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A közterületek elnevezéséről is határozott májusi ülésén Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A döntés
144 közterületet érint: most kapnak nevet, vagy megváltozik elnevezésük. A döntés okairól és indokairól kérdeztük Csányi József polgármestert.
vel végeztünk egy átfogó vizsgálatot
a városban, amely során megállapítottuk, hogy jelenleg négy olyan közterület van Félegyházán, amelynek
az elnevezése nem javasolt, vagy
jogszabályba ütközik. A Magyar
Tudományos Akadémia ide vonatkozó állásfoglalása alapján – amely
meghatározza azokat a személyeket, akikről tilos, vagy nem javasolt
közterületet elnevezni – a Darvas

infrastrukturális és intézményi beruházások fűződnek. Halála után,
2013-ban Kiskunfélegyháza díszpolgárának választották. A városközponti Gorkij utca mostantól a
Fekete Pál sétány nevet viseli. Fekete Pál tanár, rendszerváltó országgyűlési képviselő volt (1990-1994
között). 1994 decemberétől tagja
volt a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlésnek, ahol a pénzügyi bizottságban képviselte a szakmai érdekeket. 2008-tól Kiskunfélegyháza
díszpolgára. A félegyházi Marx tér
– a volt zeneiskola előtti terület – a
képviselő-testület döntése alapján
Huszka József tér lett.

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

Folytatás a 2. oldalon!

– Mi tette szükségessé a
változást?
– Mindenekelőtt a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény, amely rendelkezése szerint
közterület, illetve közintézmény
nem viselheti olyan személy nevét,
aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában,
kiépítésében vagy fenntartásában
részt vett. Ennek figyelembevételé-

József tér, a Károlyi Mihály utca, a
Gorkij utca és a Marx tér esetében
volt szükség névváltozásra.
– Milyen új nevekkel találkozhatunk a jövőben Félegyháza
közterületein?
– A Darvas Általános Iskola mintájára – amelynek neve korábban
Darvas József Általános Iskola
volt – a Darvas József teret Darvas térre neveztük át. A Károlyi
Mihály utca a Ficsór József nevet
kapta, Kiskunfélegyháza 2012-ben
elhunyt, köztiszteletben álló egykori polgármesteréről, aki húsz éven
át, 1990 és 2010 között töltötte be
ezt a tisztséget. Nevéhez jelentős
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Utcát neveznek el Ficsór Józsefről és Fekete Pálról
Folytatás az 1. oldalról!
Huszka József Kiskunfélegyházán
született, több évtizeden át foglalkozott a magyar ornamentikával,
gyűjtötte a népi formakincseket.
Művészettörténeti kutatómunkája
rendkívül jelentős. 2007 óta Kiskunfélegyháza díszpolgára.
– A mostani döntés értelmében megszűnik a városban
a Nyomás, mint közterületnév.
Milyen címet kapnak helyette
az érintett ingatlanok?
– Annak idején a már belterületen fekvő, de a külterületre jellemző jellegükből adódó,
szórványosan elhelyezkedő ingatlanokat jegyezték be Nyomás
címen, azonban az érintett területek nagy részét az évek során
már beépítették, így a név megállapításakor mérvadó tényezők
jelenleg már nem állnak fent. A
„Nyomás” címen lakókat gyakran érte hátrány az miatt, hogy
a kevesebb helyismerettel rendelkezők egyáltalán nem, vagy
csak nehezen tudták beazonosítani az ingatlanokat. Több lakos
illetve szolgáltató is jelezte, hogy
kedvezőbb lenne a Nyomás, mint
közterületnév megszüntetése, és
címeket hozzáigazítani a legközelebbi közterület nevéhez. Ezzel az
elképzeléssel a területi képviselők
is egyetértettek
– Számos külterületi közterület is nevet kapott most.
– A lakcímváltozások már két
éve zajlanak a városban. A mostani módosítás mintegy ezer embert
érint belterületen, és még többet

Ficsór József

Fekete Pál

külterületen. Így például a Haleszben és Selymesben élőket. Nagy
változás például, hogy e két városrészben, illetve a legsűrűbben
lakott külterületi részeken minden
olyan ingatlan amelyen épület áll,
címmel fog rendelkezni így megszűnnek a helyrajziszámos címek.
Az önkormányzati törvény szerint
minden bel- és külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan
ingatlanhoz vezet, ahol épület található. Ennek szereztünk most
érvényt. A javaslatok elkészítése
több hónapot vett igénybe a mezőőrség és az érintett közterületi
képviselők bevonásával. Felmértük valamennyi külterületi részt,
és a legtöbb esetben az ott élők
szájhagyomány útján fennmaradt
elnevezései kerültek be a határozatba. Ettől csak a jogilag tiltott
neveknél tértünk el.
– Milyen haszna, kézzelfogható eredménye lesz a jelenlegi
változásnak?

– A közterületek nevének felülvizsgálata nem egyedi jelenség Félegyházán, az ország valamennyi településén zajlik egy
2014 évben hatályba lépett kormányrendelet alapján. A városban nem csak egyes utcanevek
módosulnak, hanem a kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően végre kell hajtani egyes
ingatlanok, vagy akár egész utcák
átszámozását is. Erre azért van
szükség, mert jelenleg a lakcímnyilvántartás a földhivatali ingatlan-nyilvántartás sok esetben
nem egyezik, ami gyakran okoz
problémát a mindennapokban,
országszerte. Az egész kormányrendelet végrehajtása után minden egyes ingatlan mindenhol
ugyanazzal a címmel rendelkezik
majd, s minden egyes ingatlan
bejárata olyan koordinátát kap,
amely alapján a katasztrófavédelem, a mentők, vagy a rendőrség
azonnal be tudja azonosítani. Így

Főzőverseny a Kossuthvárosi juniálison

Várják a jelentkezőket
Idén június 24-én rendezi meg a Kossuthvárosi juniálist a két
szomszédos körzet önkormányzati képviselője, dr. Ónodi Izabella és dr. Kiss Ákos Csaba. A családi programokban gazdag
esemény helyszíne ezúttal is a „hajós” játszótér lesz.
Az érdeklődők kulturális és szabadidős élményekben gazdag napra
készülhetnek, lesz néptánc és citerazene, fellépnek a kossuthvárosi
óvodások, a gyerekeket többek között terápiás kutyabemutató, lovaglás, kocsizás, ugrálóvár, óriáscsúszda, vidámpark, kézműveskedés és
arcfestés várja, a felnőttek ingyenes egészségügyi szűréseken vehetnek
részt. Az egész napos rendezvény kiemelt eseménye lesz a főzőverseny,
amelyre várják csapatok nevezését. Jelentkezni és bővebb információt
kérni a 20/317-8600-os telefonszámon Dunás-Varga Ibolyánál lehet.

nem fordulhatnak elő a jövőben
olyan esetek, hogy értékes perceket veszít a betegért érkező mentő, mert nem tudják, hogy hová
kell menni.
– Milyen teendőjük van most
az érintetteknek?
– A címváltozással érintett területre bejelentett cégek esetében
a vonatkozó jogszabály alapján a
változást illeték- és közzétételi
költség térítésének megfizetése
nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak. Erre 180 nap áll rendelkezésre. Magánszemélyek esetén
a lakcímigazoló kártya, valamint
a forgalmi engedély cseréje illetékmentes. A módosuló utcanév
táblák elkészítéséről és kihelyezéséről az önkormányzat gondoskodik. Az átállást megkönnyítendő,
a kihelyezést követő egy évig a
régi táblák is a helyükön maradnak majd, piros vonallal keresztülhúzva. Új házszám esetén viszont az ingatlan tulajdonosának
kell gondoskodnia a házszámtábla
kicseréléséről, vagy felhelyezéséről. Az érintett szolgáltatókat
és a Földmérési és Távérzékelési
Intézetet a polgármesteri hivatal
értesíti a változásról. Fontos tudni azt is, hogy a képviselő-testület
által most elfogadott 144 közterület név esetében kikérjük a Földrajzinév-bizottság véleményét, a
döntés csak ennek birtokában lép
hatályba. Erre várhatóan június
végéig kerül sor. Amikor az ügyintézés ténylegesen egy-egy utcához ér, arról az ott élőket minden
esetben értesíti majd a polgármesteri hivatal.

Emlékezés Trianonra
Magyarország 1920. június 4-én írta alá az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződést, amely gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt. A
békeszerződés értelmében ugyanis az ország elvesztette területének és lakosságának több mint kétharmadát. Ennek 97. évfordulójára emlékezik Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata június
2-án, pénteken. Az ünnepség reggel 9-kor ereklyés zászlófelvonással kezdődik a városháza előtt, 16.30-kor pedig a Magyarok
Nagyasszonya szobornál, az Ótemplom előtti téren folytatódik Balla László alpolgármester és Alács Tibor székkapitány beszédével.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom kiskunfélegyházi szervezete
június 4-én, vasárnap 16.30-kor
a Béke téren, a Magyarok Nagyasszonya szobornál tart megemlékezést. Az eseményen felszólal
Kollár László, önkormányzati

képviselő, választókerületi elnök,
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
tagja, közreműködik Kiss Ákos
Jenő énekes, Sövény Tibor színművész, idősebb Csányi József,
II. világháborús veterán és Varga
Mihály.

