
XXVI. évfolyam 8. szám

2017. május 5.

MEGJELENIK KÉTHETENTE

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzatának

 hivatalos lapja

Alapítva 1902-ben

MÉG LEHET GYŰJTENI

7.

FELBŐGHETNEK A MOTOROK

5. 24.

JÓTÉKONY EST

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

ALAPKŐLETÉTEL

3.

Lapzárta előtt érkezett az 
örömteli hír: évtizedes kiha-
gyás után ismét óvoda épül 
Félegyházán. 

A képviselő-testület még 2016 
áprilisában döntött arról, hogy 
pályázatot nyújt be óvodai infra-
struktúra- és bölcsődei eszközfej-
lesztésre. A beruházást európai 
uniós forrásból, a Települési Ope-
ratív Program keretében kívánta a 
város megvalósítani, a maximális 
pályázható összeget, 400 millió 
forintot igénybe véve a célok meg-
valósítására. A döntéshozó most 
arról értesítette az önkormányza-
tot, hogy a benyújtott pályázatot 
a teljes összeggel jóváhagyta. Így 

Kiskunfélegyháza városa 395 mil-
lió forintot fordíthat a Móra Ferenc 
utcában egy négycsoportos óvoda 
felépítésére, továbbá 5 millió forin-
tot bölcsődei eszközök megvásár-
lására – mondta el Csányi József.

A polgármestertől megtudtuk 
azt is, hogy az új óvoda a jelen-
legi Móra Ferenc utcai épület he-
lyén, annak lebontását követően, 
több mint ezer négyzetméteres 
területen épül meg. Az intézmény 
befogadóképessége százfős lesz. 
A megvalósítás 2018 tavaszára 
várható.

– Ezzel kiváltjuk a Szegedi úti és 
a jelenlegi Móra Ferenc utcai te-
lephelyeket. Ez komoly előrelépés 

a városban az óvodai nevelés inf-
rastrukturális feltételeinek színvo-
nalában, ugyanis mindkét jelenlegi 
óvodaépület eredetileg lakóház 
volt, és finoman fogalmazva is ne-
hezen adaptálható óvodai szolgál-
tatások nyújtására – fogalmaz a 
polgármester.

A beruházás hírét különösen 
nagy örömmel fogadta Csernus 
Krisztina, az óvoda igazgatója, aki 
emlékeztetett arra, hogy évekkel 
ezelőtt már történt kezdeménye-
zés hasonló beruházásra, de ak-
kor nem nyert a pályázat. Most a 
legfontosabb teendő az építkezés 
ideje alatt szükséges szervezési 
feladatok előkészítése és a szülők 

tájékoztatása. Ennek előkészítése 
folyamatban van, az igazgatónő 
hamarosan személyesen oszt meg 
minden tudnivalót az érintettekkel. 
A részletekről e lap hasábjain is fo-
lyamatosan beszámolunk.

Mint Csányi Józseftől megtud-
tuk, a leendő óvodaépület Boros 
Pál Ybl-díjas építész tervei alapján 
készül el, látványában modern és 
esztétikus, műszaki paraméterei-
ben korszerű lesz. Amellett, hogy 
a legszigorúbb, XXI. századi ener-
getikai normáknak is megfelel, a 
tervező a gyermekek környezettu-
datos nevelését támogató környe-
zetet álmodott meg. 

 Folytatás a 2. oldalon

Új óvoda épül a Móra Ferenc utcában

Fotó: K
ürti László
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Folytatás az 1. oldalról!
Ez magában foglalja a ter-

mészetes anyagok és a meg-
újuló energia felhasználását is. 
A négy csoportszobán túl egy 
olyan, multifunkciós terem is 
helyet kap az épületben, amely 
a tornafoglalkozások mellett az 
óvodai rendezvényeknek is he-
lyet adhat. A kétszintes épület 
második szintjén helyezkednek 
majd el a kiszolgáló helyiségek, 
a gépterem és a raktár.

Csernus Krisztina szerint a 
pályázati forrásból megvaló-
suló új épület a lehető legjobb-
kor épül, ugyanis a 2012-es év 
mélypontja után – amikor a 
legalacsonyabb volt Félegyhá-
zán a születések száma – már 
érzékelhető az emelkedés. Míg 
tavaly 732 gyermeket írattak be 
óvodába a városban, addig az 
idén ez a szám már 780. A szü-
letések száma egyébként 2016-
ban volt a legmagasabb, ami az 
óvodai beiratkozásokban két év 
múlva fog megmutatkozni.

Balla László alpolgármester, 
a körzet önkormányzati képvi-
selője korábban így nyilatkozott 
az új óvoda tervéről:

– Ha ez a projekt megvaló-
sulhat, azzal minden félegyházi 
nyer. Hiszen a jövő reménysé-
gei egy új építésű, gyermekba-
rát intézményben gyűjthetik be 
óvodás élményeiket. Ez igazán 
hatékony befektetés lehet a 
jövőbe.

 Tóth Timea

Visszavásárolta az önkormányzat
Egy idestova tíz éve értékesített, 
mintegy 30 hektáros ipari parki 
terület visszavásárlásáról döntött 
nemrégiben a félegyházi képvi-
selő-testület. A nem mindennapi 
döntés hátteréről Dósai Bence 
kabinetvezető elmondta, hogy a 
város iránt folyamatosan nő a 
vállalkozói érdeklődés. Az, hogy 
megtelepedésüket, beruházásai-
kat, kapacitásbővítési elképzelé-
seiket felajánlható ipari területtel 
tudja segíteni az önkormányzat, 
elemi érdeke a városnak és az itt 
élőknek. Ez ugyanis a jövő munka-
helyeinek és a fejlesztéseket meg-
alapozó iparűzési adóbevételek 
növekedésének a záloga. 

A korábban elkelt, jó adottsá-
gokkal rendelkező, eddig mégis 

kihasználatlan ipari területet a 
tulajdonos most visszavásárlásra 
ajánlotta az önkormányzatnak, a 
testület pedig örömmel élt a lehe-
tőséggel. Dósai Bence utalt arra, 
hogy annak idején a sportcsarnok 
megépítésének előnytelen konst-
rukciójából adódó pénzügyi terhek 
kényszeríthették a döntéshozókat 
az ingatlan értékesítésére. Most 
pedig, hogy az ipari park gyakor-
latilag megtelt, még inkább felér-
tékelődött a 30 hektáros terület. 
A szükség tehát adott volt, a visz-
szavásárlás pénzügyi lehetőségét 
pedig a sportcsarnok terheinek 
kormányzati átvállalása teremtet-
te meg. 

Az évtizede 300 millió forintért 
értékesített területet – egy hosszú 

tárgyalási folyamat végén – 335 
millió forintért vásárolta meg a vá-
ros. A vételárat – az évenként költ-
ségvetés stabilitásának fenntar-
tása érdekében – három év alatt 
fizeti ki az önkormányzat, azonban 
már az első törlesztőrészlet meg-
fizetése után a tehermentes ingat-
lan teljes jogú tulajdonosává vált. 

Dósai Bence szerint a növekvő 
befektetői, vállalkozói érdeklő-
dés garanciát ad a visszavásárlás 
összegének gyors megtérülésére. 
Ezt követően pedig a Félegyházá-
ra települő vállalkozások iparűzé-
si adója is évről évre gyarapítja 
majd a város költségvetését. Az 
ingatlan visszavásárlásával Fé-
legyháza jövőjébe fektetett be az 
önkormányzat.

Jöhetnek az elektromos autók!
Hamarosan három töltőállomás közül választhatnak Félegyházán 
azok a környezettudatos gépkocsitulajdonosok, akik elektromos 
autóval közlekednek. A beruházások a város frekventált pontjain, 
így a Kazinczy utcában, a Szent János téren, és a Kossuth utca At-
tila utca és a Dózsa György utca közötti szakaszán valósulnak meg.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a 
„Jedlik Ányos Terv” keretében tette 
közzé az önkormányzatoknak szóló 
felhívást, elektromobilitási töltőinf-
rastruktúra kiépítésének támogatá-
sára. Ennek keretében elektromos 
autók akkumulátorának töltésére is 
alkalmas parkolóhelyek kialakításá-
ra nyílt esély a városban.

A félegyházi képviselő-testület 
2016 augusztusában hozott hatá-
rozatot arról, hogy pályázatot nyújt 

be elektromos töltőállomások tele-
pítésére, mégpedig az elnyerhető 
pályázati forrás maximumát, csak-
nem 7,5 millió forintot megcélozva. 
A Nemzetgazdasági Minisztérium 
Gazdaságfejlesztésért és Szabályo-
zásért Felelős Államtitkárságának 
döntéséről a napokban a Lepsényi 
István államtitkár értesítette az 
önkormányzatot, miszerint a beru-
házás a pályázatban szereplő teljes 
összeggel megvalósítható. 

Bense Zoltán okleveles kör-
nyezetvédő, a városüzemeltetési 
bizottság elnöke szerint napja-
inkban a környezettudatos szem-
lélet elengedhetetlen egy modern 
település számára. Márpedig 
Félegyházán a városvezetés el-
kötelezett a fenntartható fejlődés 
és a környezetvédelem mellett, 
amellett nyitott az innovációra. 
Ez a törekvés mutatkozik meg 
többek között a Félegyházi Termál 
Parkfürdő tetején telepített nap-
kollektor-rendszer kiépítésében, 
a LED-technológiával kialakított 
közvilágításban. Mivel a hibrid és 
az elektromos személygépjármű-
vek elterjedése folyamatosan bő-

vül, a használatukhoz szükséges 
infrastruktúra kiépítése fontos 
feladat a város életében.

A lakosságszám alapján három 
támogatott helyszínen létesíthe-
tő elektromos töltőállomás, amit 
a pályázatban maximálisan ki is 
használt Félegyháza. A támogatás 
mértéke száz százalékos, formája 
vissza nem térítendő, folyósítása a 
támogatási szerződés megkötését 
követően egy összegben, támoga-
tási előleg formájában történik. 

Új óvoda 
épül

Fotó: archív
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Január elején elbúcsúztatták, majd hamarosan le is bontották 
a PG 112 éve épült tornatermét. Április 28-án azonban már egy 
új, korszerű sportcsarnok alapkőletételére került sor. – Az eltelt 
másfél évszázad alatt intézményünk mindenkor kiemelt figyel-
met szentelt a sportra, a testnevelésre. Az elmúlt évtizedek so-
rán számos, nemzetközileg is sikeres sportoló nevelkedett itt. 
Közülük kiemelkedik Zsivótzky Gyula, aki 1968-ban a mexikói 
olimpián kalapácsvetésben aranyérmet szerzett. Nevelésünk 
alapelve ma is az, hogy az egész embert kívánjuk megszólíta-
ni, aki test, szellem és lélek egysége. Ezért is kiemelten fontos 
számunkra, hogy megépülhet új tornacsarnokunk – mondta az 
alapkő elhelyezése előtt Rokolya Csaba intézményvezető.

Az ünnepségen Csányi József 
polgármester köszöntőjében így 
fogalmazott: – 25 évvel ezelőtt ma-
gam is ezen intézmény falai között 
töltöttem boldog diákéveimet. Ta-
náraim szorgalmának, tudásának, 
tanításba vetett hitének köszönhe-
tően olyan útravalót kaptam, amely-
lyel bátran léphettem ki a világba, 
és tudtam sikeresen érvényesülni 
az életben. Az elmúlt évtizedben 
számtalanszor találkoztam alma-
máteremmel, és próbáltam meghá-

lálni azt a sok jót, a tudást, amit itt 
kaptam. Ezt követően az élet más 
hivatásba szólított, de remélem, 
polgármesterként még többet tu-
dok tenni a régi iskolámért. Hiszem, 
hogy a mai alapkő letételével nem-
csak egy tornacsarnok épül, hanem 
ennek az intézménynek a következő 
évszázadait alapozzuk meg.

Lezsák Sándor országgyűlési 
képviselő is személyes élményei 
felidézésével kezdte köszöntőjét.

– 1965-ben, 15 évesen a rádió-

ban hallottam a hírt, hogy a deb-
receni stadionban Zsivótzky Gyula 
fantasztikus világcsúcsot dobott 73 
méter 74 centiméterrel. Akkor én 
még sportújságírónak készültem 
és jegyzeteltem ezeket az adatokat. 
Ezt követően Zsivótzky élete kitel-
jesedett előttem. Tiszteltem ak-
kor, amikor egy súlyos autóbaleset 
után a gipszágyban már elkezdett 
edzeni. Edzette testét és lelkét. 
Ezek után könnyfakasztó élmény 
volt, amikor 1968-ban már ott állt 
az olimpiai dobogó legfelső fokán. 
Ezt követően a sportolóval volt sze-
rencsém személyes barátságot is 
kötni. Ezért is örülök annak, hogy 
most jelen lehetek az élsportoló ne-
velőiskolájában, egy új sportcsar-
nok alapkőletételének ünnepségén 
– zárta gondolatait a képviselő.

Titusz atya, a Szent Benedek Ál-
talános Iskola, Középiskola, Alap-
fokú Művészeti Iskola és Kollégium 
Kiskunfélegyházi PG Tagintézmé-
nyének főigazgatója így méltatta a 

beruházás jelentőségét: – Amikor 
azt ígértük, hogy jó gazdái leszünk 
az intézménynek, annak ez a mai 
nap szavak nélkül is bizonyítéka. 
Ötven évente egyszer van lehető-
sége egy ilyen intézménynek ekko-
ra beruházásra. Öröm számomra, 
hogy ennek mi most itt tanúi lehe-
tünk. El kell mondani azt is, hogy 
példaértékű összefogás született 
a projekt megvalósítására. A kor-
mány, a kosárlabda szövetség, a 
város önkormányzata, a Pannon-
halmi Főapátság, az iskolaközös-
ség, volt és jelenlegi diákok, taná-
rok segítsége is kellett ahhoz, hogy 
ez a sportcsarnok megépüljön.

A köszöntők után Seres József, 
az ELŐ-SZER Kft. ügyvezetője zár-
ta le az alapkövet, amelyben elhe-
lyezték azt a dokumentumot, ami a 
beruházás előzményeit, fontossá-
gát fogalmazza meg. Az alapkövet 
Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecske-
méti Főegyházmegye érseke áldot-
ta meg.

Az Alsótemetőt még ebben az évben felújítják
Az Alsótemetőben még ebben 
az évben megépül az új rava-
talozó. A képviselő-testület 
április 19-ei, soron kívüli ülé-
sén arról született határozat, 
hogy nem csupán a ravatalo-
zót, de a hozzá tartozó kolum-
báriumudvart, parkolót és ke-
rítést is megépítik idén. Ezen 
kívül megtörténik a parkosí-
tás, a térburkolás, valamint 
megépül az összekötő út, és 
az üzemeltetéshez szükséges 
közműveket is kialakítják.

