapatversenyt, itthon tartották 
a vándorkupát. Összesen 71 ér-
met, köztük 39 aranyat, 16 ezüs-
töt és 16 bronzérmet gyűjtöttek. 
A legjobb félegyházi leány ver-
senyző Vörös Luca, a legjobb fiú 
úszó Vízhányó András lett. 



2016. június 17.12 FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

Személyleírás sablon alapján
A 20. század első felében még 
nem volt elterjedt szokás, 
hogy a bűnvádi eljárás során a 
gyanúsítottakról, illetve elítél-
tekről fényképet készítsenek, 
csupán személyleírást vettek 
fel az illetőről. Természetesen 
ezek sokkal szubjektívebb be-
nyomásokat rögzítettek, mint 
a fotók, kevésbé voltak alkal-
masak egyes személyek azo-
nosítására. A rendőrség ezért 
„segédanyagot” bocsátott nyo-
mozói rendelkezésére, amely 
alapján egységesebb leírások 
születhettek.

A levéltár őrizetében fennmaradt 
sablon arra szolgálhatott, hogy a 
rendőrök könnyebben és objektíveb-
ben tudják egy-egy személy külső 
testi jegyeit meghatározni. A kiad-
vány részletezi a legtipikusabb arc-, 
homlok-, orr-, áll- és szájformákat, 
a haj-, szem- és bőrszín megállapí-
tását azonban rábízta a rendőrökre.

Az ügy, melynek kapcsán a sze-

mélyleírási sablon fennmaradt, egy 
„kóborló” egyénnel kapcsolatos. 
Történt 1942 augusztusában, hogy a 
félegyházi vonalvizsgáló járőr a pesti 
vasút mellett elfogott egy férfit, aki a 
sínek mellett feküdt, s magát igazol-
ni nem tudta. Felmerült, hogy talán 
csongrádi illetőségű, így a helyi ren-
dőrök az ottani kollégáik segítségét 
kérték. A csongrádi rendőrök vála-
szából kiderült, hogy a keresett nevű 
személy soha nem élt ott, ellenben 
a megadott városrészben korábban 
lakott egy szerb származású katona-
szökevény, akit rablásért és lopásért 
két év fegyházbüntetésre ítéltek.

Az illető azonban megszökött a 
büntetőintézetből, ellene körözést 
adtak ki. A csongrádi nyomozók 
valószínűsítették, hogy álnév alatt 

ő bujkálhatott a félegyházi vas-
út közelében. Hogy bizonyosságot 
szerezzenek, megküldték a bűnöző 
személyleírását, amelynek alapján 
– a mellékelt sablon segítségével – a 
félegyházi rendőrök ellenőrizni tud-
ták, hogy foglyuk tényleg a körözött 
személy-e. Sajnos az ügy kimenete-
léről nincsen több információnk, de 
a személyek beazonosítására alkal-
mas sablon mindenképpen érdekes 
dokumentum a fényképek általános 
elterjedése előtti időből.         

 Ónodi Márta

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
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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: Buza Judit Polett (anyja neve: Hegyesi Judit), 
Trifont Lara (Dr. Palotás Gabriella), Kele Vivien Hanna (Vi-
dács Diána), Petri Lilien Nikolett (Bozsó Julianna), Patai 
Jázmin (Kis Mónika), Hegedűs Mátyás (Takács Edina), 
Bánfi Zsófia (Kovács Gabriella), Kósa Jázmin (Erdélyi Roxá-
na), Pál Zsófi (Pál Timea), Balog Emese (Bíbok Emőke)
Házasságot kötöttek: Butcovscaia Anastasia – Kiss 
Kolos, Gyovai Erzsébet Edit – Ficsór Szilárd, Gémes Esz-
ter – Demeter László, Abonyi Szilvia – Lantos Szabolcs, 
Kengyel Szilvia – Tarjányi László, Toldi Mária Erzsébet – 

Ficsór Zsolt, Boda Matild Erzsébet – Rekedt-Nagy György, 
Juhász Krisztina Erzsébet – Csányi Norbert László, Kürti 
Márta – Simon Béla Szabolcs, Pelyhe Dolóresz – Homo-
ki-Szabó Tibor, Pál Mariann Szilvia – Nové Miklós Márk, 
Fekete Mária – Fekete László, Pölös Mária – Szabó Zoltán 
Illés, Pölös Erika – Némedi-Varga Antal
Meghaltak: Cseh István, Bosnyák Jánosné Forgó Ilona, 
Eperjesi József, Vargáné Sóti Mária Ilona, Ajtai Márton, 
Lajos János Ferencné Pál Rozália, Dongó Jakab, Nagy Ele-
onóra Xénia, Bense Andrásné Homoki-Szabó Erzsébet – 
Kiskunfélegyháza, Romity Anna Komáromi Anna – János-
halma, Dongó Lászlóné Bihal Zsuzsanna – Petőfiszállás
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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. Marci: kb. 1 éves szálkás-
szőrű keverék kan, 06.03-án ke-
rült be.

2. Limbó: kb. 1 éves tacskó 
jellegű keverék kan, 06.03-án ke-
rült be.

3. Fanta: kb. 1 éves drapp puli 
jellegű keverék szuka, 05.23-án a 
IX. kerületből került be.

4. Doxi: kb. 1 éves foxterri-
er jellegű trikolor keverék kan, 
06.01-jén a Füvestó utcából ke-
rült be.

5. Emi: kb. 1 éves fekete ke-
verék szuka, 06. 03-án 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 
Csólyosi úti telephelyen lehet. 
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 
13.00-16.30-ig.

Letették a lantot

A polgármesteri hivatal dísztermé-
ben tartotta meg tanévzáró ünnep-
ségét az Alapfokú Művészeti Iskola 
június 13-án. Kis-Fekete Vilmos 
intézményvezető beszédében el-
mondta, hogy a növendékek azért 
is tanulnak, hogy örömet szerezze-

nek másoknak az általuk előadott 
művekkel. A művészeti iskola fel-
lépéseivel idén is sok programot 
színesített meg. A kiemelkedő 
eredményeket elért, és igazgatói di-
cséretben részesült növendékek az 
ünnepségen oklevelet vehettek át.
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