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2017. június 2.

3

Felszámolták
a sötét foltokat
Úgynevezett fénypontemelést végeztek el a szakemberek a napokban azokon a helyszíneken, ahol
erre a hatékonyabb közvilágítás
érdekében szükség volt. Mint azt
Lénárt József, a városüzemeltetési osztály munkatársa elmondta,
a város néhány pontján már a ledesítést követő helyszíni bejárások
során kiderült, majd a lakosok is jelezték, hogy az alacsony betonoszlopokra helyezett ledlámpák fénye a

túloldalt már nem világítja meg kellőképpen. Ez főleg a Nefelejcs utca
közepén, a Szőlő és a Platán utcák
közötti szakaszon, a Kiskun utca végén, és a Kiskun utca – Süveg utca
sarkán jelentett problémát. Most a
közvilágítás-fejlesztésre szánt önkormányzati keretből lehetővé vált
a probléma orvoslása. Összesen hat
oszlopnál magasabb keretre kerültek a lámpák, így a fény az út túlsó
részét is megvilágítja.

Hagyományteremtő Móravárosi Napok
Húsz évvel ezelőtti hagyományt
elevenítettek fel, amikor május
27-én ismét megrendezték a
Móravárosi Napot. Az óvoda és
az iskola is rendezett minden
évben egy családi napot, de idén
dr. Réczi László önkormányzati
képviselővel összefogva, a városrész napját szervezték meg.
A játékokban, programokban
gazdag összejövetelen Csányi
József polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Játékok, sportfoglalkozások
sokasága várta a gyerekeket

egész nap, miközben a felnőttek
bográcsos finomságokat főztek.
Dr. Réczi László, a körzet önkormányzati képviselője elmondta,
hogy hagyományt szeretnének
teremteni, és minden évben egy
közös ünneplésre, kikapcsolódásra invitálják a városrész lakóit. Véleménye szerint sokan
kiváltságként élik meg, hogy
móravárosiak. Büszkék arra,
hogy van iskolájuk, óvodájuk,
gyógyszertáruk, és üzletekben is
gazdagok. Tehát minden adott a
kiegyensúlyozott életvitelhez, az
itt élők zöme ismeri egymást.
Éppen ezért érdemes megszervezni minden évben egy oldott,
közösségi összejövetelt.

Program az Vérnyomásmérő monitor a gyerekeknek
idősekért
Több mint 5 ezer főt, Kiskunfélegyháza 65 év feletti lakosságát
érinti az a július 1-jén induló
program, amelynek célja, hogy
segítse a korosztályt a számára
legfontosabb célok: az egészség,
a biztonság és a magány enyhítése elérésében. Ennek keretében
otthonukban keresik fel a projekt
munkatársai az érintetteket, és
egy kérdőív segítségével választják ki azokat, akik a későbbiekben az internet segítségével
elérhető ingyenes kommunikációs csatornák használatára való
felkészítéssel csatlakozhatnak
a programhoz. A projekt munkatársai minden esetben felmutatják a Csányi József polgármester által aláírt igazolást.
A program szervezői arra kérik
az érintetteket, hogy kizárólag
ennek bemutatása után álljanak
szóba a megbízottal.

Új vérnyomásmérő monitorral vizsgálhatják ezentúl a legkisebbeket a kiskunfélegyházi kórház gyermekgyógyászati szakrendelésének orvosai, ápolói. A mindennapi diagnosztizáláshoz szükséges eszközt a K&H Private banking igazgatósága ajánlotta fel,
akik már nyolcadik alkalommal csatlakoztak a K&H gyógyvarázs
programhoz, így segítve a gyermekek mihamarabbi gyógyulását.
Az új gyógyászati eszközt május 23-án adták át a kórházban.
Új vérnyomásmérő monitorral
diagnosztizálhatják az egyik legelterjedtebb szív- és érrendszeri
betegséget, a magas vérnyomást
a kiskunfélegyházi Gyermekgyógyászati Szakrendelés orvosai és
ápolói a K&H gyógyvarázs programnak és a K&H Private banking
igazgatóságának köszönhetően. A
tünetek korai felismerése döntő jelentőségű, hiszen a betegség olyan
visszafordíthatatlan szövődményeket is okozhat, mint az érelmeszesedés vagy az agyvérzés. A vérnyomásmérő monitorral egyszerűen
feltérképezhető a magas vérnyomásban veszélyeztetett túlsúlyos
fiatalok állapota, és könnyedebben
végezhető a legkisebbek vizsgálata
is. Az eszköz így nemcsak a szak-

emberek munkáját könnyíti meg,
hanem a korai felismerést is segíti.
Az új, korszerű műszer átadásakor Horváth István, a K&H Private banking igazgatóság vezetője
elmondta: „ügyfeleink segítségével
az elmúlt 8 évben több mint 4,2
millió forinttal járultunk hozzá a
gyermekegészségügy fejlesztéséhez a K&H gyógyvarázs programon
keresztül. Ezúttal olyan értéket teremthetünk, amely hosszú évekre
hoz javulást mind a kórház, mind
pedig a kis páciensek életében”
Dr. Fehérvári István arról számolt be, hogy a szakrendelés a
térség több mint tízezer gyermekének konzultatív ellátását végzi.
A serdülő korosztálynál gyakori
az elhízás, az emelkedett vérnyo-

más. E csoportokból a 24 órás
vérnyomásmérő segítségével lehet
kiszűrni a ténylegesen hypertoniás fiatalokat. A kiegészítő kisebb
mandzsetta pedig lehetővé teszi a
vizsgálat kiterjesztését a még fiatalabb korcsoportokra is.
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Hálával, könnyel és áldással

Egy félegyházi származású piarista szerzetes ünnepelte pappá szentelésének 25. évfordulóját május 21-én a Szent István
Templomban. A Nagykanizsán szolgáló Dósai Attila, aki életét a
tanításnak, a fiatalok keresztény szemléletű nevelésének szenteli, egykori tanárai, családja, barátai, és hívei körében személyes emlékezésekkel, hálával, könnyel és áldással köszönte meg
mindazt, ami szolgálatában segítette.
Dósai Attila pappá szentelése
negyed évszázaddal ezelőtt, az
Újtemplomban történt, ott, ahol
most hálát mondhatott. A félegyházi születésű piarista szerzetes
gyermekkora is ehhez a templomhoz köthető, hiszen annak idején
itt ministrált, és a szolgálatot tel-

Új elnököt
választott
a KHTK
A 2016-os évre vonatkozó beszámolók mellett elnököt választott a
Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők
Köre május 23-án. Az új elnök
személyéről közgyűlés keretében
döntöttek. A szakosztályok vezetői
egyhangúlag dr. Nemes-Nagy Tibort támogatták. Az elnöki pozíciót
legutóbb Ficsór József, Kiskunfélegyháza korábbi polgármestere
töltötte be, az ezt követő időszakban a vezetői feladatokat dr. Sulyok
Miklós, megbízott elnök látta el. Az
új elnök tervei között egyebek mellett a szakosztályok népszerűsítése,
menedzselése szerepel, emellett a
létesítményfejlesztéseket és a körülmények javítását célozta meg.

jesítő atyáknak köszönhetően már
akkor is otthonosan érezte magát
az oltár körül. A lelkésznek szülei életpéldája is sokat jelentett,
hiszen a hívők számára nehéz
időkben is vállalták hitüket, és
gyermekeiket katolikus szellemben
nevelték.

Így került Attila az általános iskola befejezése után a kecskeméti
Piarista Gimnáziumba, ahol elhatározásában megerősödve, további
tanulmányait is ezen a pályán folytatta. Az érettségi évében a piarista
rendbe jelentkezett, amelynek teológiai főiskoláján, majd azt követően az ELTE-n szerzett diplomát.
1992-ben a rend kápolnájában, Budapesten szentelték pappá, amely
után május 24-én az ünnepélyes
első miséjét Félegyházán tartotta.
A kecskeméti Piarista Gimnáziumban eltöltött tizenegy év után
az atya most már tizennégy éve

Lakossági fórumot
tart a főépítész
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a jövő év végéig elkészíti Kiskunfélegyháza Város
Településfejlesztési koncepcióját,
Településképi arculati kézikönyvét, Településképi rendeletét és
Településrendezési eszközeit.

A tervezés folyamatának megkezdéséről lakossági fórumot
tart az önkormányzati főépítész június 12-én, hétfőn 16
órakor a városháza I. emeleti
tárgyalótermében.
A fórum témájáról bővebben
lehet tájékozódni az önkormányzati hirdetőtáblán és Kiskunfélegyháza város honlapján:
http://kiskunfelegyhaza.hu/
dokumentumtar/onkormanyzatikoncepcio-strategia-programok/
A tervezési folyamat a későbbiekben is nyomon követhető és
véleményezhető lesz a partnerségi egyeztetésről szóló 11/2017.
(III.30.) önkormányzati rendeletnek megfelelően.