Az Alsótemető felújításáról 
még 2016-ban döntött a képvi-
selő-testület. Az akkori döntés 
értelmében két ütemben kívánták 
megvalósítani a beruházást. Az 

idei évben a ravatalozó épült vol-
na meg, 2018-ban pedig az ehhez 
tartozó beruházások. Időközben 
a sportcsarnok PPP konstrukci-
ójából adódó adósságállomány 
kormányzati kiváltásának köszön-
hetően az önkormányzati költ-
ségvetésben az ezzel kapcsolatos 

kötelezettségvállalások felsza-
badultak, ami lehetővé tette az 
Alsótemető komplex fejlesztését, 
az ütemezés átgondolását. Ezért 
döntöttek úgy a városatyák, hogy 
összevonják a két ütemet, és még 
idén november elejéig megvaló-
sítják a tervezett beruházást. A 

2017. évi költségvetésben nettó 
100 millió Ft-ot különítettek el 
erre a célra, most 106 millió fo-
rinttal egészítették ki ezt.

A döntés meghozatala után az 
ide költségvetési rendeletét en-
nek megfelelően módosította a 
testület.

Új sportcsarnok épül a PG-ben
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339 káreseménynél segítettek a lánglovagok
A Kiskunfélegyházi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság vezető-
jének a 2016. évre vonatkozó, 
mentő tűzvédelmi tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatóját 
is megtárgyalta és elfogad-
ta áprilisi ülésén a félegyházi 
képviselő-testület. 

A beszámoló szerint 2016-ban 
457 alkalommal vonultak a félegy-
házi tűzoltók. Ez 20 százalékkal 
haladja meg az előző évi adatot. 
A tényleges káresemények száma 
339 volt, ebből 103 tűzeset, 236 
műszaki mentés és 93 téves jel-
zés. 23 alkalommal az egységek 
kiérkezése előtt felszámolták a 
káresetet. A műszaki mentések 
kiugróan magas számának oka a 
csapadékos nyár és a viharok vol-
tak. Az év elején az eső és belvíz 
eltávolítása volt a legjellemzőbb, 
a tűzeseteknél pedig a tavaszi 
vegetációs tüzek. Az év közepén 
jelentkező viharkárok miatt ug-
rásszerűen megnőtt a beavatko-
zások száma, négy nap alatt 120 
káresetet kellett felszámolni. Tűz 

következtében három személy sé-
rült meg az év során, és egy sze-
mély elhalálozott.

Továbbra is jelentős számú a 
közúti baleseteknél történő be-
avatkozás. Műszaki mentési káre-

setnél – amelynek többsége közle-
kedési baleset volt – 47 fő sérült 
meg, 6-an vesztették életüket. 

A félegyházi képviselő-testület 
megtárgyalta és elfogadta a 
Kiskunfélegyházi Rendőrkapi-
tányság vezetőjének a 2016. 
évre vonatkozó, Kiskunfé-
legyháza város közrend-köz-
biztonsági helyzetéről szóló 
tájékoztatóját. 

Mint a beszámolóból kiderül, 
az elkövetett bűncselekmények 
száma a 2015-ös 632-ről 536-ra 
csökkent 2016-ban. Az egyes bűn-
cselekményeket illetően a lopások 
száma 268-ról 166-ra, a lakásbe-
töréseké 52-ről 31-re, a garázda-
ságoké 31-ről 26-ra, a testi sérté-
seké 33-ról 21-re mérséklődött. A 
Bács-Kiskun megyében lévő váro-
sokat tekintve az egyik legkevésbé 
fertőzött település volt Félegyháza.

A kiemelt bűncselekmények szá-
ma 31,1 százalékos csökkenést 
mutatott. 2016-ban emberölés 
nem történt a városban, egy eset-
ben indult eljárás rablás miatt, két 
esetben kifosztás és zsarolás bűn-
cselekmény miatt. A testi sértések 
száma 36,4 százalékkal, szám sze-
rint 33-ról 21-re csökkent. 

A rendőrségi beszámoló szerint 
bár a kábítószer-kereskedelem és 
használat nem jellemző a város-

ban, négy büntetőeljárás jelenleg 
is folyamatban van a terjesztőkkel 
szemben. Az is megállapítható, 
hogy a klasszikus kábítószerek 
helyett az új pszichoaktív anyagok 
jellemzőek. A használók többsége 
továbbra is fiatalkorú és fiatal fel-
nőtt. Mindezek alapján 2017-ben 
kiemelt feladatként kezelik a ká-
bítószer, illetve az új pszichoaktív 
anyagok terjesztői elleni hatékony 
fellépést.

2016-ban 171 közlekedési bal-
eset vált ismertté, ami az elő-
ző évhez képest 6,6 százalékos 
csökkenést mutat. Ebből 36 volt 
a személyi sérüléssel járó balese-
tek száma. A baleseti okok között 
leggyakoribb a gyorshajtás, az el-
sőbbségi jog meg nem adása, a 
kanyarodás szabályainak megsze-
gése, a gyalogosok hibája, illetve 
az előzési szabályok megsértése 
volt. 

Tovább javult a közbiztonságMegújul  
a Petőfi  
lakótelepi 
körforgalom
A korábbi szökőkút helyén egy 
virágokkal övezett térben a 
város címere fogadja majd a 
Kecskemét felől érkezőket a Pe-
tőfi lakótelepi körforgalomnál. 
A posztamens, rajta a városcí-
merrel már áll, a környezetét is 
rendezték, május első napjai-
ban a zöld növények és virágok 
vidám hangulatot sugározva kö-
szöntenek mindenkit az északi 
kapunál.
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Legalábbis erre lehet következtetni 
abból, hogy a szeszélyesen hűvös 
időjárás ellenére is megtelt a vá-
rosközpont a hetedik alkalommal 
megrendezett tavaszi virágünne-
pen, április 22-én. De nemcsak 
nézelődtek a városlakók, hanem 
sok-sok virágot is vásároltak, hogy 
előkertjeiket, virágágyásaikat és 
balkonjaikat szebbé, virágosabbá 
tehessék. A virágok mellett be-
szerezhettek minden egyéb fel-

szerelést is, ami a gondozásukhoz 
szükséges. A gyerekeket kézmű-
vességgel foglalták le, amíg a szü-
lők kiválaszthatták a legjobban tet-
sző növényt. Pihentetőként pedig a 
téren Félegyháza amatőr csoport-
jai adtak szórakoztató, látványos 
műsort. A virágünnepet Csányiné 
Pap Andrea nyitotta meg.

Megnyitójában így fogalmazott: 
– A mai nap a megújulás lehetősé-
ge. A virágünnep keretén belül ké-

rem, látogassanak el a dísznövény 
kereskedőkhöz, virágkertészeti és 
kézműves termékbemutatókhoz, 
hátha találnak még olyat, amit ed-
dig még nem láttak, vagy csak a 
szokásos virágokat szerezzék be 
kertjük, erkélyük újratelepítéséhez, 
hogy minél virágosabb Félegyhá-
zán élhessünk.

Csányiné Pap Andrea arra is 
felhívta a figyelmet, hogy a város 
és a Móra Ferenc Közművelődé-

si Egyesület idén is meghirdette a 
„Tegyük virágosabbá városunkat!" 
versenyét. Mindenkit arra biztatott, 
hogy jelentkezzen erre a nemes 
vetélkedőre egy szép előkerttel, 
virágágyással, színes balkonnal. 
A jelentkezési lap beszerezhető 
a városi könyvtárban, a művelő-
dési központban és a városháza 
aulájában, de letölthető a www.
felegyhazikozlony.eu és a www.
kiskunfelegyhaza.hu oldalról is.

Megszentelték a motocross pályát
Első versenyét rendezte május el-
sején a Kiskunfélegyházi Motoros 
Sport Egyesület az általuk bérelt 
és kialakított motocross pályán 
a Parkerdőben. Az 5,1 hektáros 
területet 2011 óta bérli az önkor-
mányzattól az egyesület, amit a 
bérleti szerződés meghosszabbí-
tásával 2021-ig biztosan használ-
hat. Ezt kihasználva az egyesületi 
tagok dombok, ugratók és aka-
dályok kiépítésével 1,2 kilométer 
nyomvonalú pályát alakítottak ki, 
amit hivatalos verseny keretében 
május elsején vettek birtokba a 
crossmotorosok. A megmérette-
tésre a környékbeli amatőr ver-
senyzőket hívták meg, a pályát és 
a motorosokat a pálosszentkúti 
Balla Péter Barnabás atya ál-
dotta meg.

Nagy előkészület előzte meg a 

Kiskunfélegyházi Motoros Sport 
Egyesület első hivatalos versenyét 
a Parkerdőben. A pálya nyomvo-
nalának kialakítása, valamint a 
tereprendezés hosszú időt vett 
igénybe, mondta el Szabó János, 
az egyesület vezetője.

– Tagjaink társadalmi munkában 
a terület fejlesztésén dolgoztak, 
kilátót, padokat alakítottak ki. A 
pályát folyamatosan szépítettük és 
alkalmassá tettük a verseny meg-
rendezésére. A környékből 40-50 
motorost hívtunk meg. Próbáljuk 
népszerűsíteni a sportágat, az 
szeretnénk elérni, hogy a motorok 
szerelmesei a pályán próbálják ki 
tudásukat és ne a közutakon.

Szabó János hozzátette, a ter-
veik szerint hagyományt terem-
tenének a majálisi motocross 
versennyel, emellett bemutatót 
szerveznek és jelen lesznek az au-
gusztusi Nemzetközi Oldalkocsis 
Motoros találkozón.

Virágba borul Félegyháza
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Szép, tiszta, kullancsmentesített környe-
zet várta május elsején a félegyházi majá-
lisozókat. Az égiek is kegyesek voltak a 
kikapcsolódni vágyókhoz, ugyanis a felhős 
ég nem hozott esőt, a hőmérő higanyszá-
la is óráról órára feljebb kúszott, ennek 
köszönhetően szinte megtelt a parkerdő 
családokkal, baráti, munkahelyi közössé-
gekkel és egy kis szórakozásra vágyókkal.

A hagyományoknak megfelelően ezúttal is a 
fúvósok toborozták a közönséget – előbb a város 
utcáit járva, majd a színpadon, a majálisozókat 
pedig Csányi József polgármester köszöntötte 
délelőtt, a következő gondolatokkal: – Néhány 
év kihagyás után, 2015. május elsején állítottuk 
vissza a régi hagyományt, hogy a majálist a par-
kerdőben rendezzük meg. Két évvel ezelőtt a fú-
vósok jóvoltából az a hagyomány is feléledt, hogy 
ezen a napon reggel zenével ébresztik – invitál-
ják a majálisra – Félegyháza lakóit. Toborzóútjuk 
nem volt hiábavaló, hiszen már a rendezvény 
megnyitásán is sokan vagyunk. Látható, hogy 
több helyszínen bográcsokat állítottak, főzőhe-
lyeket alakítottak ki különböző közösségek, ami 
azt jelzi, még vendégeket is várnak. Remélhető-
en az elkövetkező órákban olyan félegyházi ha-
gyományokat láthatunk – a mazsorettektől, tán-

cosainktól, amatőr művészeti közösségeinktől 
és meghívott előadóinktól –, amelyek már szer-
ves részeivé váltak majálisainknak, és megfelelő 
hangulatot tudnak teremteni egy kellemes idő-
töltéshez azoknak, akik kilátogattak a mai ren-
dezvényre – zárta gondolatait a polgármester.

A majálison természetesen nem maradhatott 
el a májusfaállítás sem. A fácskát gyerekek és 
szüleik közösen szalagozták fel, majd a Padka-
poros Táncegyüttes tagjaival közösen körtánc-
cal ünnepelték.

A nagytisztást munkahelyi, baráti közösségek 
vették birtokba. De itt volt lehetőség dodzse-
mezni, körhintázni, lovagolni és kocsikázni is. A 
gyerekek megismerkedhettek a rendőr- és tűz-
oltóautókkal, íjászkodhattak, és megnézhették 
sportegyesületeink bemutatóit is. 

 Hájas Sándor

Az időjárás borongós, de a hangulat  
felhőtlen volt a félegyházi majálison

Fotók: K
ürti László
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Új tanyagondnokok és eszközök segítik 
a tanyán élők mindennapjait
A külterületeken élők mindennapi segítésére két új tanyagond-
nok kezdte meg működését április elsejétől Kiskunfélegyházán. 
Emellett az önkormányzat sikeresen vett részt a Tanyafejlesztési 
Program pályázaton, így több mint kétmillió forint új eszköz be-
szerzésével segíti a gondnokok munkáját. Az új felszereléseket 
a Nagyszőlő úti Gazdakörben adták át egy projektzáró, illetve 
sajtótájékoztató keretében. Az eseményen bemutatkozott a két 
új tanyagondnok is.

A projektzáró megnyitójában 
Csányi József polgármester el-
mondta, hogy Kiskunfélegyháza 
életében a tanyagondnoki szol-
gálat eddig is kiemelt figyelmet 
kapott. A most átadott eszközpar-
kot a továbbiakban is szeretnék 
fejleszteni pályázati lehetőségek 
kihasználásával, és amennyiben 
megteremtődnek a pénzügyi fel-
tételek, újabb tanyagondnokok is 
segíthetik a mintegy 4.600 külte-
rületen élő ember mindennapjait.

Az új tanyagondnokok arról szá-
moltak be, hogy munkájuk után 
mindketten felkeresték körzetük la-
kóit, hogy feltérképezzék igényeiket, 

felajánlják a lehetőségeket. Boda 
Jánosné azt tapasztalta körzeté-
ben, hogy legtöbben a bevásárlások 
megkönnyítésében várnak segítsé-
get, hiszen messze a műút, nagyon 
nehézkes a közlekedés. Emellett el-
sősorban orvosi ügyeik intézésében 
kérnek segítséget. A Boda Jánosné 
körzetében élők többsége legin-
kább az orvoshoz, a rendelőintézeti 
ellátásokhoz jutás megkönnyítését 
várják a tanyagondnoktól. Mindket-
ten elmondták azt is, hogy körzetük 
lakói eleinte el sem akarták hinni, 
hogy ingyenes szolgáltatást kínál-
nak nekik, és nagyon hálásak voltak 
a lehetőségért.

A projektzárón a pályázaton 
nyert eszközöket is bemutatták, 
amelyek között van fűnyíró trak-
tor, vérnyomás- és vércukorszint 
mérő, utánfutó, hűtőtáska, kerék-
pár, esőkabát, gumicsizma, porszí-
vó és takarítógép egyaránt.

Az eseményen megjelenteknek 
Csörszné Zelenák Katalin, a 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi 
Egyesületének ügyvezetője tartott 
ismeretterjesztő előadást „Esély-
egyenlőség a tanyás térségekben” 
címmel.

Még mindig gyűjtik az életmentő üveget
A félegyházi önkormányzat a 
Csongrádi Víz- és Kommunális 
Kft.-vel közösen hirdette meg 
az „Életmentő üveg” akciót. 
A városban hat gyűjtőpontot 
alakítottak ki, ahová minden-
ki elviheti a feleslegessé vált 
üvegeket, azokat is, amelye-
ket a boltokban már nem vál-
tanak vissza. 

A szolgáltató ezt újra hasznosít-
ja, és a bevételből egy életmentő 
defibrillátort vásárolnak, amelyet 
a buszpályaudvaron helyeznek el. 
Az akció május 7-éig tart. Akik 
kapcsolódnak a gyűjtéshez és 
szelfit készítenek a helyszínen, azt 
pedig elküldik az eletmentouveg@
kiskunfelegyhaza.hu címre, érté-
kes ajándékokat nyerhetnek. Az 
első gyűjtőhelyet április 24-én a 
városi könyvtár mögött, a Gorkij 
utcai parkolóban állították fel.

A városközponti parkoló mellett 
gyűjtőhelyeket alakítottak ki a Pe-
tőfi lakótelepen, a szoborparkban, 
a Vasas pálya parkolójában, a Mik-
száth Kálmán utcai víztoronynál, 
a Halasi és a Dózsa György utca, 
illetve a Nefelejcs és a Platán utca 
sarkán.

Az akció népszerűsége min-
den várakozást felülmúl, így 
elérhető közelségbe került a ki-
tűzött cél: úgy a szelektív hulla-
dékgyűjtés népszerűsítése, mint 
a jelentős mennyiségű üveghul-
ladék összegyűjtése a városban 

magánszemélyek, iskolai osztá-
lyok, munkahelyi közösségek be-
vonásával. Emlékeztetőül: május 
7-én, vasárnapig lehet bedobni 
az összegyűjtött üvegeket, a 
szelfiket pedig május 14-éig vár-
ják.  A fotók beküldői között ér-

tékes nyereményeket sorsolnak 
ki a verseny szervezői. A közös-
ségek iskolai csoportok ingye-
nes strandolást, mozilátogatást 
nyerhetnek, míg a magánszemé-
lyek között vacsorameghívások 
találnak gazdára. 
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A majális mellett kikapcsolódásra, természetjárásra, kirándu-
lásra és egyéb szabadtéri programok szervezésére is egész 
évben igénybe veszik a Parkerdőt a félegyháziak. Akad, akit a 
nagyobb rendezvények csalnak ki, míg más rendszeresen kilá-
togat a Parkerdőbe.

Tóth Violetta (16): – A majálison 
minden évben itt vagyok, próbálok 
tevékenyen részt venni a rendez-
vényen. Gyerekkoromban sokat 
jártunk ide a családdal, már akkor 
is nagyon szerettem a Parkerdő 
hangulatát, és ez ma is így van. 
Örülök, hogy az elmúlt években 
sokkal rendezettebb lett, a kilátó 

is hangulatos, feldobja a környé-
ket. Sétáláshoz, természetjárás-
hoz év közben is ajánlom.

Rádi Andrea (41): – Harmadik 
éve van itt újra a majális, ilyenkor 
mindig kijövök és a gyermekeim is 
boldogan vesznek részt a progra-
mokon. A nyüzsgést és a hangu-
latot emelném ki, sok olyan isme-

rőssel találkozom ilyenkor, akikkel 
év közben nem. A programok tet-
szenek, ilyenkor kikapcsolódom. 
De az erdő egész évben alkalmas 
lehet egy kis kirándulásra.

Kürti Zsófia (23): – A majá-
lison kívül is kilátogatok néha-
napján a Parkerdőbe. Szépen 
rendbehozták, tisztán tartják, úgy 
tudom kullancsot is irtottak. Csa-
ládosoknak, állattartóknak az év 
többi napján hasznos lehet a zöld 
környezet egy kis sétára. A na-
gyobb rendezvényeken barátokkal 
találkozok, a programok is tetsze-

nek. Örülök, hogy ismét itt tartja a 
város a majálist.

Árvainé Volentér Éva (42): – 
Év közben is ki szoktam jönni a 
családdal a Parkerdőbe. Kutyát 
sétáltatok, és a gyerekeknek is 
jó program futkározni a szabad-
ban. Terveim között szerepel, 
hogy egyesületi színekben főzést 
is szervezek itt. A nagyobb ren-
dezvények mellett egyéb mást is 
rendezett a Parkerdő, a kilátó-
ba rendszeresen felmegyek, ki-
kapcsolódásnak mindenképpen 
ajánlom.

KÖRKÉRDÉS: Ki szokott-e járni a Parkerdőbe?

Búcsú  
Szemerédi 
tanár úrtól

A fegyelem a 
munka alapja 
– vallotta Sze-
merédi József 
tanár úr, akitől az 
elmúlt hetekben 
vett végső búcsút 
szerető családja.

Ezúttal egykori 
kollégái búcsúz-

nak tisztelettel és nagyrabecsüléssel 
a tanáregyéniségtől, akinek a szelle-
misége hosszú időn át összefonódott 
a József Attila Általános Iskolával. 
Ott dolgozott több mint 40 évig 
földrajz-biológia szakos tanárként, 
nyugdíjba vonulásáig, 1998-ig. Sok 
tanítványa az ő személyes hatásá-
ra választott olyan pályát, hivatást, 
amelyben nagy szerepe volt a bio-
lógiának. Diákjai közül többen úgy 
emlékeznek vissza rá, mint a tanár-
ra, aki varázslatos órákat tartott. 
Precíz, pontos, alapos munkát várt 
mindenkitől. Nemcsak a diákokkal 
volt következetes, önmagát is a rend-
szeretet, az órákra való rendszeres 
felkészülés, a szemléltető eszközök 
állandó használata jellemezte. Szi-
gorúsága a fegyelmezett munkának 
szólt, amely mögött egy végtelen 
szelíd és békességes ember oktatta, 
nevelte a jövőnek diákjait. 

Tanítványai hálával, a József Attila 
Általános Iskola tantestületének tag-
jai tisztelettel őrzik emlékét.

In memoriam 
Istvánfi Csaba 
Istvánfi Csaba Nagykanizsán született, 1936-ban. A kiskunfé-
legyházi Tanítóképző Intézet Testnevelési Szaktanítói Tagozatán 
végzett 1954-ben. Itt szerette meg a kosárlabdát, ami egész 
pályafutásának, életének meghatározó eleme lett.  Tanulmá-
nyait a Testnevelési Főiskolán folytatta, ahol 1958-ban szerzett 
testnevelő tanári diplomát. Ezt követte 1967-ben az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen a pszichológusi-, majd ismét a 
Testnevelési Főiskolán a kosárlabda szakedzői diploma. 

Tudományos fokozatai: 1973 – ELTE egyetemi doktori cím, 
1981 – A pszichológia tudomány kandidátusa. 1958-1969-ig 
középiskolai testnevelő tanár, kosárlabdaedző NB1-es csapa-
toknál. A Testnevelési Főiskolán (később Egyetem) 1969-től 
adjunktusi, 1979-től docensi, 1984-től egyetemi tanári beosz-
tásban az edzéselmélet és módszertan tantárgy oktatója.  

1978-1984 között a Testnevelési Főiskola tanulmányi dé-

kánhelyettese, 1984-1994 között 
a Magyar Testnevelési Egyetem 
rektora. 1984-től 1994-ig a TFSE 
elnöke, 1979-1994 között a Ma-
gyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetégnek az alelnöke, 1988-
2000 között a Magyar Olimpiai 
Bizottság elnökségi tagja.    

Tudományos tevékenysége, 
publikációi, előadásai elsősorban 
a stratégia és a taktika témakörhöz 

kapcsolódnak. 1972-1984 között a Budapesti Spartacus SC 
tudományos és módszertani csoportjának a vezetője. 1998-
2002 között a Magyar Olimpiai Bizottság „SYDNEY 2000” és 
az „ATHEN 2004” tehetségmened zselési program vezetője. 
A programban 27 sportág 267 versenyzőjének a teljesít-
mény-élettani, autroprometriai és biomechanikai felmérésének 
az irányítója.  

Sok más egyéb rangos kitüntetés mellett 2009-ben munkás-
ságát Kiskunfélegyházáért-díjjal ismerte el az önkormányzat.  

Utcafórum és programtájékoztató
Az MSZP helyi szervezetének ven-
dégeként utcafórumon vett részt 
Kiskunfélegyházán Botka Lász-
ló, a párt miniszterelnök-jelöltje, 
Szeged polgármestere. Néhány 
nappal később pedig Hiller Ist-
ván, az MSZP választmányának 
elnöke adott tájékoztatást a párt 
programjáról, elképzeléseiről az 
érdeklődőknek. Horváth Tamás 
helyi elnök elmondta, hogy a párt 
vezető politikusainak látogatásával 
az a céljuk, hogy az általuk kínált 
alternatívával minél többen tisztá-
ban legyenek Félegyházán is. 
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Kohut 
Sándorra 
emlékeztek 
Félegyháza elfeledett szülöttjéről, 
dr. Kohut Sándorról emlékeztek 
meg a Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár rendezvénytermében Mayer 
László és felesége előadásával. 

A Kiskunfélegyházán 1842-ben 
született New York-i főrabbit a 
bibliatudományok egyik nemzet-
közi nagyságának nevezte egyik 
elbeszélésében Móra Ferenc. Dr. 
Kohut Sándort 1874-ben Pécsett 
választották meg rabbinak, 1880-
ban Nagyváradon lett főrabbi, majd 
elfogadva a New York-i Ahavasz 
Cheszed hitközség meghívását, 
az USA-ba települt. Kezdeménye-
zésére alapították meg a Jewish 
Theological Seminaryt, amelynek 
tanára és igazgatója volt haláláig. 
Tanulmányai magyar, német, an-
gol és héber nyelven jelentek meg. 
Munkatársa volt a magyar és az eu-
rópai vezető zsidó folyóiratoknak.

A rossz időjárás miatt nem a mú-
zeum udvarában, hanem a Kos-
suth Szakképző sportcsarnokában 
tartotta meg a Koncert Fúvósze-
nekar a „Matinékoncertet”. A hely-
színváltozás szemmel láthatóan 
nem okozott gondot a gyerekeknek 
és szüleiknek sem, hiszen a lelátó 
rövid idő alatt megtelt. A látogató-
kat a szervezők ígéretének meg-
felelően, palacsintával is kínálták. 
A közönséget kezdésként Varga 
Mihály mesemondó előadása kö-
tötte le. Produkciójába több gyer-
mek is szívesen bekapcsolódott. 
Ezt követően a Kiskunfélegyházi 
Koncert Fúvószenekar népszerű 
– a legfiatalabbak által is ismert 
– dallamokkal szórakoztatta a 
nagyérdeműt.

A Kiskunfélegyházi Boldogságklub, a Jobb Veled a Világ Alapít-
vánnyal közösen, énekléssel és gyertyagyújtással hívta fel a 
figyelmet a környezetvédelemre, a fenntartható életmód és 
gondolkodásmód mellett való elköteleződésre. Április 21-én, a 
Petőfi téren, a Föld napjához kapcsolódó rendezvényen Grófné 
Czere Anikó szólt arról, hogy mennyire fontos az, ha minden nap 
tudatosan teszünk valami apróságot, amely környezetünket kí-
méli és óvja.

A Boldogságklub vezetője így fo-
galmazott: – Az első lépés, hogy 
ráébredjünk a saját felelősségünk-
re. Kisemberként a legtöbb, amit 
tehetünk a Földünkért, hogy oda-
figyelünk a mikrokörnyezetünkre, 
és erre neveljük az utánunk érkező 
generációt. Odafigyelve napi tette-

inkre, és azok következményeire, 
minden nap tudatosan tehetünk 
valami apróságot, amely környeze-
tünket kíméli és óvja.

Zöldítsük környezetünket, ül-
tessünk fákat és virágokat, ter-
meljünk haszonnövényeket! Pró-
báljunk minél kevesebb szemetet 

hagyni magunk után. Takarékos-
kodjunk a vízzel, villannyal, gázzal, 
ezek tudatos használatával már 
nagy eredmények érhetőek el. Vá-
sároljunk takarékosan, csökkent-
sük a pazarlást, ne legyen kidobott 
étel, közlekedjünk környezetkímélő 
módon. Hasznosítsuk újra tárgya-
inkat, sok ötlettel újat varázsolha-
tunk a régiből.

Társadalmi kötelességünk, hogy 
a gyermekeinket is a környezettu-
datosságra neveljük – tette hozzá, 
majd felcsendült a „Gyújts egy 
gyertyát a Földért” című ének, 
és meggyúltak a gyertyák is a 
Földért.

Énekkel a Földért

Díjazott 
diákköltő

A 40. Kárpát-medencei Középis-
kolás Irodalmi Pályázaton bronz 
oklevél elismerésben részesült a 
kiskunfélegyházi Miklya Csanád 
Máté – adta hírül az MTI.

A pályázathoz kapcsolódva 
idén is megrendezték a diák-
írók és diákköltők találkozóját, 
amelyre azt az ötven diákot hív-
ták meg a pályázók közül, akik 
a zsűri szerint a legjobban sze-
repeltek. Közöttük volt a Móra 
Ferenc Gimnázium diákja, a 
félegyházi íróházaspár, Miklya 
Zsolt és Miklya Luzsányi Mó-
nika gyermeke is. 

Matiné-
koncert

Fotó: Pereszlényi Erika
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A színpad dalosokkal, a né-
zőtér zeneszerető közönség-
gel telt meg április 22-én a 
művelődési központban. A 
Kiskunfélegyházi Zeneba-
rátok Egyesülete szervezte 
hangversenyen a zenepeda-
gógus, zeneszerző születé-
sének 135. és halálának 50. 
évfordulójára emlékeztek. A 
Kodály Emlékhangversenyen 
a Zenebarátok Kórusa mel-
lett a Batthyány iskola Kicsi-
nyek kórusa és Nagykórusa, 
valamint vendégkórusként a 
Budapesti Hunyadi Véndiák 
Kórus adta elő Kodály Zoltán 
legszebb műveit. Az énekka-
rokat Sebestyénné Farkas 
Ilona, Nagyné Mészáros Eri-
ka, Molnár Elvira és Szatmári 
Imre vezényelte.