Nagykanizsán szolgál, ahol a tanári és a szerzetesi élet olyan életformát nyújt neki, amelyben ki tud
teljesedni, és amely ahogy mondja,
egymástól el nem választható, különleges egységet alkot.
– A szüleimtől, akik a hátrányos
megkülönböztetések ellenére is
kitartottak a hitük és meggyőződésük mellett, azt tanultam, hogy az
igazi boldogságot nem a mulandó
dolgok adják, hiszen az értékes
és tartalmas élet ezektől független. A diákok az általam képviselt
életformán, a választásomon, és a
számomra fontos értékeken meglepődnek, elgondolkodnak, és talán hat is rájuk. A munkánk igazi
gyümölcse sokszor nem látható
azonnal, de én hiszek abban, hogy
egyszer eszükbe jut az, amit a piarista iskolában kaptak – mesélt
hivatásának értékeiről az atya.
Az ezüstmisés pap az ünnepélyes szentmisén is megemlítette azokat a tanárokat, atyákat,
akiknek hálával tartozik hivatása
alakulásáért, édesanyjának, és
már nem élő édesapjának pedig
azért a családi légkör kialakításáért, amely hozzásegítette őt ahhoz, hogy az Úristen hívó szavát
meghallja.
A szép szavak és megemlékezések után a szentmise befejezéseként a szerzetes áldást kért idős
édesanyjára, a jelenlévő családtagokra, barátokra, és hívekre.
Hirdetés
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A díszpolgár olyan tükör, amelyben Áldás
a város felismerheti magát
a félegyAhogyan egy neves történészünk
írja: „a díszpolgár olyan tükör,
amelyben a város felismerheti magát, általa a régmúlt történetei beleszövődhetnek a jelenbe, segítségével a jelen a múlt folytatásaként
válik értelmezhetővé.” – fogalmazta meg dr. Luchmann Zsuzsanna
irodalomtörténész, május 19-én a
városháza dísztermében a Kiskunfélegyháza díszpolgárai című kötet
bemutatásán. A könyvbemutató
résztvevőit – köztük a megjelent
díszpolgárokat, és az elhunyt kitüntetettek családtagjait – Csányi
József polgármester és Kállainé
Vereb Mária, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület ügyvezető
elnöke köszöntötte. A kötetet Kapus Béláné, az egyesület elnöke, a
könyv szerkesztője ismertette.
– Amikor valaki félegyházinak
vallja magát, akkor nem egyszerűen a helyet jelöli meg, ahol született
vagy ahol él, hanem azonosulását is

kifejezi a sajátos természeti tájban
nemzedékek által formált környezettel, a benne megélt történelemmel,
az itt élők örökül hagyott értékrendjével. Mert egy település nem pusztán épületek, utcák, intézmények és
létformák színtere, hanem szimbolikus tér is, amely történeti és kulturális jelentésekkel bír, polgárai pedig
olyan formák alakítói és megjelenítői, amelyek hordozzák vagy megtestesítik a város történeti-szellemi
életrajzát, rendjét és identitását –
fogalmazott Luchmann Zsuzsanna.
– Kiskunfélegyháza életében rendkívül fontos a múlt, az elődök tisztelete, és hogy az utódok emlékezzenek azokra, akiknek otthonunkat,
városunkat, életünket köszönhetik.
Ehhez a lelkülethez példaképekre, nagyszerű teljesítményekre van
szükségünk. Nemes és szép feladat
azon emberek, közösségek elismerése, akik sokat tettek, tesznek Kiskunfélegyháza városáért, hiszen ők

a mi ékköveink – fogalmazott Csányi
József polgármester a könyvbemutatón, Megköszönve a szerkesztők,
valamint a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tagjainak azt a munkát, amelyet a kötet megjelenése
érdekében végeztek.
A könyv az adományozás
időrend
jében ismerteti díszpolgáraink életének és munkásságának
rövid összefoglalóját, érdemeit.
Tartalmazza a cím adományozásának indoklását, a díszpolgár
arcképét, esetenként egy-egy, a
munkájával kapcsolatos képet.
Irodalomjegyzék teszi lehetővé az
adott személyről a további tájékoztatást. Erről Kapus Béláné egyesületi elnök szólt, aki képeken is bemutatta díszpolgárainkat. A Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület
irodalmi szekciójának tagjai pedig
egy-egy idézetet olvastak fel a díszpolgárok irodalmi alkotásaiból,
fontos közéleti gondolataiból.

háziakra

– Áldja meg az Isten mindazokat,
akik itt élnek ebben a városban.
Adjon nekik jólétet, testileg és lelkileg is. Adja meg azt, hogy valóban úgy tudjunk élni Félegyházán,
hogy az mindannyiunk örömére
szolgál – mondta Rónaszéki
Gábor, a Sarlós Boldogasszony
Templom plébánosa, a Városalapítók Napja alkalmából, a város
lakóiért, vezetőiért május 21-én,
vasárnap bemutatott szentmisén.

KÖRKÉRDÉS: Hogy érezték magukat a Városalapítók Hetén?
Színes és érdekes programokat hozott az idei Városlapítók Hete
hagyományőrző és kulturális fesztivál. Szinte minden rendezvényt nagy érdeklődés övezett. Ezúttal az itt élők véleményére
voltunk kíváncsiak, hogyan élték meg a Városalapítók Hetét.

Lövei Antalné (75): – Nyomon
követtem a programokat, tevékenyen részt vettem rajtuk. Legjobban a kőfaragás érdekelt, végignéztem minden alkotást, ötletes,
szép dolgok születtek. Érdekes
volt látni, hogy az egyszerű kockakőből végül mi készül. Emellett
a kézműves alkotásokat és a kiállításokat kísértem figyelemmel.
Hasznosak ezek a rendezvények,
vidékről is sokan ellátogattak a
városba és én is kimozdultam egy
kicsit.
Szécsényi Tibor (52): – A kőfaragó fesztivál érdekelt, a Beatrice
koncerten ugyancsak jól éreztem
magam. Sok baráttal, ismerős-

sel találkoztam. Egy-egy nagyobb
koncert összehozza az embereket,
kiragadja a hétköznapokból. Mindenképpen helye van a kulturális
rendezvényeknek a városban. A
kőfaragó versenyen rálátásom
nyílt arra, hogy az alkotások
hogyan, mi módon készülnek.
Szavaztam is az általam legjobbnak ítélt munkára, ami nagyon
megtetszett.
Fricska Irén (65): – Ötletes
volt a kőfaragó fesztivál, el sem
tudtam képzelni korábban, hogy
egy ilyen rendezvény ekkora tömeget megmozgat. Három-négy
alkalommal is végigsétáltam az
alkotások között, mindig más-

más dolgot fedeztem fel. Ezen
kívül a Miénk itt a tér is nagyon
tetszett, a manók között újra
gyereknek éreztem magam. Fontos, hogy a programok nemcsak
az idősebbeket, hanem a kultúra
iránt fogékony fiatalokat is megmozgatták. Szeretném az elkészült kőfaragásokat a későbbiek
során is megtekinteni.
Bartos Botond (9): – A gyerekprogramok érdekeltek a leg-

jobban, megnéztem Dér Heni
koncertjét, ami nagyon jó volt.
A kisvasútra felültem, örülök,
hogy kipróbálhattam. A kőfaragás nehéznek tűnt, tetszettek az
állatmotívumok. Napközben barátokkal találkoztam, bejártuk a
várost.
Hevér-Szabó Imréné (77):
– Nagyon érdekelt a kőfaragás,
megnéztem a munkákat és örülök neki, hogy ennyi érdekes emberrel találkozhattam. A színpadi
műsorokat nyomon követtem, sőt
a népdalkör tagjaként én is felléptem. Ezt követően a társulat
apraja-nagyja a kisvonatozást is
kipróbálta, körbenéztük a várost.
A nap végén a Miénk itt a tér kiállításának nyugalmában pihentünk
meg a manók között. Sok hasznos program volt a városlakók
számára.
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Minden várakozást felülmúló siker

– A legfőbb díjat Kiskunfélegyháza közönségének adnám át. Én
ugyanis 2000 óta járom a fesztiválokat, de ilyet még sehol nem
tapasztaltam, mint itt. A kőfaragók munkáját még este tízkor is
sokaság figyelte. Érdeklődtek a mesterektől, rengetegen szavaztak is, hogy kinek ítéljék oda a közönségdíjat. De köszönettel
tartozunk a városvezetésnek, és mindazoknak, akik segítettek
a rendezvény lebonyolításában – mondta május 21-én, a kiskunfélegyházi Európai Kőfaragó Fesztivál díjátadó ünnepségének
kezdetén Kampfl János, a Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók
Országos Ipartestületének elnöke.
A városnak szánt fődíj jelképes
volt, de a zsűri természetesen
rangsorolta a kőfaragó mesterek,
művészek munkáját is. Döntésük
alapján a következő eredményt
hirdették ki:
Mesterkategóriában az első helyezett, az angol Mark McDonnell
lett, aki egy nagyon szépen kidolgozott, csavart szarvú rackajuhot
faragott. A puszta ihlette a szintén
angol származású Alex Wenha-

met is. Munkáját, egy lófejet a zsűri második helyezéssel jutalmazta.
Guth Bence a kezdetektől rendszeres résztvevője a fesztiváloknak. Az ezredfordulón még tanulóként induló szakember ma már
a szakma mesterei között vesz
részt a megmérettetésen. Az eddigi három első és egy harmadik
helyezése után a kőfaragó-kőszobrászként dolgozó szakember mesterkategóriában ismét a harmadik

legjobbnak járó díjat vehette át. Kiemelte: alkotásában a szecessziót
és a pusztát, a verseny két témáját ötvözte, hiszen egy a szeceszszió jegyeit magán viselő női fejet
faragott kos szarvakkal. Látva a
pályatársak és a fiatalok munkáit,
úgy érezte erős mezőny alakult ki
a kiskunfélegyházi találkozón.
A tanulók között a frissen végzett
francia Leo Vigier szinte tökéletes
kidolgozású sólyom madarat ábrázoló munkáját díjazta első helyezéssel a zsűri. Az osztrák színekben
versenyző, de magyar származású
Dominika Nemeth egy vizslafejet
faragott, amit a zsűri második díjjal jutalmazott. A harmadik helyen
végző német Natasha Otterbach a
kiskunfélegyházi szecessziós stílusban épült városháza egy részletét
dolgozta ki.
A közönségdíjat a keramikus