Lovas színház  
Bugacpusztán
A Nemzeti Lovas Színház előadá-
sában a magyar operettirodalom 
egyik legsikeresebb művét, a Mág-
nás Miskát (Operett két felvonás-
ban – átirat) mutatják be május 
19-én, 19 órától Bugacpusztán. 
Pintér Tibor főszereplése és ren-
dezése mellett közreműködnek a 
Nemzeti Lovas Színház lovasai, 
valamint a Sziget Színház tánc-
kara. Jegyek kizárólag elővételben 
kaphatók, bővebb információ az 
AranyLó Bugac Önkormányzati 
Kft. oldalán található és a +36-
70/463-9841-es telefonszámon 
kérhető.

Kodály Zoltánra 
emlékeztek

Szülők Akadémiája címmel 
rendezték meg a Kiskunfé-
legyházi Nagycsaládos Egye-
sület programsorozatának 
első részét április 29-én. A 
legtöbb szülő a gyermekneve-
lést szép és nemes feladat-
nak tartja, ám vannak idő-
szakok, amikor problémákkal, 
és nehéz időszakokkal kell 
szembenézniük. 

Ezeknek az időszakoknak a meg-
értésében és helyes kezelésében 
nyújtott segítséget a Szülők Aka-
démiája első előadássorozata, 
amelyben dr. Kissné Sváb Ildikó, 
pszichológus elsősorban a legki-
sebb gyermekek nevelésénél adódó 
krízisekről tartott előadást. 

A jelenlévők a várandósság, 
a születés és a gyermeknevelés 
közötti időszak megéléséről hall-
hattak, valamint az előadáson 
megvizsgálták mélyebben is ezt a 
témakört a gyerekek és a szülők 
szemszögéből. Kérdések is felme-
rültek, amelyekre az előadó kész-
séggel válaszolt, így mindenki sze-
mélyre szabott tanácsot kaphatott 
a szakembertől. A rendezvényen a 
Betűbölcsi oszlopos tagjai is részt 
vettek, hiszen az előadás elsősor-
ban a 3 éves kor alatti gyermekek-
ről szólt.

A Szülők Akadémiája az Embe-
ri Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program jóvoltából A nagy család 
közös ügyünk című pályázat kere-
tében valósult meg.

Szülők Akadémiája
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Új diákpolgármestert választottak 
a félegyházi diákok
Dencs Lászlót, a Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnázium 
diákját választották meg a Kiskunfélegyházi Gyermek és Ifjúsági 
Önkormányzat új polgármesterének. Horváth Károly korábbi di-
ákpolgármester utódjáról április 26-án szavazással döntöttek a 
város általános és középiskolásai. A GYIÖK új vezetője és az ön-
kormányzat tagjai a városi képviselő-testület ülésén ünnepélyes 
keretek között tették le az esküt, és Csányi József polgármester-
től vették át megbízólevelüket.

Az újdonsült diákpolgármester 10. 
évfolyamon, kereskedelem-marke-
ting szakon tanul. Hobbija a zenélés 
és a fotózás. Rendészeti, vagy kato-
nai szakon szeretne továbbtanulni. 
A diákpolgármesteri jelöltséget 
azért vállalta, mert szeretne se-
gíteni társainak. Konkrét céljairól 
lapunknak elmondta, hogy nagyon 

szeretné, ha minél előbb létre-
hozhatnának Kiskunfélegyházán 
egy ifjúsági központot. Egy olyan 
teret, ahol le lehet ülni, beszélget-
ni, csocsózni, biliárdozni és egyéb 
játékokkal múlatni az időt. Termé-
szetesen itt rendszeresen szervez-
nének közösségi foglalkozásokat is. 
De lenne lehetőség nyelvtanulásra, 

és ingyenesen kaphatnának számí-
tástechnikai segítséget is a diákok. 
Dencs László hozzátette: elődjével, 
Horváth Károllyal nagyon jó a kap-
csolata, aki megosztja vele eddigi 
tapasztalatait, valamint megígérte 
azt is, hogy a későbbiekben is segíti 
a munkáját.

A választási eredmények alap-
ján a diákönkormányzat képviselő 
tagjai lettek: Kiss Anna, Almási 
Emerencia, Bencsik Szabolcs, 
Barna Pap Adrián, Szabó Gergő 
Zsolt, Ajtai Patrícia, Solymosi 
Andrea, Farkas Patrik, Czibo-
lya Máté, Tóth Violetta, Dará-
nyi Miklós, Szabó Ágnes, Udvari 
Dominik, Kovács Bálint, Radnó-

ti Kamilla, Rácz Dominik, Bíró 
Krisztina, Terbe Zsuzsanna, 
Farkas Péter, Nikula Kitti, Tar-
jányi András, Somodi Beatrix, 
Ladányi Bence, Kis Eszter és 
Csósza Anna Cecília.

Karcsi az érettségire 
összpontosít

A GYIÖK minden évben választ 
vezetőt, aki a következő évben el-
látja a szervezet képviseletét, és 
végzi az irányítást. A tavaly diák-
polgármesteri pozícióba került 
Horváth Károly a Kossuth Lajos 
Szakképző Iskola 12. osztályos 
tanulója, aki az asztalos szakma 
megszerzése után az iskola két 
éves érettségit adó képzésére jár. 
A diákönkormányzat élén eltöl-
tött egy év sok új tapasztalatot 
hozott a lakiteleki fiú számára, a 
legnagyobb hozadéknak mégis a 
tisztség személyiségformáló ha-
tását tartja.

– A programok, és a borsihalmi 
tábor volt számomra a legkedve-
sebb emlék, mivel ekkor éreztem 

a leginkább az össze-
tartozást a GYIÖK-ön 
belül – emlékszik visz-
sza a fiatal fiú. Az egy 
év alatt kialakult barát-
ságok és ismeretségek 
pedig gazdagabbá tet-
tek, és pozitív irányban 
hatottak rám, amellyel 
együtt magabiztosabb 
is lettem, és most már 
bátrabban állok ki az 
emberek elé – tette hoz-
zá, majd arról beszélt, 
hogy a tisztséggel kö-
vetkezésképpen kiala-
kult népszerűség jól esik 
neki, és szívesen beszél-

get azokkal is, akiket nem ismer 
név szerint.

A diákönkormányzat céljaként 
tűzte ki érdekképviseleti munká-
jának minél szélesebb körben való 
megismertetését – mondta el a 
leköszönő polgármester -, amely-
nek kezdeti eredményei tapasz-
talhatóak is voltak, és volt eset, 
hogy segítségért fordultak hozzá. 
Bármennyire is kedves azonban 
számára a diákpolgármesteri 
munka, idén nem jelöltette ma-
gát a pozícióra, mert a követ-
kező tanévben már az érettsé-
gire összpontosít, amely után 
pedig szeretne egy jó csapatban 
elhelyezkedni.

 K. G.

A 2001-ben alakult ClubNetCet 
Internetes Ismeretterjesztő Egye-
sület évente hirdet meg rajzpályá-
zatokat. Ezeken a Kiskunfélegyházi 
Batthyány Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai 
Szederkényi Barbara informatika 
szakos tanárnő irányításával évek 
óta eredményesen vesznek részt. 

A tanárnő szerint a tanulók élve-
zettel készítik az alkotásokat, köz-
ben kiélhetik kreatív képességei-
ket, ezáltal is fejlesztve azokat. A 
témák hasznosak, fantáziadúsak, 

szabad teret engednek a gyermeki 
képzelőerőnek. Az idei rajzverseny 
„Együtt-Lét” címmel jelent meg.  

A tanulók alkotásai szép ered-
ménnyel szerepelnek az internetes 
szavazásokon, a képek közül több 
bekerült már különböző naptárak-
ba is. Az alkotásokat festőművé-
szekből, pedagógusokból álló zsűri 
bírálja. A legjobbakat kiállítások 
keretében mutatják be a nagykö-
zönségnek, így jutottak el Erdély 
több magyarlakta településére is.

 Bense Zoltán

Majd én megmutatom!
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Szakmai éjszaka
Idén már harmadik alkalommal 
csatlakozott a Szakmák éjszakája 
országos mozgalomhoz a Köz-
gazdasági Szakgimnázium. A ren-
dezvényre a közgazdász szakma 
iránt érdeklődő leendő tanulókat, 
közöttük az érettségivel rendelke-
ző továbbtanulni szándékozókat 
várták. A programot a „próbád ki, 
ismerd meg, csináld meg” mondat 
jegyében szervezték meg az iskola 
oktatói.

Kicsit másként mutatták be a 
tanulható szakmákat. Arra töre-
kedtek, hogy amit a kívülállók hal-
lottak, vagy olvastak a közgazdász 

hivatásról, arról a gyakorlatban is 
ismereteket szerezhessenek.

A rendezvényen természetesen 
a helyi bankszféra is képviseltette 
magát, hiszen a város pénzintéz-
ményeiben sok volt közgés diák 
dolgozik. Az est során az érdeklő-
dőket többek között megismertet-
ték a fuvarszervezéssel és a logisz-
tikai feladatok megoldásával is. Az 
informatikai bemutatón a hálózat-
építésről, a hálózati elemek össze-
kapcsolásáról tartottak bemutatót, 
de lehetett tájékozódni az adóbe-
vallásról, vagy akár a bruttó és a 
nettó bér közötti különbségről is.

Lovászok az élvonalban
Pécelen, a Szakma Kiváló Tanu-
lója Országos Versenyen a kis-
kunfélegyházi Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakképző Iskola 
tanulói, Bolla Lilla az első, Sza-
lay Zita pedig a hetedik helyen 
végzett. Ezzel az eredménnyel a 
lányok már a kitűnő bizonyítványt 
is a zsebükben tudhatják. Mind-
ketten a lótenyésztő szakmában 

szeretnének továbbtanulni és 
dolgozni. 

Az országos versenyen az el-
méleti és a gyakorlati tudásukról 
is számot adtak a versenyzők. 
Lilla a legjobb elméleti és legjobb 
tenyésztési modul különdíját is 
magával hozta. A sikeres lovászok 
felkészítői voltak: Szajbert Éva, 
Katona Béla és Rózsa Pál. 

Felelősséggel egymásért
Félegyházi középiskolások is 
részt vettek a Szalamandra Két-
éltű Kutató-Mentő Alapítvány 
és a kiskunfélegyházi rendőrka-
pitányság közös szervezésében 
rendezett bűnmegelőzési tábor-
ban. A jászszentlászlói Kézmű-
ves Tanyán megrendezett prog-
ram legfőbb célja az volt, hogy 
növelje a fiatalok egymás iránti 
felelősségét, és ha környezetük-
ben valaki bajba kerül, akkor tisz-
tában legyenek a segítésnyújtás 
lehetőségeivel.

A tábor programjai során szó-
ba került az is, hogy mit kell tenni 
akkor, ha észreveszik, hogy vala-
kinek drogot kevertek az italába, 
vagy ittasan ül a volán mögé. 
Kárpáti Rita, a tábor egyik 
főszervezője elmondta, hogy a fi-
atalok tréningeken ismerkedhet-
tek meg azzal is, hogy hogyan se-
gíthetnek a fogyatékkal élőknek. 

A foglalkozások során Csiz-
madia Anita, a Kiskunfélegyházi 
Mentők Alapítvány munkatársa 
bemutatóval egybekötött előa-
dást tartott az életmentésről. A 
diákok kipróbálhatták az újra-
élesztést, de azt is megtanulták, 
mit kell tenni, ha a környezetük-
ben valaki cukorbetegség vagy 
epilepszia miatt rosszul lesz. Be-
szélt arról is, milyen tünetei van-
nak annak, ha valakinek agyvér-
zése, szívinfarktusa van, ilyenkor 
mit kell tenni.

A tábor célja volt az is, hogy a 
diákokat az önkéntességre nevel-
jék. Ezért lehetőséget biztosítanak 
számukra arra, hogy megszerzett 
tudásukat átadják társaiknak. 
Többek között a Rock tárban két 
koncerten, majd az Európai Kőfa-
ragó Fesztiválon és a kunszállási 
Military Fesztiválon vállalhatnak 
önkéntes feladatot.

Természettudományos 
emlékverseny

Április 21-én, a József Attila Ál-
talános Iskolában rendezték meg 
a IX. dr. Csizmazia György Termé-
szettudományos Emlékversenyt. A 
hét csapat (József, Dózsa, Platán, 
Szeged, Pálmonostora, Csongrád 
és Darvas) közül a Kiskunfélegyházi 
Darvas Általános Iskola első helye-
zést ért el. A csapattagok, Gulyás 

Réka 8.a, Szólya Miklós 7.a, Sal-
lai Richárd 6.a és Horváth Sám-
son 5.a osztályos tanulók minden 
természettudományos feladatot 
megoldottak (matematika, fizika, 
kémia, biológia, földrajz, logika) és 
végig magabiztosan vezettek. Fel-
készítő tanárok: Dinnyés-Kis Zsu-
zsanna és Csollár Géza.
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Az idei, X. Szakma Kiváló Ta-
nulója Versenyen 18 diák kép-
viselte Bács-Kiskun megyét, 
köztük öt félegyházi tanuló.

A Nemzetgazdasági Miniszté-
rium a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamarával közösen hirdette 
meg a 2016/2017-es tanévben 
az Országos Szakmai Tanulmányi 
Versenyt, amelyen a Szent Bene-
dek Általános Iskola, Középisko-
la, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium Kiskunfélegyházi PG 
Tagintézményének diákjai kima-
gasló sikert értek el. Gépgyár-

tástechnológiai technikus kate-
góriában az országos első helyet 
Pallagi István érdemelte ki, a 
második helyet pedig Nemcsok 
Ádám szerezte meg. A versenyen 
Palásti Bence és Szalai Miklós 
László is az országos elődöntőbe 
jutott. A versenyre való felkészü-
lést Kovács József és Buri Gá-
bor tanárok segítették.

A versenyen III. helyezett lett 
Fodor Dóra fodrász, a Kiskun-
halasi SZC Kiskunfélegyházi 
Kossuth Lajos Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma tanulója. 

Józsefesek az élen 
Ebben a tanévben is meghirdet-
ték a katasztrófavédelmi ifjúsági 
versenyt, amelyet április 5-én 
rendeztek meg a Kiskunfélegyhá-
zi Hivatásos Tűzoltóparancsnok-
ságon. A József Attila Általános 
Iskola csapata a II. helyet szerez-
te meg. A csapat tagjai voltak: 
Horváth Soma, Miklán András, 
Bari Bence, Szénási Zoltán. 
Felkészítő tanáruk: Dinnyés-Kis 
Zsuzsanna.

A Magyar Vöröskereszt által 
meghirdetett Országos Elsőse-
gélynyújtó Verseny részeként 
április 25-én, a Kiskunfélegyhá-

zi József Attila Általános Iskola 
adott helyett a városi forduló-
nak. Az iskola egyik csapata a 
II. helyet szerezte meg. A csapat 
tagjai: Kerekes Kornél, Kovács 
Bálint, Tarjányi Botond, Vá-
radi Ákos, Váradi András. Az 
első helyezést szintén a józse-
fesek ragadták magukhoz, így a 
megyei fordulón az általános is-
kolai korosztályból Kiss Edina, 
Rékasi-Nagy Bence, Stecenkó 
Lili, Stecenkó Nándor, Szegedi 
Gergő képviselik Kiskunfélegy-
háza városát. Felkészítő tanár 
dr. Sinkó Melinda.

Szakmájuk sztárjai

Akár életet is menthetnek

A Magyar Vöröskereszt kiskunfé-
legyházi területi szervezete első al-
kalommal rendezte meg a Védőnői 
Szolgálat és a Mentőszolgálat köz-
reműködésével az elsősegélynyúj-
tó verseny városi fordulóját április 
25-én. A József Attila iskolában 
megrendezett „életmentő” verse-
nyen általános és középiskolás, 
valamint felnőtt kategóriában is je-
lentkeztek csapatok. A zsűri elnöke 
Csizmadia Anita mentőtiszt volt.

A csapatok egy írásbeli tesztsor 
kitöltése után négy szimulációs 
gyakorlati feladat ellátásával mér-
ték össze tudásukat. Felnőtt kor-

csoportban a Kossuth Lajos Szak-
képző Intézmény csapata szerezte 
meg az első helyet. A középiskolá-
sok versengésében a Móra gimisek 
bizonyultak a legjobbnak, második 
helyen a Szent Benedek Gimnázi-
um gárdája, a harmadikon pedig 
a Kossuth Lajos Szakképző Intéz-
mény dákjai végeztek. A József 
Attila Általános Iskola 1-es számú 
csapata korcsoportjának első he-
lyezését szerezte meg. A második 
helyen pedig a józsefesek 2-es szá-
mú csapata végzett. A Platán isko-
la diákjai a képzeletbeli dobogó 3. 
fokára állhattak fel.
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Dr. Sasi Ádám 2009 óta 
ügyvéd Kiskunfélegyhá-
zán, 2010-ben szerezte 
meg az ingatlanforgalmi 
szakjogász képzettséget 
és napi szinten foglalko-
zik ingatlanokkal. Ezúttal 
a jelzáloghitelek változá-
sairól számolt be. 

A K&H Bank szerint 
2017-ben a jelzáloghitele-
zésben 14, a személyi köl-
csönöknél pedig 15 száza-
lékos bővülés várható. Ez a nettó reálbérek 
növekedéséből, az alacsony kamatkörnyezet-
ből és a lakáspiac élénküléséből következik. 
A lakáshitelek nagy része 1 éves kamatperi-
ódusú, ugyanakkor egyre többen választják 
hosszabb távon a fix hiteleket.

2008 óta először ismét 20 százalék fölé 
emelkedtek tavaly a lakáshitelek a hazai ott-
honteremtési finanszírozásában, a használt 
lakás vásárlására fordított hitelek aránya 
74 százalék. Tavaly már 2,7-szer annyi la-
káshitelt vett fel a lakosság, mint a 2013-as 
mélyponton.  

Új lakás vásárlásánál az átlagos hitelösszeg 
6,8 millió, a használt lakásoknál 6,1 millió, 
házépítéseknél pedig 4,7 millió forint volt. A 
legfeljebb egyéves kamatperiódusú (változó 
kamatozású) új lakáshitelek átlagkamata 4,33 
százalékról 3,39 százalékra csökkent, de az 
5-10 évre fixált kamatok kisebb mértékben, 

5,90 százalékról 5,54 szá-
zalékra csökkentek február-
ban az egy évvel korábbihoz 
képest. 

A Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) a kamatfelárak csök-
kentése és a hiteltermékek 
átláthatóságának növelé-
se érdekében megalkotja a 
„fogyasztóbarát lakáshitel” 
minősítést, amelyet csak 
a feltételeknek megfelelő 
banki lakáshitel-termékek 

nyerhetnek el. A minősítés bevezetésével 
egységes feltételrendszerű, átlátható, össze-
hasonlítható, kedvező árazású lakáshitelek 
terjedhetnek el a piacon. A minősítést csak 
könnyen érthető és összehasonlítható, egy-
szerű ügyintézés mellett felvehető, rejtett 
költségeket és árukapcsolásokat nem tartal-
mazó lakáshitel-termékek kaphatják meg.

Amennyiben ingatlanvásárlásban gondolko-
zik és a vételárhoz szükséges lenne a CSOK 
vagy jelzáloghitel, akkor – az ügyintézés köny-
nyebbé és gyorsabbá tétele érdekében érdemes 
pénzügyi szakember segítségét igénybe venni 
a legjobb konstrukció kialakításához. Ingyenes 
ügyintézéssel keresse bizalommal Tamási 
Kittit, (+36/30-321-7585) a Duna House és a 
SMART Ingatlan pénzügyi tanácsadóját.

A Duna House Iroda új helyen, a Deák 
Ferenc u. 2. szám alatt várja ügyfeleit. 
Bejárat a Kossuth u. felől.    (x)

Ingatlanpiaci hírek A fele sem  
áprilisi tréfa
Hóesésre ébredtünk április 19-én, és az 
azt követő reggelen is, és úgy tűnt, mint-
ha újra beköszöntött volna a tél. A szo-
katlan időjárás nem csak rajtunk fogott 
ki, hanem az ébredező természetet is 
csúful megtréfálta. Az áprilisi szeszélyes 
időjárás a mezőgazdasági veteményeket 
is érintette, hiszen a szántóföldi kultú-
rák, a gyümölcsösök, és a szabadföldi 
kertészeti növények is már olyan növeke-
dési stádiumban vannak, amikor a hideg, 
vagy a havazás komoly károkat okozhat.

Meglepő látványt nyújtott a térségünket is 
érintő havazás, ami a virágba borult kertek-
ben, és a zöldellő határon hagyta nyomait. A jó 
arasznyira megnőtt őszi gabona, és a virágzó 
repce néhány órára hótakaró alá került, és a 
gyümölcsfák virágfürtös ágai is meghajlottak 
a télies csapadék súlya alatt. Azonban jelentős 
fagy nem volt, és a hó is elolvadt, így a növé-
nyek ki tudják heverni az átmenetileg zord kö-
rülményeket – mondta el lapunknak Tarjányi 
Ágoston biokertész, a Mezőgazdasági Szak-
képző Iskola szakoktatója, hozzátéve, hogy az 
igen kemény, és mintegy harminc éve nem ta-
pasztalt hideg telet is viszonylag jól viselték a 
növények, és csak néhány, jellemzően igénye-
sebb szőlőfajta fagyott el.

– A mostani időjárás kapcsán szerencse, 
hogy bár közel volt a fagyhoz a hőmérséklet, 
nem ment le mínusz kettőig, így fagykár nem 
keletkezett, a hótakaró pedig nem érte el azt 
a vastagságot, amelynek súlyát a növények ne 
tudnák tolerálni. Emellett viszont a lehulló na-
gyobb mennyiségű csapadék kifejezetten szük-
ségszerű volt. Kárt igazán az okozna – tette 
hozzá a szaktanár –, ha a hőmérséklet mínusz 
kettő fok alá csökkenne, mert olyan alacsony 
hőmérsékleten a növények rostjai már végle-
gesen károsodnak. Ugyanígy veszélyt jelent az 
is, ha a hideg egy hétnél tovább eltart, mivel 
ilyen esetben a rovarok behúzódnak, és nem 
végzik el a beporzást.

A szakember szerint tehát leginkább a fagy-
tól kell tartanunk, amely megtizedelheti a vár-
ható termést. A biokertésztől azt is megtudtuk, 
hogy a mezőgazdasági termelésben a védeke-
zés részeként már alkalmaznak olyan fagyvé-
dő technológiát, amely a növényi szöveteket 
ellenállóbbá teszi a fagy roncsoló hatásaival 
szemben. Ez a kémiai beavatkozás azonban 
olyan szerek kijuttatását jelenti, amelyeket a 
biokertészetekben nem alkalmazhatnak.

Helytálltak az ökölvívók
Kiváló eredménnyel szerepeltek a 
félegyházi fiatal bunyósok a Debre-
cenben megrendezett diákolimpián, 
ahol több mint 300 versenyző szállt 
ringbe. A KHTK ökölvívó szakosz-
tályának fiatal versenyzője, Buza 
Barbara (a Darvas iskola tanulója) 
a serdülő lányok 54 kilogrammos 
versenyében aranyérmet szerzett. 
Klubtársai közül Buza Attila (Kos-
suth Szakiskola) a juniorok, Tóth 
János (József Attila Iskola) pedig 
a serdülő korosztály versenyében 
szerzett bronzérmet.

A nemrégiben 
hivatalosan is 
megalakult Hideg 
László Boksz Klub 
versenyzői első 
alkalommal sze-
repeltek országos 
versenyen, és nem 
is eredménytelenül. 
Szikora Benedek 
első országos ver-
senyén bronzérmet 
szerzet a serdülők 
104 kilogrammos 
kategóriájában. 
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Kis J. Tibor és családtagjai között a szokottnál is szorosabbra 
fűzte a sors az összetartozást. Szabó Zsuzsa révén ismertem 
meg őket, aki rendhagyó módon egy családnak adta tovább ro-
vatunk stafétáját, hogy általunk nyerjen bepillantást a házaspár 
lelkierejének titkába. Tibor és felesége, Kisné Patyi Julianna el-
képesztő odaadással, szeretettel és természetességgel gondos-
kodnak Zoltánról, a 30 esztendős középsúlyos értelmi fogyaté-
kos autista fiukról.

A felsőgalambo-
si dűlők között 
keresem az út-
mutatás szerinti 
barna vaskaput, 
ami mögött zajlik 
a Kis család élete. 
Megtisztelő, hogy 
szélesre tárják 
előttem, és bete-
kintést engednek 
abba küzdelmek-
kel teli, egysze-
rű, de végtelenül 
bensőséges világ-
ba, ami mögötte 
zajlik. Zoli – a 
felnőtt bőrbe bújt, 
borostás gyer-
meklélek – mesét 
néz, míg én szüleivel a másik szo-
bában beszélgetünk, de egyik sze-
mét és fülét folyamatosan rajtunk 
tartja. Időnként egy-egy szóval 
azt is tudomásunkra hozzá, hogy 
hozzáfűznivalója van az elhang-
zottakhoz. Egy ideig gyanakvóan 
szemrevételez, s miheztartásként 
többször rákérdez: „néni?” Ezzel 
vár visszaigazolást szüleitől, hogy 
én vagyok-e az a személy, akinek az 
érkezését már előre jelezték neki. 
Az autistáknál ugyanis biztonsá-
guk egyik alappillére, hogy tudják 
mi fog velük, körülöttük történni a 
következő percekben, órákban. 

Zoli folyamatos kontrollpillantá-
sai mellett, kávézás közben hall-
gatom az utóbbi három évtized 
történetét. Tibor és Julika között 
érzékelhető, hogy félszavakból, 
félpillantásokból értik egymást. 
Ezt a képességet – Zoltán sajátos 
üzeneteinek folyamatos dekódo-
lása mellett – sok közösen meg-
oldott élethelyzet mélyítette el. 
Canossa-járásuk akkor kezdődött, 
amikor 1987-es születésű első 
gyermeküknél arra lettek figyelme-
sek, hogy nem olyan, nem úgy fej-
lődik, mint a többiek. Nehezebben 
tanult meg járni, beszélni. az óvo-
dában órákon át állt az ablak előtt, 
a beszédfejlődése megakadt… 
Akkoriban az autistákról még a 
szakemberek is keveset tudtak. Így 
történhetett meg, hogy Zoltánról 

hat évesen kimondták ugyan, hogy 
fogyatékos, az autizmus diagnózisa 
viszont csak évekkel később szü-
letett meg. A képet Zoli esetében 
mentális retardáció és epilepszia 
is árnyalja.

A Kis házaspárban ennek elle-
nére fel sem merült, hogy bent-
lakásos intézetben helyezzék el 
gyermeküket, akinek másságát 
az egész család – beleértve az 
1990-es születésű öccsét, Miklóst 
– elfogadta.

– Vittük magunkkal minden-
hova, soha nem szégyelltük. Az 
persze megfordul eleinte a mi 
fejünkben is, hogy „miért pont 
én?”. De nem estünk kétségbe. 
Amikor 18 éves lett, volt ugyan 
egy mélypont. Talán akkor szem-
besültem vele visszavonhatat-
lanul, hogy soha nem fog tudni 
leválni rólunk, és mi sem élünk 
örökké… Megtanultuk viszont 
más szemmel nézni a világot, 
másként gondolkodni. A tény, 
hogy Zoli egész életében a gon-
doskodásunkra fog szorulni, 
megváltoztatott mindent, átren-
dezte az életünkben a prioritáso-
kat – mondja az édesanya. 

– Eszerint rendeztük be az éle-
tünket – fűzi tovább a szót Tibor, 
az édesapa. – Julcsi főállású gon-
dozó Zoli mellett, én pedig a rá-
dió-televízó műszerész végzettsé-
gemmel olyan munkát vállaltam, 

ami mellett meg tudom oldani Zoli 
beszállítását a „Fonóba”, vagyis a 
fogyatékosok napközi otthonába.  

Mert, hogy Zoltánnak ez jelen-
ti a közösséget, az otthonon túli 
világot. Apa minden reggel viszi, 
délben megy érte. A szertartá-
sos reggeli sohasem maradhat el, 
majd itthon várja az ebéd, délután 

állandó prog-
ram a séta vagy 
kerékpározás, 
és az uzsonna a 
mamánál. Szí-
vesen hallgat 
zenét, megunha-
tatlanok számá-
ra a mesék, de 
részt vesz olykor 
a házkörüli mun-
kákban is: tud 
például talicskát 
tolni, krumplit 
vetni és felszed-
ni. A nagyszülők 
és a keresztszü-
lők is elfogadó 
szövetségesek a 
család mellett. 

A kisebb testvér, Miklós Szegeden 
él mióta történészként végzett az 
egyetemen, de rá is mindenben 
számíthatnak a szülők. 

Tibor és Julcsi kicsit elmélázott 
a kérdésen: vajon hogyan élnének 
most, ha két egészséges fiuk len-
ne. – Hajtanánk, ingáznánk, talán 
már együtt sem lennénk – hangzik 
a válasz rövid gondolkodás után, s 
minden kétséget kizáróan egyet-
értenek abban, hogy nem lett vol-
na sem nyugodtabb, sem jobb az 
életünk.