Kis Virág nyerte. A korábban kővel még nem dolgozó tanár egy
gránátalmát készített a romhányi
homokkőből.
Az, hogy Kiskunfélegyházára kerüljön a kőfaragó fesztivál, Bozóki
István kőfaragó mester kezdeményezte és feleségével, Gabikával
oroszlánrészt vállalt a megrendezésében is. A díjkiosztás után kissé fáradtan így értékelte a történteket: – Száraz könnyeim vannak,
és nagyon boldog vagyok. Amit
Félegyháza ezzel a rendezvénnyel
kapott, az pótolhatatlanul fantasztikus élményt jelentett sokunk
számára. Ezek után abban is biztos vagyok, hogy ez a mai nappal
nem zárulhat le, és lesz folytatása.
Azt, hogy milyen formában, még
most nem tudom megmondani, de
mindent megteszünk azért, hogy
hasonló élményben lehessen része a városlakóknak és a gyerekek
is, akik vésőt, kalapácsot ragadva
ízlelgethetik ennek az ősi szakmának a szépségét.
Akik szavazatukkal javaslatot
tettek a közönségdíjas szoborra,
azok között kisorsoltak egy alkotást. A szerencsés nyertes Kancsár Éva volt, aki boldogan vette
át a kutyust ábrázoló alkotást. Elmondta, hogy többször is ellátogatott a helyszínre, figyelte a munkát.
Laikusként is megfogalmazódott
benne, hogy melyik alkotásban van
több, gondosabb kőfaragói munka,
és végül az általa legszebbnek, legértékesebbre adta le a voksát.

2017. június 2.

Félegyházán teret
foglalt a kultúra
Május 19-én, pénteken, az éj leple alatt ismét rátelepedett a
„Miénk itt a tér hangulat” a városra. A Petőfi szobor mögött
különleges, sajátos hangulatú, mesés világot teremtettek a
szervezők, amely éjjel és nappal gyerekek és felnőttek kedvenc tartózkodási helye volt. Ezzel párhuzamosan zajlottak a
Városalapítók Hete programjai is, így a félegyháziak számára
zenei, képzőművészeti eseményekben bővelkedtek a májusi
fesztivál napjai. A kínálatból mindenki kiválaszthatta a kedvére valót. Tanúskodnak erről a kulturális forgatag pillanatképei.
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Ünnepi képviselő-testületi ülésen
adták át a városi díjakat
Két napirendi pontja volt a Városalapítók Hete alkalmából a május 21-én, vasárnap megtartott ünnepi testületi ülésnek. A helyismereti vetélkedő eredményhirdetését követően a városi kitüntetések átadására került sor. Az eseményt a képviselő-testület
tagjai mellett megtisztelték jelenlétükkel a kiskun kapitányok,
a kistérségi településekről érkezett vendégek, az egyházkerületek, a civil szervezetek és a testvérvárosok képviselői, a város
számos díszpolgára, intézményvezetők.
A Kiskunfélegyháza történeti múltját, hagyományait ápoló, a városalapító elődök és a ma élő polgárok
tiszteletére rendezett ünnepi képviselő-testületi ülésen Csányi József polgármester köszöntötte a
megjelenteket.
– Ünnepnapok nélkül az élet
olyan, mint a hosszú utazás fogadók nélkül. Időről időre meg kell,
hogy álljunk, és értékeljük munkánkat, fejlődésünket, eredményeinket. Nekünk, kiskunfélegyháziaknak, becses hagyományként és
üzenetként marad meg az a 272
évvel ezelőtti nap, amikor 1745.
május 24-én kihirdették gróf Pálfy János nádor jelenlétében a
redempció törvényt, amellyel Mária Terézia visszaadta a nagy- és
kiskunok, illetve a jászok 1702-ben
elvett jogait. Ettől kezdve a kiskun
terület ismét önálló szabad közigazgatási területté vált, amelynek
Kiskunfélegyháza lett a székhelye.
Városunk életében mindig is fontos volt a múlt, az elődök tisztelete
és hogy az utódok emlékezzenek
azokra, akiknek otthonunkat, városunkat, életünket köszönhetjük.
Ezek az értékteremtő lelkek városunk ékkövei, Félegyháza hírének
öregbítői – fogalmazott az ünnep
alkalmával a város első embere.
A polgármesteri köszöntőt követően a félegyházi zene- és dal-

kultúra témakörében meghirdetett
XIII. helyismereti vetélkedő díjkiosztására került sor. (Erről szóló
cikkünk a 10. oldalon olvasható.)
Ezt követően azokat köszöntötték, akik Kiskunfélegyházáért, annak ifjúságért és az idősebbekért,
a közjóért, az emberek boldogulásáért, fejlődéséért, polgárainak
egészségéért a legtöbbet tették,
munkájukkal gyarapították a közösség értékeit.
Az önkormányzat kitüntetéseit
Csányi József polgármester, valamint Balla László és Rosta Ferenc alpolgármesterek adták át.
Dr. Fehérvári István gyermekorvos több mint négy évtizedes
áldozatos gyógyító munkájáért, a
gyermekek iránti önzetlen szeretetéért „Kiskunfélegyházáért”
kitüntető címet vehetett át.
Jankovszki Ferenc tanár, karmester több évtizedes zenetanári
tevékenységéért, pedagógiai elkötelezettségéért, a város zenei életében elért sikereiért, példaértékű
szervező munkájáért „Kiskunfélegyházáért” kitüntető címben
részesült.
Pálfy Gusztáv szobrászművész
Kiskunfélegyháza művészi értékeit
gyarapító tevékenységéért, a Petőfi
kultusz ápolásáért „Petőfi Emlékérem” kitüntető díjat kapott.
Katona Mihály, Korond község

polgármestere Korond és Kiskunfélegyháza települések két évtizedes testvérvárosi kapcsolatának
aktív ápolásáért, a határon túli
magyar nemzeti örökség lelkiismeretes őrzéséért „Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára”
kitüntető díjat vehette át.
Luigi Calligaro, Feltre város
nyugalmazott tűzoltó parancsnoka
a város diákjainak támogatásáért,
a két város sport, kulturális és
képzőművészeti
kapcsolatainak
ápolásáért, Kiskunfélegyháza városa iránti önzetlen barátságáért
„Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető díjat
kapott.
Hevér Tiborné nyugalmazott
pedagógus elhivatott, példaértékű
oktató-nevelő munkájáért, Félegyházán betöltött közösségépítő
szerepéért
„Kiskunfélegyháza
Város Ifjúságának Neveléséért”
kitüntető díjat vehetett át.
Dobos Matild gyermekkönyvtáros, a könyvtári tevékenység
megújításáért,
lelkiismeretes,
gyermekszerető munkájáért, a
jövő nemzedékének szeretetéért
„Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjban
részesült.
Justinné Petróczi Mónika Terézia titkársági ügyintéző, a köztisztviselői pályája során végzett
kimagasló munkájáért, lelkiisme-