– Elfogadtuk, hogy ő ilyen, és 
megkaptunk minden támogatás, 
hogy boldoguljunk a kihívással. 
Egyedül nem lettünk volna rá ké-
pesek, de a család mellettünk áll. 
Az autizmus vezető tünete az ér-
zelmi kötődésben megnyilvánuló 
zavar. Sokszor semmilyen szociális 
kapcsolatot, törődést, simogatást, 
beszélgetést nem igényelnek ezek 
az emberek. Zolikán viszont lát-
szik, hogy szeret minket, ragaszko-
dik hozzánk. Ez nagy szerencsénk. 
Mint ahogy az is, hogy a szükség-
ben mindig volt, aki segített. Vagy 
ha nem, akkor tudtunk magunkon 
segíteni.

A Kis család Kovács Máriának 
adja át a stafétát, aki fia halálát 
követően egy alapítványt hozott 
létre a Fonó, Zoltánhoz hasonló 
gondozottai javára.  

 Tóth Timea

S
TA

FÉ
TA Összetartás a szükségben Szűts Tamás 

szobrai  
a Stefánia 
Palotában
Szűts Tamás kiskunfélegyházi 
szobrászművész két alkotása 
is látható a budapesti Stefánia 
Palotában, április 21-én meg-
nyílt Tavaszi Tárlaton. A „Ha 
meghal a nap” és „A teremtés 
második napja” (…az első nap 
megteremté az Úr és szétvá-
lasztotta a sötétséget és a vi-
lágosságot, a második napon a 
Földet és a vizet) című szobrok 
23 alkotó munkái között szep-
tember végéig várják a láto-
gatókat. A tárlat anyagát és a 
posztamenseket – tekintettel 
arra, hogy általában nagy és ne-
héz darabokról volt szó – darus 
tehergépkocsival szállították a 
helyszínre.

Hirdetés
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Hirdetés

Amikor a szomszéd néniből színésznő lesz
Többek között a háromfunkciós nokedliszaggató egészségre 
gyakorolt jótékony hatásaival is megismerkedhetnek annak az 
egyszerre szórakoztató és tanulságos darabnak a nézői, amelyet 
jórészt félegyházi nyugdíjasok adnak elő a Kiskunfélegyházi Ren-
dőrkapitányság szervezésében. A próbák már javában zajlanak a 
Móra Ferenc Művelődési Központban, a bűnmegelőzési céllal író-
dott szövegkönyvet dr. Horváth-Rekedt Gréta rendőr főhadnagy 
állítja színpadra. Az előadáson közreműködnek többek között a 
félegyházi citerazenekar tagjai és a Kunplastos kánkános nagyik. 
S miközben a közönség jókat nevet a szereplők hiszékenységén, 
talán egy életre felvérteződnek a rájuk specializálódott trükkös 
csalók módszerei ellen.

Dr. Horváth-Rekedt Gréta, a fé-
legyházi rendőrkapitányság bűn-
megelőzési előadója a kecskeméti 
„TETTHELY” Őszikék című bűn-
megelőzési témájú színházi előa-
dást követően arra gondolt, hogy 
amatőr szinten is létre lehetne 
hozni egy hasonló előadást úgy, 
hogy a színészek helyett a szom-
széd nénit, az utcáról, boltból 
ismerős bácsit látnánk a színpa-
don. A Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács által meghirdetett pályá-
zat tette lehetővé, hogy az ötlet-
ből valóság legyen. A szereplőket 
a nyugdíjas klubok vezetőinek 
ajánlása alapján választották ki, 
a színpadon 20 főt felvonultató 

darabban egyetlen profi színész, 
Koncz Eszter játszik. 

A félegyházi közönség első íz-
ben június 8-án láthatja a megle-
hetősen tanulságos darabot, majd 
a környékbeli falvakban is bemu-
tatják a jóhiszemű nyugdíjasok és 
az őket megkárosító trükkös csaló 
történetét. A szövegkönyv pedig 
– még ha oly szórakozató is – ko-
rántsem csak a fantázia műve, a 
rendőri munka során tapasztalt 
valós eseményekből indul ki. A hu-
mor eszközeivel dolgoz fel olyan 
tipikus eseteket, mint amikor ma-
gukat hivatali embernek kiadva, 
vagy akár rosszullétet színlelve 
próbálják becsapni az idős, jóindu-

latú, ámde hiszékeny embereket a 
csalók. 

Az előadás mellett a projekt-
nek további elemei is vannak. A 
fórumok és a kortárs segítőkép-
zés ugyancsak a bűnmegelőzést 

szolgálják. Ezzel is azt szeretnék 
elérni, hogy az idősek ismerjék 
fel saját érdekeiket, és álljanak ki 
mellette, ugyanakkor figyeljenek 
egymásra is.  

 T. T.

Testvértelepülések
találkoztak Tordán
Idén is megrendezték az erdélyi 
Tordán a Tordai Magyar Napok 
programsorozatot, amelyen 
nemcsak a helyi és környékbeli 
lakosok, hanem a testvértele-
pülések is részt vettek. 

Gálaműsor, borverseny, közössé-
gi ebéd, színházi előadás is szere-
pelt a programok között, amelyet 
idén rendhagyó módon háromna-
posra bővítettek a helyi közösség 
nagy örömére. A gálaműsornak 
– amelyen a helyi gyermekek és 
amatőr színjátszó csoport lépett 
fel – mindig nagy sikere van, de 
az idei közönség létszáma messze 
felülmúlta az elmúlt évekét, hiszen 

a háromszáz férőhelyes színház-
teremben sokan csak állva tudták 
végignézni a műsort. 

A borversennyel összekötött 
ebéden részt vettek a testvértele-
pülések – Hódmezővásárhely, Kis-
kunfélegyháza, Bihartorda, Toron-
táltorda (Szerbia) – képviselői. A 
kiskunfélegyháziak képviseletében 
Varga Katica, a Magyar Örökség 
Díjas Credo együttes tagja szívet 
melengető dallamokkal kedveske-
dett a közönségnek. A vendéglá-
tók a testvértelepülések képviselői 
számára idén is tartalmas kirán-
dulásokat is szerveztek a környék 
nevezetességeihez.
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Rátkai Zsuzsa 
képei a könyvtárban
Rátkai Zsuzsa képzőművész 
kiállítását Rosta Ferenc nyi-
totta meg április 21-én a Pe-
tőfi Sándor Városi Könyvtár 
rendezvénytermében. 

Az alpolgármester köszöntő-
jében méltatta Rátkai Zsuzsa 
munkásságát, aki a Holló László 
Képzőművész Kör egyik vezető-
jeként is aktív alkotó és szervező 
munkát végez a településen.

A kiállítás a Közelről címet 
kapta, és különlegessége az alko-
tó önarcképe, amely egy tükörkép 
inspirációjára született. Ez a tár-
lat központi eleme, amely egyút-

tal ketté is osztja a rendhagyó ki-
állítást a lakóhely és a New York 
felhőkarcolói ihlette alkotásokra. 

A kiállítás május végéig tekint-
hető meg.

Már kapható Lezsák 
Sándor legújabb kötete
Május 26-án, pénteken 17 és 18 
óra között Budapesten, a Feren-
ciek terén dedikálja új, Atilla fia, 
Csaba királyfi című könyvét a 
Szent István Könyvhéten Lezsák 
Sándor író, költő.

Lezsák Sándor életében jelen 
van a család, a politikai, közéleti 
tevékenység. Emellett szakadatlan 
munka vár rá az Országgyűlésben 
és a Lakiteleki Népfőiskolán. Ennyi 
elfoglaltság mellett azonban min-
dig tudott időt szakítani irodalmi 
munkásságára is. Többek között 
költészettel és drámaírással is 
foglalkozik.

Lezsák Sándor több műfajban is 
megnyilatkozott, hiszen a karakte-
res líradarabok, versek mellett ő 
írta a méltán ismert Nyolcvan vö-
dör levegő című színművet. Nem 
beszélve arról, hogy az ő tollából 
születtek az Atilla, Isten kardja 
című rockopera dalszövegei is.  

A 2015-ben megjelent Társai el-
mentek Megváltót nézni verseskö-
tetében a költő összefoglalja egész 
életművét. Az elmúlt évben pedig 
a Színitanoda című kiadványában 
biztatja az óvodásokat és kisisko-
lásokat a közös szavalásra, játékos 
mozgásra, szerepjátékokra.

Új színpadi műve, az Atilla fia, 
Csaba királyfi idén jelent meg. Az 
író a romantikus népszínmű 12 
jelenésében ismét a régmúltban 
kalandoz. 

A drámaköltő bravúros mese-
szövéssel – jórészt a föllelhető 
történelmi adatokra hivatkozva, de 

fantáziájának megannyi körével – 
olyan terrénumot teremtett, ahol a 
család, a szeretet, az igazság, a ha-
gyománytisztelet az alapkő. A ver-
sekkel is tűzdelt színmű egyszerű 
szépsége, „romantikája” nem más, 
mint emberség-mértan – fogalmaz 
bevezetőjében Szakolczay Lajos 
irodalomtörténész, irodalom- és 
művészetkritikus.

A Kairosz Kiadó gondozásban 
megjelent kötet megvásárolható a 
Kairosz Könyvesboltban (1134 Bu-
dapest, Apály utca 2/d) és a Magyar 
Menedék Könyvesházban (1126 Bu-
dapest, Márvány u. 48), valamint 
megrendelhető a www.kairosz.hu 
és a www.magyarmenedek.com 
című honlapokon. 

Bennük van az X
Félegyházán túlról, Tiszakécskéről, Tiszaalpárról és Kecskemét-
ről is érkeztek fellépők április 27-én, a Móra Ferenc Művelődési 
Központba az X-Faktor televíziós műsor meghallgatására.

– Stábunk nagyon jól érezte ma-
gát a városban, sok volt a fellépő, 
a közönség pedig nagyon lelkesen 
és látványosan szorított a fellépők 
sikeréért. Valamennyi produkciót 

rögzítettünk. Ennek alapján egy 
értékelést követően fog kiderülni, 
hogy ki kaphat meghívást a buda-
pesti meghallgatásra. Természete-
sen oda már több dallal kell érkez-
ni, és a zenei alapot is magukkal 
kell hozni a kiválasztottaknak – 
mondta el a meghallgatás végén 
Tóth Szilvia, az RTL munkatársa.

A fellépők többsége próbaté-
telnek tartotta ezt a szereplést. 
Egyikük, Rácz László kérdésünkre 
elmondta: – Régóta szeretek éne-
kelni. Suliban, különböző rendez-
vényeken, és természetesen baráti 
körben már kipróbáltam magam. 
Színpadon még nem voltam. Most 
ezt is kipróbáltam. Én elsősorban 
magamnak énekelek, éppen ezért 
nem lesz számomra csalódás az 
sem, ha nem hívnak meg a követ-
kező fordulóra. Persze az éneklés 
akkor is marad.

A megújuló Lakiteleki Népfőiskolán lakodalmas ház, kápolna, szállo-
da, termálfürdő, jó konyha biztosít hangulatos környezetet esküvőnek, 
népes vendégseregnek, családi és baráti összejöveteleknek.

Érdeklődni lehet a www.nepfolakitelek.hu weboldalon, vala-
mint Molnár Arnoldnál a 06/76-549-049-es telefonszámon!
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Átadta felújított fiókját  
Kiskunfélegyházán a Fókusz Takarék
A Fókusz Takarék megnyitotta 
felújított kiskunfélegyházi fiók-
ját az ügyfélforgalom előtt. A 
pénzintézet ügyfelei a jól meg-
szokott helyen, a Gorkij utcá-
ban, korszerű környezetben 
vehetik igénybe a pénzügyi 
szolgáltatásokat.

A megnyitó ünnepségen Sebes-
tyén István, a Fókusz Takarék 
ügyvezetője elmondta: – A Fókusz 
Takarék, mintegy 18 éves történe-
te során mindig kiemelt hangsúlyt 
fektettünk a megújulásra, legyen 
szó a termékeinkről, szolgáltatá-
sainkról, tudásunkról, vagy, mint 
jelen esetben is, a fiókunkról. 
Ahhoz, hogy ügyfeleink korszerű 
igényeinek megfeleljünk, fontos, 
hogy mindig nyitottan, elsősorban 
az ő érdekeiket szem előtt tartva 
fejlődjünk.

Jelenleg maga a Fókusz Takarék 
is egy hosszú ideje tartó megúju-
lási folyamat fontos állomásához 
ért, amely a takarékok életét 2014 
óta átható változási folyamat ré-
sze. Célunk, a kezdetektől az volt, 
hogy egy régiós középbankot épít-
sünk, erőforrásainkat egyesítve és 
Bács-Kiskun megye meghatározó 
pénzpiaci szereplője legyünk.

Kiemelt célunk, hogy azokat az 
értékeket, melyek mentén mint-
egy 60 éve a takarékok létrejöttek, 
megtartsuk, gondozzuk és előre-
mutatóan vigyük tovább. Mindez 

hosszú távon csakis úgy lehetsé-
ges, ha mi, takarékok összefogunk. 
Ennek szellemében az elmúlt 
években több fúziós összeolvadás 
történt. Jelenleg a megye taka-
rékjaival egyetértésben, közösen 
dolgozunk végcélunk a regionális 
középbank megvalósulásán. A kö-
zelmúltban valamennyi, Bács-Kis-
kun megyei Takarék Igazgatósága 
kinyilvánította együttműködési, 
egyesülési szándékát. Ezt követő-
en az egyeztetéseink tovább foly-
tatódnak, amelynek alapköve, hogy 

valamennyi megbecsült, lojális 
munkatársra számítunk az egyesü-
léseket követően is. Így az ügyfelek 
az általuk kedvelt ügyintézőkkel 
találkozhatnak a továbbiakban is.

Az eseményen, a Fókusz Taka-
rék vezetősége mellett, részt vett 
a Takarékbank vezérigazgató-he-
lyettese, Egerszegi Ádám. Miután 
gratulált a Fókusz Takarék meg-
újult fiókjához, kitért a takarékok 
egészét átható változásokra is:

– Önök is olvashatták a sajtó 
különböző orgánumaiban, hogy a 

takarékszövetkezetek egyesülési 
szándékai szerint 52 takarékszö-
vetkezet fúziójával év végig 12 ta-
karékszövetkezet jön létre. Ezzel 
olyan regionális takarékszövetke-
zetek, pénzintézetek alakulnak ki, 
amelyek minden tekintetben állják 
a versenyt a piaci szereplőkkel. A 
mai fiókátadás is egy jó példája 
a takarékszövetkezeti együttmű-
ködésnek, fúziónak, hiszen két – 
korábban egymás mellett működő 
– takarékszövetkezet helyi fiókja 
közül az ügyféligényekhez jobban 
illeszkedő látja el mostantól az 
ügyfélkiszolgálást. Az év végéig 
tartó fúziós folyamat is hasonló-
képpen fog zajlani. A takarékok 
a szinergiákat szem előtt tartva 
mérlegelik, hogyan tudják haté-
konyabbá tenni működésüket és 
fiókhálózatuk hatékonyságát nö-
velve azt jobban az ügyfelek szol-
gálatába állítani. A jövőben tehát 
az egész országban még tőkeerő-
sebben, még hatékonyabban fogja 
kiszolgálni az ügyfeleit valamennyi 
szövetkezeti hitelintézet és olyan 
új termékek is megjelenhetnek az 
összefogás eredményeképpen a 
szolgáltatási palettán, amelyeket 
az eddigi üzemméret nem tett le-
hetővé. A Takarékbank, az integ-
ráció központi bankjaként teljes 
mértékben támogatja az egyesülé-
si folyamatot és a takarékszövet-
kezetek fúziós munkáját.

Zárásként Sebestyén István 
hangsúlyozta: – Fontos időszak 
következik tehát az életünkben, 
de fontos, hogy mindezt a válto-
zást áthatják azok az alapvető ér-
tékek, melyek a kezdetektől irányt 
mutatnak a takarékok számára. 
Ezek közé tartozik, hogy ügyfele-
inkre mindig van minőségi időnk, 
mi időt szánunk az ügyfeleinkkel 
való találkozásra, az élethelyze-
tek megértésére. Szeretjük, hogy 
ügyfeleink egyediek, így egyedi 
megoldásokat nyújtunk számuk-
ra, hiszen kollégáink küldetése, 
hogy támogassák őket pénzügyi 
céljaik elérésében. Emellett ter-
mészetes részünk a megújulás, 
folyamatosan újítjuk fiókjainkat, 
szolgáltatásainkat és képezzük 
kollégáinkat.

Végül, de nem utolsó sorban, a 
legfontosabb, hogy mi, a Fókusz 
Takaréknál nem márkát építünk, 
hanem közösséget. Elégedett ügy-
felek, és elégedett munkatársak 
közösségét – tette hozzá. 
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Tíz év után, fiókvezetőként tért vissza a 
félegyházi K&H fiókba Vidékiné Eng Ma-
rianna. Előbb Kiskunmajsán, majd Kis-
kőrösön vezetett bankfiókot, és eközben 
egyszer sem fordult meg a fejében, hogy 
itt hagyja szülővárosát. Inkább ingázott. A 
munkáját mindkét helyszínen nagy szere-
tettel végezte, komoly sikereket érve el. 
De a nap végén Félegyházán várta a csa-
lád és az otthon.

– Tősgyökeres félegyházi vagyok, itt éltek a szü-
leim, a nagyszüleim, de még a dédszüleim is. Az 
apai dédpapám, Eng Károly, városi főmérnök 
volt. Nevéhez köthetők a Bauhaus stílusú fé-
legyházi vasútállomás épületének, vagy például 
az egykori Békás parknak – mai Szent János 
térnek – a tervei. Én sajnos nem ismerhettem 
őt személyesen, de azt tudom, hogy köztiszte-
letben álló férfi volt. Apai nagyapám vadászpi-
lótaként tűnt el a második világháborúban, és 
édesapám is korán meghalt. Így az apai vonalat 
csak legendákból ismerem. Édesanyám újra 
férjhez ment, nevelőapámmal és testvérem-
mel együtt szerető család voltunk. Édesanyám 
asszisztensként dolgozott az egészségházban 
nyugdíjig. Félegyháza volt a gyerek- és tiné-
dzserkorom helyszíne, és mindig nagyon jól 
éreztem itt magam. A József Attila Általános 
Iskola után a közgazdasági szakközépiskolába 
mentem, ahonnan kézenfekvő választás volt 
a Pénzügyi és Számviteli Főiskola – idézi fel 
a félegyházi ifjúkor állomásait Vidékiné Eng 
Marianna. 

Friss diplomásként Budapesten helyezkedett 
el, férjhez ment és megszülte kislányát. Gyes 
után viszont már Kiskunfélegyházán keresett 
munkát. A Magyar Hitelbanknál kezdett vállal-
kozói hitelezőként, és a következő 15 esztendő-
ben – az átalakulás után immár a K&H Banknál 
– végigjárta a ranglétrát. Volt ügyféltérvezető és 
fiókvezető-helyettes, majd 2007-ben felkérték 
az újonnan megnyitott kiskunmajsai bankfiók 
vezetésére. 

– Óriási kihívás és nagy lehetőség volt szá-
momra egy teljesen új fiókot beindítani, ügy-
felekkel megtölteni. Kilenc évig dolgoztam itt, 
örülök, hogy részese lehettem ennek a folyamat-
nak. A cél az volt, hogy elfogadtassuk magunkat, 
hogy új színt, új pénzügyi lehetőségeket vigyünk 
a város életébe. Ehhez sikerült egy nagyszerű, 
összetartó és stabil csapatot kiépíteni, aminek 
a munkája nyomán 2014-ben a kiskunmajsai 
bizonyult – a növekedési és ügyfélelégedettsé-
gi mutatók alapján – a legjobbnak a 210 K&H 
bankfiók közül. Ez komoly visszaigazolása volt 
a munkánknak. Tavaly szeptemberben talált 
rám az újabb kihívás: a kiskőrösi bankfiók ve-
zetői pozícióját ajánlották fel. Ez már egy nagy 
fiók volt, komoly növekedési potenciállal. Sok 
új ügyfelet sikerült szerezni, jelentős fejlődést 
értünk el, jelenleg a 14. a K&H fiókok sorában. 
Amikor viszont felkínálták a félegyházi fiókve-
zetői állást, nem volt kérdés számomra, hogy 
élek a lehetőséggel, és hazajövök. Óriási öröm, 
hogy 10 év után ismét Félegyházán dolgozom.

– Milyen változást jelent ez a 
hétköznapokban?

– Újra azokkal a régről ismerős arcokkal 
találkozom a munkám során a bankfiókban, 
akiket sokszor gyermekkorom óta ismerek. Ez 

nagyon jó érzés. Az ingázás megszűnésével át-
alakult az életem, és sok időm szabadult fel, 
amit most a családomra és magamra fordítha-
tok. A férjem és a nagyszülők támogatása nél-
kül nem tudtam volna az utóbbi tíz évet vállalni. 
A lányom, Fanny ugyan már 27 éves, de a 14,5 
éves Marci fiam mellett sokszor a nagyszülők 
álltak helyt, ha edzésre, vagy más délutáni el-
foglaltságra kellett vinni. Ennek ellenére eszünk 
ágában sem volt elköltözni. Manapság viszont 
tudok vacsorát főzni, olykor kimegyek a fiam 
tenisz edzésére, és jut időm sportolni is. 

– Mit szeretne elérni a munkában? 
– Ha valaki bankot keres Félegyházán, vagy 

váltani akar, akkor jussunk eszébe, meglévő 
ügyfeleink pedig vigyék a jó hírünket. A magas 
szintű szakmaiság alapvető elvárás önmagam-
mal és a kollégáimmal szemben is. Lépést kell 
tartanunk a bankszektorban megjelenő újdon-
ságokkal, hogy az ügyfelek azt érezzék: ná-
lunk mindenki azért és azon dolgozik, hogy ők 
modern körülmények között, egyszerűbben és 
kényelmesen intézhessék bankügyeiket. Vezető-
ként nem csak útmutatással, motiváló környe-
zettel szeretném segíteni kollégáim munkáját, 
de példamutatással is. Mindannyiunk öröme, 
ha az utcán ránk köszön egy elégedett ügyfél. 

Szeretném elérni, hogy minél több iskolást ve-
zessünk be a bankolás rejtelmeibe, hogy a fiata-
loknak segíthessünk az első lakáshoz jutásban, 
a családoknak a tartalékképzésben a gyerekek 
továbbtanulásához és a szülők nyugdíjának biz-
tonságához. Szeretném elérni, hogy a bankfiók 
beágyazódjon a város életébe. 

– Honnan gyűjti a friss energiát 
mindehhez?

– Mindenekelőtt a családból. Férjem biztos 
bástya, mindig mellettem állt, és a gyerekeim-
től is rengeteget tanulok. Lányomtól például el-
köteleződést. Budapesten dolgozik, jelenleg egy 
digitális ügynökségnél social media menedzser, 
s mellette évek óta lankadatlan lelkesedéssel és 
kitartással önkénteskedik a Bátor Táborban, sú-
lyosan beteg gyerekeket és családjukat támogat-
va. Fiam ősszel kezd a Móra Gimnázium emelt 
szintű angol nyelvi osztályában. Rendkívüli az a 
kitartás és szorgalom, amit a sportban tanúsít. 
Mindkettőjükre nagyon büszke vagyok, emberi 
értékeikből én is erőt merítek. Bár a hétvégék 
sokszor a fiam versenyeiről szólnak, szívesen ki-
rándulunk, és sok időt töltünk a Balaton északi 
partján, aminek mindannyian a szerelmesei va-
gyunk. De a hétköznapokban feltölt az is, hogy 
egy jó vacsorát főzök a családomnak. 

Régről ismerős
arcok a bankfiókban
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Lépjen be az Ügyfélkapura
ellenőrizze az           bevallását,
és ajánlja fel
adója 1+1%-át
a civil szervezetek,
alapítványok, egyházak,
vagy tehetségek
támogatására.

1 KATTINTÁS,
2 FONTOS ÜGY
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Ballag már a vén diák…

Május első hete bővelkedik ese-
ményekben az utolsó éves kis-
kunfélegyházi középiskolások 
számára, hiszen csütörtökön vic-
ces maskarákba öltözve, feszti-
válhangulatot teremtve, táncolva 
vonultak fel a Kossuth utcán, este 
lovaskocsival vagy gyalogosan jár-
ták végig a várost és adtak sze-
renádot tanáraiknak, szombaton 
pedig ünnepélyesen intenek bú-
csút alma materüknek.

A 18 éves fiatal arcok örökre 
megmaradnak a nagy gonddal 
tervezett és kivitelezett tablókon, 
amelyeket a főutca üzleteinek ki-
rakataiban helyeznek el. A Móra 
Ferenc Gimnázium Tablók köny-
ve című kiadványában gyűjtötte 
össze és jelentette meg a falain 
felfüggesztett osztályképeket. A 
kötetet lapozgatva időutazáson 
vehetünk részt: találkozhatunk ro-
konaink, szüleink, sőt akár nagy-

szüleink 
i f j ú ko r i 
arcképé-
vel is.

Kedves ajándék lehet a balla-
góknak a 77 idézetet tartalmazó 
Innen és túl című sorozat első 
tagja. A zsebkönyv szerkesztő-
je humorral, könnyed formában 
szólítja meg a 21. század ifjúsá-
gát klasszikus és kortárs, magyar 
és külföldi szerzők ritkán idézett 
mondatai mellett dalszöveg- és 
filmrészletekkel. Hét üres lap vár-
ja az oktatók és az osztálytársak 
gondolatait az élet nagy dolgairól: 
szerelemről, barátságról, tanulás-
ról, munkáról. Az írásbeli érettsé-
gi előtti utolsó napokat kihasznál-
hatják a diákok a gyakorlásra: a 
2017-ben életbe lépő, új követel-
ményrendszernek megfelelő min-
tafeladatsorokat oldhatnak meg 
fizikából, matematikából vagy ép-
pen német nyelvből, ha ellátogat-
nak a városi könyvtárba.

KÖNYVTÁRSAROK

Május 6. szombat
The Biebers koncert, Rocktár, 20:00

Május 9., kedd
A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai 

szakszolgálat szakmai napja
Városi Könyvtár, 9:00 órától 

15:00 óráig
Könyvek klubja olvasókör

Városi Könyvtár, 16:45 óra

Május 11., csütörtök
Bemutatják Szász András Határon 

átfolyó emlékezet c. könyvét.
Városi Könyvtár, 17:00 óra

Május 12., péntek 
„A muzsikusnak dalból van a lelke”
című magyar nóta és operettest

Belépő: 3200 Ft és 2800 Ft
Művelődési Központ, 19:00 óra

Május 13., szombat  
Szine-java klub

Városi Könyvtár, 9:00 órától 
12:00 óráig

MAZSOLA ÉS TÁDÉ 
című bábelőadás

Művelődési Központ, 11:00 óra
Wellhello koncert, Rocktár, 20:00

Május 14-21. 
Városalapítók Hete

Hagyományőrző és Kulturális 
Fesztivál

Részletek a sajtóban és a www.
kiskunfelegyhaza.hu oldalon

Május 14., vasárnap
Mazsorett Fesztivál

Kossuth L. u., 8:00 órától 20:00 
óráig

Május 16., kedd
Ismeretterjesztő előadás: 

Kothencz Kelemen, a bajai Türr 
István Múzeum néprajzkutató- 
főmuzeológusának előadása 
Kiskun Múzeum, 17:00 óra

Május 17., szerda
Jász-Kun Történelmi Emléknap 

Ismeretterjesztő előadás
Kiskun Múzeum, 10:00 óra

Időszaki kiállítás:  
„A Jászság népművészete” 

címmel. A kiállítást megnyitja 
dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum 

igazgatója
Kiskun Múzeum, 11:00 óra

A Bugaci Nyugdíjas Klub 
hagyományőrző műsora

Kiskun Múzeum, 11:30 óra

Május 18., csütörtök
Múzeumok Világnapja 

Kiskun Múzeum, 9:00 órától 17:00 
óráig

Május 19-28.
Miénk itt a tér – szabadtéri 

kiállítás és fesztivál
Petőfi tér, 0:00 órától 24:00 óráig

Május 20-21.
Európai Kőfaragó Fesztivál

Kossuth L. utca,  
megnyitó 8:00 óra

Május 20., szombat
Tárt kapuk – Nyitott Nap a 

múzeumokban. Díjmentesen 
látogatható a Kiskun Múzeum, 
Petőfi Sándor Emlékház és a 

Móra Ferenc Emlékház
Kiskun Múzeum, 9:00-18:00 óráig

Kolozsvári Sándor kiállítása
Művelődési Központ, 17:00 óra

Május 21., vasárnap
Tárt kapuk – Nyitott Nap a 

múzeumban
Kiskun Múzeum, 9:00 órától 18:00 

óráig

Május 26., péntek
Pedagógusnap

Művelődési Központ, 15:00 óra

Május 28., vasárnap
Városi Gyereknap

Petőfi tér,  
9:00 órától 17:00 óráig

V. Szivárvány Majális
A Szivárvány Személyes Gondoskodást 
Nyújtó Intézmény Csanyi út 3. szám 
alatti otthona szeretettel hív mindenkit 
az V. Szivárvány Majális rendezvényé-
re május 13-án, szombaton. Adomá-
nyaikkal az intézmény ellátottjainak 
részére rehabilitációs eszközök be-
szerzéséhez, kulturális  tevékenységek  
szervezéséhez, szabadidős programok 
rendezéséhez járulnak hozzá. A nap 
folyamán büfé üzemel, ahol lehető-
ség van kolbász, palacsinta, pörkölt, 
sült hal, flekken, sütemény, üdítő fo-
gyasztására is. A rendezvényen való 
részvételért az Idősekért, Fogyatéko-
sokért és Rászorultakért Alapítvány 
számára felajánlásokat, támogatásokat 
elfogadnak. Számlaszám: K&H Bank 
10200074-25510544-00000000

Köszönettel fogadják 1 százalékos 
SZJA felajánlásukat az alapítvány ré-
szére. Adószám: 19044541-1-03. 