retes, példaértékű hivatástudatáért, a kollégák iránt tanúsított
szeretetéért „Kiskunfélegyháza
Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat kapott.
Dr. Földeáki Gábor fogorvos,
Kiskunfélegyháza város egészségügyi ellátásának fejlesztéséért,
odaadó és kitartó munkájáért,
tanuló ifjúságunk egészségének
megőrzéséért „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díjban részesült.
Ábel Ferenc gépkocsivezető
részére példamutató, lelkiismeretes munkájáért, kollégái iránt tanúsított segítségéért, szeretetéért
„Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat
adományozott a képviselő-testület.
Bogácsi Attiláné pénzügyi
csoportvezető kimagasló szakmai
munkájáért, az időskorúak iránt
szeretettel gyakorolt önzetlen támogatásáért „Kiskunfélegyháza
Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat vehetett át.
Kelemen András birkózóedző,
a birkózó sportágban öt évtizede
elhivatottsággal, kitartással végzett tevékenységéért, a gyermekek
iránt tanúsított szeretetéért, példamutató munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért”
kitüntető díjat vehetett át.
Tóth László tanár, karnagy,
Kiskunfélegyháza város kulturá-
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lis életében végzett példaértékű
közösségi
szerepvállalásáért,
hivatástudatáért,
példaértékű
gyermekszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díjat
kapott.
Buza Flórián elnök részére
a roma közösség fejlődéséért, a
roma hagyományőrzésért végzett
áldozatos munkájáért, a rászorulók megsegítéséért „Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért”
kitüntető díjat adományozott a
képviselő-testület.
Erkiné Rózsa Márta tulajdonos-ügyvezető, Kiskunfélegyháza
város gasztronómiai hírnevének
öregbítéséért, a városi rendezvényeken tanúsított színvonalas szolgáltatásáért, a város gazdasági
fejlődésének elősegítéséért „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető
díjat vehetett át.
Tarjányi Mihályné nyugalmazott óvodavezető a város társadalmi életében betöltött szerepéért, a
nyugdíjasok iránt tanúsított önzetlen segítőkészsége, rendezvények
kimagasló szervezése elismeréseként, eredményes közéleti tevékenységéért „Kiskunfélegyháza
Város Idősügyi Tevékenységéért” kitüntető díjat kapott.
Id. Csányi József honvéd, nyugdíjas hazaszeretete, mintaszerű
élete és kitartó közösségi munkája
elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző és
Hazafias Tevékenységéért” kitüntető díjat vehetett át.
Gavenda Ferenc honvéd, nyugdíjas férfiszabó kisiparos a haza
iránti hűsége, Kiskunfélegyháza
város kulturális- és sportéletében
betöltött szerepe, kitartó munkája
elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző és
Hazafias Tevékenységéért” kitüntető díjat kapott.
Barta Istvánné gyűjtemény-

szervező könyvtáros részére példaértékű, lelkiismeretes munkájáért, elhivatottsága elismeréseként
„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” adományozott.
Gergely Gyula gitártanár, Kiskunfélegyháza könnyűzenei oktatásában elért eredményei elismeréseként, a gyermekek iránt
tanúsított szeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kapott.
Dr. Gulyás József háziorvos
három évtizede tanúsított lelkiismeretes, empatikus orvosi
munkájáért,
elhivatottságáért
„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” vehetett át.
Isán András kézilabda szakosztályvezető városunk kézilabda
sportágának magas szintre emeléséért, színvonalas szakmai munkájáért „Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete Elismerő
Oklevele” kitüntetésben részesült.
Kollárné Sallai Mária tanító
több mint három évtizedes lendülettel és hivatástudattal végzett
tanítói munkája elismeréseként
„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” vehetett át.
László Éva, magyar nyelv és
irodalom szakos általános iskolai
tanár iskolai és városi rendezvényeken való színvonalas közreműködéséért, a gyermekek versenyekre való felkészítéséért, a
szülők és kollégái iránt tanúsított
szeretetéért „Kiskunfélegyháza
Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kapott.
Losonczi Judit tanítónő részére példamutató szakmai igényességéért, alázatáért, megbízható
munkájáért, megértő, szerető gondoskodásáért „Kiskunfélegyháza
Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kapott.
Makai Lászlóné nyugdíjas, a

Vállalkozók Ipartestülete Szolgáltató Egyesület elnöke részére
önzetlen, áldozatos munkájáért, a
városi életben betöltött aktív szerepéért, a nemzetközi kapcsolatok
ápolásáért „Kiskunfélegyháza
Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kapott.
Molnár Tibor Józsefné őstermelő, vállalkozó, a Selymesért Egyesület elnöke a közösség támogatása, segítőkészsége,
az emberek iránti tisztelete és
megértése elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kapott.
Nagy Lajosné tanítónő, több
évtizedes elkötelezett, példamutató munkája, szakmai alázata, a
gyermekek iránti szeretete elismeréseként vehette át a „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét”.
Német Sándor nyugdíjas, a kosárlabda sportban elért sikereiért,
munkájában tanúsított segítőkészségéért, a lakosság szolgálatáért
„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kapott.
Rőfi Géza elektronikai műszerész munkájában tanúsított
példamutató szorgalmáért, munkatársai iránti segítőkészségéért
„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” vehetett át.
Szabó Nóra futsaljátékos, a
futsal sportágban elért sikereiért,
Kiskunfélegyháza város hírnevének öregbítéséért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete
Elismerő Oklevele” elismerést
kapott.
Tarjányi Istvánné nyugdíjas
részére a pedagógus nyugdíjas
klub életében vállalt kiemelkedő
szerepéért,
segítőkészségéért,
állhatatos munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”
adományozott.
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Tóth Csaba, történelem-földrajz szakos középiskolai tanár,
Félegyháza
Petőfi-kultuszának
terjesztéséért, a városi rendezvények szervezéséért, szeretetteljes
figyelemmel végzett színvonalas
munkájáért részesült „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete
Elismerő
Oklevele”
elismerésben.
Tóth László őstermelő, a Gazdaköri Kápolna kialakításáért, a
gazdaköri közösség életében vállalt kiemelkedő, aktív, segítő szerepéért „Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete Elismerő
Oklevelet” kapott.
Tóth Miklós kézműves sörkészítő, sörfőző mester részére
Kiskunfélegyháza város gasztronómiai hírnevének öregbítéséért,
a városi rendezvényeken tanúsított színvonalas szolgáltatásáért
„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” adományozott.
Tóthné Hajdú Ibolya óvodapedagógus, a pályáján eltöltött négy
évtizedes szorgalmas, áldozatkész
munkájáért,
segítőkészségéért,
a gyermekek iránti szeretetéért
„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kapott.
Varga Gabriella, a Fúvószenekari Egyesület elnökségi tagja,
gazdasági ügyintézője, pénztárosa
az egyesületi rendezvények magas
színvonalú megszervezéséért, magas színvonalú, precíz munkájáért
„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetésben részesült.
Vargáné Oláh Zsuzsanna intézményegység-vezető 25 évi kiemelkedő pedagógiai munkájáért,
magas színvonalú nevelői tevékenységéért, elkötelezettségéért,
a gyermekek iránti szeretetéért
„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet” kapott.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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Piknik
ajándékba
A Göllesz Viktor Általános
Iskola diákjainak szerveztek játékokkal, vetélkedőkkel tarkított gyermeknapot
a Közdazdasági Szakgimnázium 10/B osztályos diákjai a városi parkerdőben.
A közgések osztálypénzükből fedezték a rendezvény
és az utazás költségeit,
mindemellett pedig finom
pörköltet is kínáltak mindenkinek a jó hangulatú
pikniken.
A kötélhúzással, sorjátékokkal tarkított összejövetel elsődleges célja az volt, hogy
a középiskolás diákok megismerjék azokat a gyerekeket,
akiket eddig „másnak” gondoltak. Az ismerkedés már
tavaly elkezdődött, amikor a
közgés fiatalok ellátogattak
az ÉNO-ba és a Göllesz Viktor
Általános Iskola karácsonyi
ünnepségére.
Az itt szerzett tapasztalatok
okán gondolták úgy a közgés
diákok, hogy megszerveznek
egy gyermeknapot is. Tették
ezt önerőből, a saját osztálypénzükből. Igaz, hogy egy pályázatot is benyújtottak a Salva Vita Alapítvány felé, de ha
nem kapnak támogatást, akkor is örömmel fogják folytatni
kezdeményezésüket.
Heilig Szilvia, a Salva Vita
Alapítvány
képviseletében
látogatott a rendezvényre.
Elmondta, hogy a program
legfőbb célja az, hogy az általános iskola felső tagozatának tanulói és a középiskolás
korosztály fiataljai kapcsolatba kerüljenek fogyatékkal élő
társaikkal. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy ilyen korban a
legfogékonyabbak a társadalmi érzékenyítésre. Ha van valamilyen személyes élményük
a fiataloknak, akkor az meghatározó lesz egész életükre
nézve. Sokszor nem a nyitottság hiánya vagy a rosszindulat
az, ami miatt nem fordulunk
megfelelőképpen a fogyatékkal élő emberek felé, hanem
egyszerűen zavarba jövünk,
és nem tudjuk, hogyan kezeljük őket, miképpen segítsünk
problémáik megoldásában.

2017. június 2.

Helyismereti vetélkedő a zene jegyében

Három korcsoportban 102 csapat, 306 diákkal vett részt az idei,
XIII. Helyismereti vetélkedőn. A verseny szervezője a Kiskun Múzeum és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár volt, továbbá a Magyar
Nemzeti Levéltár Kiskunfélegyházi Részlege, a Kiskunfélegyházi
Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
a Rocktár, a Móra Ferenc Művelődési Központ, a Szakmaközi
Művelődési Ház, a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal és a
Kiskun Múzeum Baráti Köre is közreműködött a szervezésben.
A résztvevő csapatokat május 18án, a múzeum udvarán látták vendégül a szervezők, a legjobb helyezést elérők pedig a Városalapítók
Napján, az ünnepi testületi ülésen
vehették át oklevelüket.
Az első helyezést elért csapatok
és tagjai:
5-6. osztályosok között:
Dobozi Bence, Baranyi Szonja, Preisz Csaba
Kiskunfélegyházi József Attila
Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye, felkészítő tanár: Tarjányi Xénia
7-8. osztályos korosztályban:
Csőke Nóra, Lőrincz Zsófia,
Sikár Evelin
Batthyány Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola, felkészítő tanár: Deményi Zsófia

A
középiskolások
első
helyezettjei:
Bakó Liza, Kérészi Virág,
Széplaki Lili
Móra Ferenc Gimnázium, felkészítő tanár: dr. Szabó Gyuláné
Matyók Katalin
Második
helyezést
elért
csapatok:
5-6. osztályosok között:
Fekete Fanni, Jókai Orsolya,
Czakó Tibor
Kiskunfélegyházi József Attila
Általános Iskola Platán Utcai Tagintézmény, felkészítő tanár: Tarjányi Xénia
7-8. osztályos korosztályban:
Molnár Ádám, Retkes Hanna,
Szabó Máté
Kiskunfélegyházi József Attila

Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye, felkészítő tanár: Tarjányi Xénia
Középiskolások:
Fábián Vivien, Kerekes Kitti,
Némedi-Varga Norbert
Móra Ferenc Gimnázium, felkészítő tanár: Kissné Fekete Éva
Harmadik
helyezést
elért
csapatok:
5-6. osztályosok között:
Bánki -Horváth Zsófia, Gulyás
Rebeka, Pál Bettina
Batthyány Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola, felkészítő tanár: Deményi Zsófia
7-8. osztályos korosztályban:
Gulyás Gréta, Farkas Péter,
Fricska Balázs
Dózsa György Általános Iskola,
felkészítő tanár: Drozdik Márta
Középiskolások:
László Klaudia, Kőrösi Dániel, Oroszi Attila Olivér
Móra Ferenc Gimnázium, felkészítő tanár: dr. Nagy István

Nagycsaládos
nap

Hirdetés

2x4 órás páros verseny
/1 fő úszós, 1 fő fenekező/
Időpont: Június 10-e, szombat
/Gyülekező 6 óra. Verseny: 8 órától/
A dobogósok és a legnagyobb hal
kifogója díjazásban részesül!

A Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete, mint minden évben, úgy
idén májusban is megrendezte családi napját. A Szakmaközi Művelődési
Házban sok-sok játékkal múlathatták az időt a gyerekek és szüleik. Az
egyesület finom ebédről is gondoskodott, délután pedig a városi moziba
invitálták a családokat.

Információ:
06/30-517-90-53
Cím: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő
szakasz mellett!
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Családi nap a
Százszorszép
óvodában

Városi gyermeknap
Városszerte több helyszínen gyermekbarát programok sora várta
az érdeklődőket május utolsó vasárnapján gyermeknap alkalmából.
Május 24-én, szerdán rendezte
meg a Százszorszép Óvoda a hagyományos családi napot, amit
a gyermeknapi rendezvények hagyományából nőtte ki magát, és
ezúttal is gazdag programot kínált
kicsiknek és nagyoknak.

PG siker
Az idén 7. alkalommal megrendezett Mezzofanti országos nyelvi verseny szóbeli döntőjében angolból
három, németből pedig egy diák
képviselte a Szent Benedek Iskola
Kiskunfélegyházi PG Tagintézményét. Az angol nyelvű vetélkedőn
Huszka Richárd 1. helyezést ért
el, Szabó Bence a 8., Nagy Sándor pedig a 12. helyen végzett. A
sikeres diákokat Verebné Lénárt
Judit készítette fel. Gyuris Ármin
a 11. helyen végzett német nyelvből,
felkészítő pedagógusa Nagy Erika.
Az első helyezett jutalma ingyenes
nyelvvizsga lehetőség volt.

Újra „Nagy
Vagy” Darvas!

Játék, ami összeköti
a romákat
Hagyományteremtő céllal, első alkalommal rendezte meg a
félegyházi kisebbségi önkormányzat a Félegyházi Roma Kispályás Labdarúgó Bajnokságot május 27-én, a Honvéd Sporttelep műfüves pályáján. A kupáért öt csapat versengett, a
félegyháziak mellett Mélykútról, Bajáról, Kecelről és Kecskemétről érkeztek játékosok. A sport mellett az összetartozást
erősítette rendezvény, a bográcsozás és a mulatság elengedhetetlen kelléke volt a találkozónak – mondta el Buza Flórián,
a Kiskunfélegyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
A versenyre a megyei roma csapatok kaptak meghívást, a jó
hangulatú tornát Balla László,
Kiskunfélegyháza alpolgármestere nyitotta meg.
A dobogós egyesületek mel-

lett díjazták a legjobb kapust,
a legtechnikásabb játékost és a
gólkirályt.
Az eredményhirdetést követően a program közös ebéddel,
beszélgetéssel zárult.

Idén is
Rocktábor
Toborzó koncertre indult május
18-án a Rocktár növendékeinek
zenekara. A fiatal rockzenészek
valamennyi általános iskolába ellátogattak, hogy a zene iránt érdeklődő fiatalok figyelmét felhívják arra,
hogy idén nyáron – immár nyolcadik alkalommal – lehet jelentkezni a
könnyűzenei bázis táborába. Ónodi
Árpád, a Rocktár vezetője elmondta, hogy nagy az érdeklődés, de még
néhány jelentkezőt tudnak fogadni.
A négy turnusban 8 és 18 év közöttiek zenei felkészítésével telik a
hét. A kurzus végén a növendékek
egy záró koncert keretében a színpadon is bemutathatják hangszeres
és énekes tudásukat.

2016 után újra Kecskeméten
versenyeztek a nagy sikerű
„Nagy Vagy” vetélkedőn a Darvas iskolai tanulói. A TV2 vetélkedőjén vizes feladatokat
kellett teljesíteni a diákoknak,
amelyekben Szilágyi Dorotytya, a női vízilabda válogatott
segített a csapatnak. Az egész
napos verseny során a tanulók
tudásuk legjavát nyújtva mégsem jutottak a hatos döntőbe. A
diákok nem csüggednek, jövőre
ismét versenybe szállnak.

Számítástechnikában
otthon
A számítástechnika iránt érdeklődő
fiatalok számára kiírt Országos Alföldi Számítástechnikai versenyen a
Batthyány Lajos Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulója,
a 8. osztályos Nemes Bence a 10.
helyen végzett. Felkészítő tanára
Szederkényi Barbara.
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Idén május 26-án, pénteken,
a művelődési központ dísztermében köszöntötték a pedagógusokat Félegyházán. A díszteremben ezúttal azok foglalták
el a székeket, akik a hétköznapokat a félegyházi gyerekekkel
töltik. Nevelik, tanítják őket, és
személyes példamutatásukkal
hozzájárulnak személyiségük
formálódásához is. A városvezetés nevében Balla László alpolgármester köszönte meg a
nevelők áldozatos munkáját. Az
ünnepségen dr. Kása Zsuzsanna, a Kecskeméti Tankerületi
Központ nevében mondott köszöntőt, és adta át a díszdiplomákat, valamint az elismerő
okleveleket.
„Ma nem tanulni jöttünk. Ma szívünk ünnepel. A hálát, amit érzek,
miképp mondjam el?” – idézte Donászy Magdát köszöntőjében dr.
Kása Zsuzsanna, aki a Kecskeméti
Tankerületi Központ üdvözletét is
tolmácsolta a pedagógusnap ünnepeltjeinek, közöttük is a díszdiplomájukat átvevő és a kerek évfordulót ünneplő pedagógusoknak.
– A pedagógus hivatás lényege: saját példamutatással pozitív
mintát nyújtani, szeretettel megfogalmazott mondattal, egy cselekedettel, egy mosollyal, egy öleléssel nevelni, életre szóló élményt
hagyni. „Osztani magad, hogy így
sokasodjál, Kicsikhez hajolni, hogy
magasodjál.” – fogalmazott a Kecskeméti Tankerületi Központ munkatársa, aki ezt követően két olyan
pedagógust köszöntött, akik több
mint 40 éven át egyengették tanítványaik életét, és éveken át segítették munkatársaik szakmai mindennapjait: Makányné Óvári Évát és
Rosta Ferencet.
Mint minden évben, ezúttal is a
pedagógusnapi rendezvény keretében vehették az 50, 60, 65, illetve
70 évvel ezelőtt oklevelet szerzett
tanítók, tanárok és óvodapedagógusok arany, gyémánt, vas, illetve
rubin oklevelüket.
50 évvel ezelőtt szerezték első
diplomájukat, ezért arany oklevelet kaptak:
Pappné Kucsora Magdolna, Piroska Katalin és Piroska István
60 évvel ezelőtt szerezték első
diplomájukat, és ezért gyémánt
oklevelet kaptak:
Baráth Ferencné (Janovics Klára)
és Baráth Ferenc, Csányi Sándor,
Hevér Gáspár, Horváthné Terjék
Mária, Márton Lászlóné (Farkas
Franciska), Máté Istvánné (Holló
Julianna), Pelyva Imréné (Tímár Rozália), Rátkai Istvánné (Jónás Gabriella Márta), Vidéki Imre
65 évvel ezelőtt szerezték első
diplomájukat, és ezért vas oklevelet kaptak:
Bácsalmási Ferencné (Argat Ilo-
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na), Fekete Jánosné (Lajos Erzsébet), Hevér Erzsébet, Ivók Jánosné
(Szegi Etelka), Kapus Imréné (Endre Rozália), Őrfalvi Judit
70 évvel ezelőtt szerezte első
oklevelét, ezért most rubinoklevelet kapott:
Nagy József. Kiskunfélegyházán
született, és ide jelentkezett Állami
tanítóképzőbe. Iskoláztatását segítette dr. Tóth József országgyűlési
képviselő, és az intézet igazgatója
dr. Mezősi Károly, akik tandíjmentes tanulást, és tanszereket biztosítottak számára. Népiskolai tanítói
oklevelét jeles tanulmányi eredményekkel szerezte meg. 1954-ben
a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán, magyar-történelem szakon
szerzett tanári képesítését. Majd
a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor
Általános iskolában folytatta munkáját. 28 évig, nyugállományba vonulásáig a József Attila Általános
Iskola igazgatóhelyettese volt.
Több évtizedig tartó, kiemelkedő minőségű nevelői, oktatói
munkájukért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kaptak:
Kis-Búsné Farkas Mária, Szondi
Gyula
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, és 40 éves jubileumi évfordulójuk alkalmából
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Kecskeméti
Tankerületi Központ elismerő
oklevelében is részesültek:
Patai Istvánné, Tóthné Hajdú
Ibolya
Több évtizedes pedagógusi
munkájukért Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának

és a Kecskeméti Tankerületi
Központ Elismerő Oklevelét vehették át az alábbi, oktató-nevelő munkájukat 25 éve végző
pedagógusok:
Bakos Aranka, Besnyi Ágnes,
Csalárné Tóth Erzsébet, Demeterné Bajnóczi Anita, Dongó Sándor,
Fekete Erzsébet Mária, Gémesné
Endre Erika, Görög József, Görögné
Tarjányi Katalin, Gyöngyösi Csaba,
Hegedűsné Hajagos-Tóth Veronika,
Kamasz Andrea, Kőrösiné Juhász
Judit, Luchmann Péter János, Nikolicsné Szabó Erika, Palotás Aranka,
Sejben Ilona, Seres Lajos, Surján
Attila, Takácsné Medveczki Zsuzsanna, Vincze Zsolt
30 éve végzik oktató-nevelő
munkájukat:
Dr. Bódainé Szekszárdi Éva, Csernus Krisztina, Dinnyés-Kis Zsuzsanna, Endre Edit, dr. Fekete Róbertné, Halász Attiláné, Jankovszki
Zoltánné, Kanyó Zoltánné, Kovács
Sándorné, Lapsánszki Ferencné,
Losonczi Róbertné, Preiszné Bene
Mónika, Rádiné Petróczi Márta,
Répa Mónika, Tamás Attiláné
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának és a Kecskeméti Tankerületi Központ Elismerő
Oklevelében részesültek az alábbi, oktató-nevelő munkájukat 35
éve végző pedagógusok:
Cserép Istvánné, Dobó Aliz Katalin, Forgóné Petróczi Erika, Iványiné Réczi Katalin, Kopasz Aranka,
Kuruczné Dinnyés Anikó, Laczkó
Gyuláné, Lantos Mihályné, Nagy
Lajosné, Ozsvár Péter, Solymosiné Mészáros Márta, Tarjányi Sán-

dor, Tóth Istvánné, Vargáné Gajda
Gabriella
40 éve végzik oktató-nevelő
munkájukat:
Andrási Endre Jánosné, Gyukics
Miklósné, Hajdúné Sisák Erzsébet, Kiss Margit Györgyi, Kőháziné
Kovács Mária, Mohosné Kothencz
Irén, Nagy Ferencné, Palásti Lászlóné, Pallagi Péterné, Strennerné
Pajkos Szabó Katalin, Táborosi Ferencné, Terbe Ákosné
A tanévben végzett kiemelkedő munkájukért a Kiskunhalasi
Szakképzési Centrum elismerő oklevelében és jutalmában
részesültek:
Gyökér Georgina – Ígéretes szakmai és pedagógiai munkájáért a
Jövő Reménysége Díjat vehette át,
Víg-Balogh Annamária – Ígéretes
szakmai és pedagógiai munkájáért a
Jövő Reménysége Díjat vehette át,
Kis-Fekete Bence és Nagyné Patkó Anikó – Kiemelkedő (verseny)
felkészítő munkájáért a Siker Kovácsa Díjat vehette át,
Csenkiné Bihal Mária – Kiemelkedő szakmai és pedagógiai munkájáért Életmű Díjat vehetett át.
Kátai Urbán Attila – Kiemelkedő
szakmai és pedagógiai munkájáért
Életmű Díjat, három évtizedes pedagógusi munkájáért pedig Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának és a Kecskeméti Tankerületi
Központnak az Elismerő Oklevelét vehette át.
Kiemelkedő munkájukkal 25 éve
segítik a mindennapi oktató-nevelő munkát, ezért elismerésben részesült: Radics Tímea Krisztina és
Szabó János.

PROGRAM l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2017. június 2.

13

KÖNYVTÁRSAROK
Könyvtársarok –
A kölcsön kapott Föld
Június 2., péntek
Nemzeti Összetartozás Napja
Ereklyés zászlófelvonás
Városháza előtt, 9:00 óra
Megemlékezés
Sarlós Boldogasszony Templom,
16:30 óra

Művelődési Központ, 11:00 óra
60 éve vette fel Petőfi Sándor
nevét a városi könyvtár.
Megemlékezést tart Kállainé
Vereb Mária könyvtárigazgató
Koszorúzás a Petőfi emléktáblánál
Hattyúház árkádja, 17.30 óra

Horváth Richárd divatbemutatója
15 órától nyilvános főpróba
Művelődési Központ, 19:00 óra

A hattyúkerti zenés esték
Városi Könyvtár, 18:00 óra

Június 6., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár
baba-mama klubja.
Vendég: Uljanics Tóth Tímea
védőnő
Városi Könyvtár, 10:00 óra

Június 9. péntek
A kommunista időszak pap
áldozatainak hagyatékából
összeállított „SZÁMON-TARTVA”
című vándorkiállítás megnyitója.
Kiskun Múzeum, 10 óra

Találkozó Rácz Zsuzsa íróval, a
Richter Aranyanyu-díj alapítójával.
Vendége Garai Erzsébet –
Félegyházi Aranyanyu-díjas
Városi Könyvtár, 17:00 óra

Június 12., hétfő
Tiszta Forrás Waldorf Általános
Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és
Óvoda előadása
Művelődési Központ, 17:00 óra

Június 6-a és június 9-e,
kedd-péntek
Jöjjön el és válogasson a
könyvesboltok kínálatából!
Könyvutca a Hattyúház előtti
sétányon
9:00-től 17:00 óráig
Június 7., szerda
Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola
kiállításmegnyitója
Művelődési Központ, 17:00 óra
Június 8., csütörtök
A Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság bemutatja a
„Nyugdíjas Akták” című
bűnügyi komédiát
Az előadás ingyenesen
megtekinthető!
Dr. Sasi Ádám 2009 óta ügyvéd
Kiskunfélegyházán, 2010-ben
szerezte meg az ingatlanforgalmi szakjogász képzettséget és
napi szinten foglalkozik ingatlanokkal. Ezúttal azt a kérdéskört
járja körbe, hogy „Miért kell az
ingatlanos?”, miben tud plusz
segítséget nyújtani. Kihez forduljunk eladás, vagy váráslás
esetén?
A bővülő ingatlanpiacon egyre
több ingatlanos tevékenykedik. Az
átlagos ingatlanos jutalékszint 3-3,5
százalék, plusz áfa. A tendencia azt
mutatja, hogy a közvetítői piac bővülése a minőségre, másrészt a kialkudható jutalék összegére is kihat.

Június 13., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár
baba-mama klubja. Téma A
kisgyermek beszédfejlődése
Városi Könyvtár, 10:00 óra
Könyvek klubja olvasókör
Városi Könyvtár, 16:45 óra

A Földet nem szüleinktől örököltük, hanem gyermekeinktől kaptuk kölcsön – tarja a mondás.
45 évvel ezelőtt, 1972. június 5-e és 16-a között tartották
Stockholmban az ENSZ első környezetvédelmi világkonferenciáját Ember és bioszféra címmel.
Még ebben az évben a tanácskozás kezdőnapját nemzetközi
környezetvédelmi
világnappá
nyilvánították.
Ahhoz, hogy hosszú ideig élvezhessük a „Kék Bolygó” természeti
csodáit, gyermekeinket már kicsi
koruktól környezettudatosan kell
nevelnünk. A figyelemfelkeltő,
színes ábrákkal illusztrált Bolygónk egészsége és környezetünk
védelme című kötetet lapozgatva
beszélgethetünk arról, hogyan
alakult ki az élet a Földön, milyen veszélyek fenyegetik létét
és mi mit tehetünk egészsége
megóvásáért.
Június 14., szerda
A Reformáció 500. évfordulója
alkalmából Dr. K. Csontosné
Tompa Anna ny. pedagógus
„Szépirodalom a protestáns
költők és írók tollából” című
második előadása. Kiskun
Múzeum, 17 óra

Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola
tanévzáró
Művelődési Központ, 17:00 óra