A rendezvény ideje alatt segítenek a 
nyomtatvány kitöltésében és határidőre 
eljuttatják a NAV-hoz.

Programok:
9:30 Kiskunfélegyházi Koncert 

Fúvószenekar
9:35 A rendezvényt megnyitja Csányi 

József polgármester
9:40 Köszöntőt mond Gálig Erzsé-

bet intézményvezető és Bozókiné Tóth 
Gabriella kuratóriumi elnök

9:45 Kiskunfélegyházi Koncert 
Fúvószenekar 

10:00 Móravárosi Napköziotthon 
Óvoda tánccsoportja és a Batthyány 
Lajos Általános Iskola növendékeinek 
műsora

10:40-től fellép a KUNPLAST Nyug-
díjas Klub, Jaksa Péterné, a Kiskunfé-
legyházi Mazsorett Együttes, a Platán 
utcai Általános Iskola tanulói, a FŐNIX 

DANCE Táncstúdió, a József Attila Álta-
lános Iskola diákjai

13 órától bemutatót tart a Kiskunfé-
legyházi Vasas Testedzők Köre Birkózó 
Szakosztály

13:25-től fellépnek a Szivárvány Fo-
gyatékos Nappali Intézmény klubtagjai, a 

Padkaporos Táncegyüttes Pitypang 
csoportja, a Constantinum Intézmény 
Móra Ferenc Általános Iskola tanulói

14:05 Tombolasorsolás
14:35 Félegyházi Térségi Sportiskola 

Szertorna csapata bemutatója

14:45 Kiskunfélegyházi Citeraze-
nekar és Énekkar, a Darvas Általános 
Iskola tanulóinak műsora, fellép a 
Szivárvány Személyes Gondoskodást 
Nyújtó Intézmény Szivárvány Dalköre, 
a Constantinum Intézmény Móra Ferenc 
Általános Iskola tanulói, az Art Kingdom, 
a Brilli-Art Studio

15:55 Tombolasorsolás – FŐDÍJAK
A Silver Step Táncstúdió és Csordás 

Tibor (Ex-Fiesta) énekes műsora zárja 
a programot
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Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!

Az elmúlt időszakban
egymást követték  

a terrortámadások Európában. 
Ennek ellenére Brüsszel

kényszeríteni akarja
Magyarországot, hogy az illegális 

bevándorlókat engedjük be.
Ön szerint mit tegyen 

Magyarország? 
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Tíz emberrel 
fordítottak
Nagy nehézségek árán itthon 
tartotta a három pontot a Kis-
kunfélegyházi HTK a megyei I. 
osztályú labdarúgó bajnokság-
ban. A vendég lajosmizseiek az 
első félidőben előnybe kerül-
tek, a félegyháziak az utolsó 
percekben emberhátrányban 
fordítottak. A szezon hajrájá-
hoz érve a KHTK harmadik he-
lye egyre biztosabbnak tűnik. 
A megyei rangadót a 25. for-
dulóban a Tiszakécske nyerte 
1-0-ra a Kecskeméti LC ellen, 
amivel nagy lépést tett a bajno-
ki cím felé.

Bács-Kiskun Megyei I. 25. 
ford., 04. 29.

Kiskunfélegyházi HTK – 
Lajosmizsei VLC 2-1 (0-1)

Gólszerzők: Tóth István 
63. p., Szabó Tamás 90. p., ill. 
Háry Péter 39. p.

Piros lap: Tóth István 85. p. 
(KHTK)

Érmet érő döntetlen Szegeden
Biztossá vált, hogy dobogós helyen 
végez az NB II délkeleti csoportjá-
ban a P&P Kiskunfélegyházi HTK 
felnőtt férfi kézilabdacsapata. Az 
utolsó előtti fordulóban a Pick Sze-
ged második számú együttesével 

találkozott a KHTK. Az őszi mérkő-
zéshez hasonlóan ezúttal is dön-
tetlen született, 13-13-as félidőt 
követően 26-26-tal zártak a felek. 
A bajnokságot hazai pályán fejezi 
be a KHTK, május 14-én, vasár-

nap 17 órától a Mezőtúrt fogadja a 
Kész Arénában.

NB II férfi felnőtt Dél-kelet 
21. ford., 04. 29.

Pick Szeged II. – P&P Kiskun-
félegyházi HTK 26-26 (13-13)

Sakksiker a diákolimpián 
Miskolcon rendezték meg április-
ban az országos egyéni amatőr 
sakk diákolimpia döntőjét, ahol 
kimagasló eredményt ért el Gu-
lyás Réka, a Fülöpjakabi Sport 
Egyesület sakk szakosztályának 
női ifjúsági versenyzője, a Kiskun-
félegyházi Darvas Általános Iskola 

tanulója. Réka 8. osztályosként a 
megyei diákolimpia döntőjét meg-
nyerve jutott az országos finálé-
ba. Korosztályában 9 mérkőzés-
ből hétszer győzött két döntetlen 
mellett, amivel diákolimpiai baj-
nok lett. Felkészítő sakkoktató: 
Lantos Pál.

VB-re készülnek  
a szenior úszók
Hódmezővásárhelyen rendezték 
meg a VI. Fedett Pályás Nyílt Sze-
nior Úszó Országos Bajnokság III. 
Duna Kupa nemzetközi szenior 
úszó versenyét áprilisban. A talál-
kozón 24 egyesület 450 versenyző-
je vett részt, amelyen kvalifikációt 
szerezhettek a budapesti szenior 
világbajnokságra. A versenyen egy 

világcsúcs és egy Európa-csúcs 
született. A Kiskun Vízi Sporte-
gyesület csapatából az érmes és 
értékes helyezések mellett Sebők 
János és Simon Géza, valamint 
a 4x50 méteres vegyes váltó (Se-
bők János, Ónodi László, Simon 
Géza, Provics András) teljesítet-
te a szintet. 

Nagy skalpot gyűjtöttek
A rájátszásban még hibátlan 
Szekszárd FC otthonába látoga-
tott a női futsal NB I. 6. forduló-
jában az Astra-Artifex Kiskun-
félegyháza FC. A szekszárdiak 
legutóbbi négy mérkőzésüket 
megnyerték, többek között Kis-
kunfélegyházán is legyőzték az 
Astrát 4-3-ra. Szereplésüknek 
köszönhetően a Hajdúböször-
ményi TE csapatával holtver-
senyben vezették a tabellát. 
Az Astra játékosainak sikerült 
a visszavágás, fordulatos talál-

kozón 5-3-ra nyertek és meg-
őrizték harmadik pozíciójukat a 
bajnokságban.

Női Futsal NB I Felső-ház 6. 
ford., 04. 23.

Agenta Girls Szekszárd FC 
– Astra-Artifex Kiskunfélegy-
háza FC 3-5 (2-2)

Gólszerzők: Fábián Rebe-
ka 11. p., Ganczer Hajnalka 
23. p., ill. Görög Zsófia 15. p., 
Nagy Anett 17. p., 31. p., 38. p., 
Krascsenics Csilla 32. p.

Sikeres duatlon szereplés 
Balatonbogláron ren-
dezték meg a III. BUI 
Duatlon Országos Ver-
senyt. Mintegy 1000 
versenyző mérette meg 
magát, köztük a félegy-
házi Jogging Plus Szupe-
rinfó Futóklub tagjai. A 
fiú újonc 2. kategóriában 
Trungel-Nagy Zalán 
aranyérmet szerzett, a 
leány gyermek csapat 
(Csontos Dóra, Papp 
Laura Inez, Vincze 
Nádja) második lett, itt 
Csontos Dóra egyéniben 
bronzérmet nyert. A fiú 
gyermekek között Trun-
gel-Nagy Kolos ezüsté-
remmel térhetett haza. 

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Kiskunfélegyháza 1853-ban kapcsolódott be 
a vasúti közlekedésbe, ekkor nyitották meg a 
Pest-Félegyháza vonalat, a következő évben pe-
dig már Szegedig is el lehetett vonatozni.

Hogy már a 19. század második felében is 
milyen jelentős szerepet játszott a település 
közlekedésében a vonat, mi sem bizonyítja job-
ban, mint az a tény, hogy a korabeli helyi he-
tilapok rendszeresen közölték a vasúti menet-
rendet. Jó ideig csak Pest és Szeged felé jártak 
városunkból vonatok, azok sem túl sűrűn. Az 
1882-es újság még csak három vonatot sorol 
fel, amelyek Pestre és Szegedre vitték az utaso-
kat. A szerelvények közül egynél-egynél jegyez-
ték meg, hogy gyorsvonatról van szó, egy Sze-
gedre menő vonat pedig „vegyesként” szerepelt.

A félegyházi vasútállomáson általában 4-8 
percet időztek a szerelvények. 1887-ben már 
négy vonat járt mindkét irányba, ezek közül 

kettő gyors, egy pedig személyvonatként funk-
cionált, a negyedik járat viszont „omnibuszvo-
natként” szerepelt. Mivel ekkoriban az újságok 
még csak a vonatok indulási idejét közölték, az 
érkezési időpontot nem, így ezekből a menet-
rendekből nem lehet kiszámítani az egyes vo-
natok menetidejét.

1899-re már nagyot fejlődött a félegyházi 
vasúti közlekedés, 1888-ban felavatták a Fé-
legyháza-Csongrád közötti szárnyvonalat, 10 
évvel később már a Szolnok-Félegyháza közti 
szakaszon is járt vonat, 1899-re pedig kiépítet-
ték a síneket Kiskunmajsáig.

Így a helyi sajtóban is nagyobb helyet kellett 
szentelni a kibővült menetrendnek. Ebben az 
időben már öt pár vonat járt a fővárosba és 
Szegedre is, napi egy személyvonat pedig csak 
Kecskemét és Félegyháza közt közlekedett. 
Személyvonattal az út Budapestig 4 óra 20 

percig is eltarthatott, gyorsvonattal ez 2 óra 20 
percet vett igénybe. Szegedre Félegyházáról kb. 
másfél óra alatt ért le a személyvonat, a gyors-
vonatnak ez egy órába telt. Csongrádra napi két 
személyvonat járt, az az út is egy óráig tartott. 
Szolnokra is két szerelvényt indítottak naponta, 
ezek menetideje kb. 3 óra 45 perc volt.
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Vasúti menetrend 
a 19. század végéről

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyiben 
a gazda nem jelentkezik az álla-
tért, az 14 nap elteltével szaba-
don egy új gazdához juttatható.

1. Dinamit: 2,5 fél év körüli ivar-
talanított kan
2. Jenny: kb. 5 hónapos keverék 
szuka kölyök
3. Röpcsi: 3,5-4 év körüli keverék 
kan
4. Zsivány: kb fél éves keverék kan 
kölyök

A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további képek, 
és örökbe fogadható kutyák tekint-
hetők meg. A bemutatott kutyák 
után érdeklődni a Fido Bácsi Köz-
hasznú Alapítványnál, a 70/331-
1634 és a 70/43-43-002 telefon-
számokon, vagy a Csólyosi úti 
telephelyen lehet. Örökbefogadási 

idő: Minden nap (hétfő–vasárnap) 
13:00-15:00-ig
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3
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Hirdetés

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT

Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 10. 
Telefon: 06 20/488-2812

E-mail: info@felegyhazikozlony.eu
Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám), 

Kiss Gabriella újságíró, Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő

Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

ÚJSZÜLÖTTEK: Liszkai Balázs  (Kiss 
Anikó), Rázsi Emma Ildikó (Mostoha 
Mariann),  Nagy-György Barnabás (Bu-
gyi Szilvia Éva) , Fekete Boróka (Csikós 
Szilvia), Gál Lívia (Szabó Mónika), Vi-
dács Zente (Besze Irén), Pásztor Csaba  
(Fődi Zita Zsófia), Juhász Anita (Czor-
ba Mónika), Kiss Olivér (Munkácsi Me-
linda), Varga Ármin (Ficsór Ágnes)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Csenki 
Edina – Patai József, Takács Vivien Sza-

bina – Tarjányi Tamás, Molnár Krisztina 
– Tóth Roland Ferenc, Marton Eszter – 
Szenti Jácint
MEGHALTAK: Szurok István, Ko-
vács András István, Magyari Bé-
láné Ipacs Mária, Faragó Ferenc, 
Seres József, Szabó László, Tóth 
Lászlóné Pál Mária, Ráth László, 
Fülöp Imréné Jaksa Aranka, Horváth 
Zsolt, Busa Jenő János, Kiss Tibor, 
Tari József – Kiskunfélegyháza, Szan-
ka Imréné Rabi Rozália, Bánfi Mihályné 
Dávid Erzsébet – Kömpöc, Trungel Pál 
– Izsák, Gubonyi Tibor – Fülöpszállás 

Anyakönyvi hírek

Jótékonysági estet szervez az árva kutyákért a Fido Bácsi Alapítvány má-
jus 13-án, szombaton 19 órakor a Mezgé tornatermében. A svédasztalos 
vacsorát a Rózsakert Vendéglő biztosítja, a jó hangulatról Rizsáék gondos-
kodnak. A szórakoztató programok mellett lesz tombola, értékes nyeremé-
nyekkel. Az est bevételét a kiskunfélegyházi kutyamenhely javára fordítják. 
Jegyek elővételben május 9-éig kaphatók. További információ kérhető a 
06-70-43-43-002-es telefonszámon.

Jótékonysági est 
az árva kutyákért

Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
HP ProBook 6460: Intel B840 1.9 GHz, 4 GB mem., 250 GB 
HDD, DVD, 1 év gar.  br. ár: 43.990 Ft
HP EliteBook 2540p: Intel Core-i7 2,13 GHz, 4 GB mem., 250 
GB HDD, DVD, 12” kij. 1 év gar.  br. ár: 59.990 Ft
Dell Latitude E6410: Intel Core-i5 2.67 GHz, 4 GB mem., 160 
GB HDD, DVD, 1 év gar.  br. ár: 53.990 Ft
Tiger Tech 3W-os Bluetooth-os hangszóró (Rádió, MP3, 
Telefon kihangosító)  br. 3.990 Ft helyett CSAK 2.990-Ft!

TAVASZI „ÁR-MAJÁLIS”