Június 15., csütörtök
A Kiskunfélegyházi Alapfokú
Művészeti Iskola zenei pályára
készülő végzős növendékeinek
koncertje
Városi Könyvtár, 18:00 óra

A Rubicon történelmi magazin
Jászok és Kunok című számának
bemutatása.
Kiskun Múzeum, 17 óra

Film Klub: Christopher Nolan –
A tökéletes trükk című film
vetítése
Művelődési Központ, 20:00 óra

Nagy
R é k a
ú j r a hasznosított papírra nyomtatott
Ökoanyu című könyvéből meríthetünk ötleteket a takarékos
és zöld háztartás vezetésére. A
Nők Lapja hasábjain is publikáló
szerző tippeket ad a tudatos vásárláshoz, felhívja figyelmünket
az íz, színezék, E-szám-mentes
élelmiszerek fontosságára és
azok beszerzési lehetőségeire,
valamint receptekkel szolgál házi
készítésű tisztítószerek, kozmetikumok előállításához.
Hazánk első ökofaluja egy Baranya megyei helység, amely
1970-ben elnéptelenedett, majd
20 év múlva környezetvédők
kezdeményezésére éledt újjá.
Borsos Béla Az új Gyűrűfű című
munkájában mutatja be azokat az
alapelveket, amelyek megfontolandók egy hasonló település tervezésénél, ezért kézikönyvként
is olvasható azok számára, akik
ilyen terveket dédelgetnek.
Június 16., péntek
Padkaporos Gála
A gálát követően táncház a
Padkaporos Házban
Művelődési Központ, 18:00 óra
Június 17., szombat
Tréfás-békás forgatag
Göllesz Viktor Általános Iskola
10:00-től 22:00 óráig
„Garázsvásár”
Előzetes asztalfoglalás
szükséges a
06-76/466-843-as
telefonszámon!
Művelődési Központ
színházterme,
9:00-től 14:00 óráig

Ingatlanpiaci hírek
Miért kell ingatlanos? Biztosan
többeknek ismerős a hirdetésekből
az „Ingatlanosok kíméljenek!” mondat. Akik ezt hangoztatják, általában
úgy gondolják, hogy az ingatlanos
csak azért van, hogy megrövidítse az ingatlantulajdonost, pedig ez
nem igaz. Egy megbízható, profi
szakember nagy segítség az eladásban piaci ismereteivel, marketing
tudásával, kommunikációs készségével és tárgyalási technikájával.
Az ingatlanos szerepe alapvetően
az, hogy közvetítsen az eladó és a

potenciális vevők között, képviselve
mindkét fél érdekeit.
Hogy találok profit?
A legfontosabb a megbízható ingatlanközvetítő cég kiválasztása.
Érdemes a nagy múltú, ismert piaci szereplőkhöz fordulni. A Duna
House ingatlanhálózata elsőként
indította el az ingatlanértékesítőket értékelő nyilvános rendszerét
arra számítva, hogy ezzel tovább
erősítheti a cég iránti bizalmat, és
a szakmai színvonalat, ugyanakkor
értékesítőit is arra motiválja, hogy

még kiemelkedőbb szolgáltatást
nyújtsanak.
Keresse fel megújult Duna
House Irodánkat új helyén,
amely a Deák Ferenc u. 2. szám
alatt várja ügyfeleit. Bejárat a
Kossuth u. felől. 
(x)
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Különleges évfordulót ünnepelt
a Berkemann félegyházi cipőüzeme
A cipőgyár 20 esztendeje kezdte meg munkáját Kiskunfélegyházán. Az évforduló kapcsán a cég ügyvezetője, Gyenes Balázs
egy vállalati ünnepség keretében értékelte az elmúlt két évtized
történetét. Kifejtette, hogy szinte a semmiből teremtették meg
az alapokat, de a jó szakmai munkának, a kollektíva összetartásának és hozzáértésének köszönhetően az elért eredmények
reményt adnak a további növekedésre, fejlődésre is.
A vállalat 20
éves történetét
így összegezte
az ügyvezető:
– A mintegy
másfél évszázados Berkemann
márka a lábbelik komfortkategóriájának csúcsát
képviseli. Küldetésünk szerint a
Berkemann-termékek a láb fájdalomcsillapítói. Emberek százezreinek adjuk vissza a járás örömét. A
cipők lelke a talpbetét, amely sok
esetben kivehető, így egyedi talpbetétet is lehet bennük hordani,
a kaptafaforma pedig szélesebb
és magasabb, a fájós lábúakra
gondolva. Mindehhez prémium
minőség, szép kivitel, nagyfokú kényelem és tartósság kapcsolódik.
Büszkék vagyunk magyarországi
vállalatunk kerek évfordulójára és
arra, hogy minden Berkemann cipő
és papucs Magyarországon készül.
Sokat köszönhetünk a német
Bauerfeind-családnak, akik két
évtizeddel ezelőtt bizalmat szavaztak nekünk, és máig töretlenül
biztosítják a stabil hátteret működésünkhöz. A 132 éve alapított
Berkemann cég a Bauerfeind-család tulajdonában áll, amely Németországban és nemzetközi szinten
gyógyászati termékek gyártásával
és forgalmazásával vált ismertté.
A családi irányítású cégcsoport
kétezer főt foglalkoztat, 200 millió euró fölötti árbevétele biztos
hátteret jelent, ha fejlesztésről,
továbblépésről van szó. Ez pedig
nem ritkaság, öt éve felvásárolta

a Solidus céget – az azonos nevű
márkatermékek gyártásirányítását
teljes egészében a magyar leányvállalat látja el.
Többek között ennek következményeként a 325 fős Berkemann
Cipőgyár termelése több évben is
rohamléptekkel, 30-40%-kal nőtt.
Égisze alatt jelenleg évente hatszázezer kényelmi cipő és papucs
készül – nagyobb része Kiskunfélegyházán és néhány közeli település cipőgyáraiban, bérmunkában,
illetve a horvátországi, kétszáz
főt foglalkoztató varasdi üzemben,
ahol a Solidus márka termelése
folyik. Az éves árbevétel mintegy
hatmilliárd forint, ennek kis hányadát különböző gyógyászati termékek (pl. nyakmerevítők) előállítása teszi ki.
A német tulajdonos a magyar cipőgyártásban korábban tapasztalt
pozitívumokra: a szakértelemre és
a minőségtudatosságra alapozva
választotta hazánkat, mi pedig azóA Berkemann Hungary Bt.
Kiskunfélegyházi cipőüzeme

ta is igyekszünk ezeket az értékeket
megőrizni. Kiskunfélegyházán nemcsak az alapanyag-beszerzés és a
gyártás folyik, hanem a termékfejlesztés is, továbbá innen irányítjuk
a magyar, a román és a bolgár piacon zajló márkaépítést. Az elégedettség fokmérője az is, hogy évről
évre több és több felelősségteljes
feladatot kap a cégünk, ami minden
bizonnyal azt jelzi: a német cégcsoport szeretne hosszabb távon is
Magyarországon maradni.
Hálával tartozunk az 1997-es
alapítócsapatnak, a Berkemann
cég hazai úttörőinek is. Elődöm,
Ritter József és munkatársai néhány év alatt szinte a semmiből
teremtették meg a jelenlegi vállalat alapjait. Bérmunkajelleggel
kezdődött el a saját üzem működése: eleinte mindent a német
tulajdonos adott, az alapanyagot,
a gyártástechnológiát, sőt a technológusokat és a termelésvezetőket is. A helyzet azonban fokozatosan megváltozott, a magyar
leányvállalat mind önállóbbá vált,
és fokozatosan ide került az alapanyag-beszerzés, a termékfejlesztés, a német vezetők helyébe pedig
magyar szakemberek léptek. Megkezdett útjukat folytatva érhettünk
el jelentős eredményeket.

Az évek során lépésről lépésre
fejlődtünk. Bár előfordult, hogy a
vártnál komolyabb kihívásokkal
találkoztunk, de megbízható és
tapasztalt csapatunknak köszönhetően ezeket is sikeresen megoldottuk. Vevőink egyetlen alkalommal sem vehették észre, hogy a
megrendelt lábbelijük nem Hamburgból, hanem egy magyar, alföldi
településről érkezik meg hozzájuk.
Ezt tükrözi egyik legfontosabb jelmondatunk is: „német minőség,
magyar kezekből”.
Vállalatunk alapításának dátuma
önmagában is jelképes: húsz évvel
ezelőtt éppen május 1-jén indult el
üzemünk. Ez egybeesett a munka,
vagyis a szorgalom és tenni akarás
ünnepével. A rendkívül munkaigényes cipőiparban ezek különösen
fontos tényezők. Legfőbb erősségünk ma is a rugalmasság.
A szektorban szokatlan módon
a teljes termékpalettát mi állítjuk
elő. Változatos technológiákkal,
sokféle terméket tudunk gyártani
kis mennyiségben, rövid idő alatt.
Mindez pedig lehetetlen volna öszszehangolt munka nélkül.
A Berkemann csapatának megbízhatósága, a precíz munkavégzés, valamint a lelkes és másokat
is lelkesítő pozitív gondolkodás
mind hozzájárul ehhez. Nem utolsó sorban pedig elengedhetetlen a
csapatjáték és a vállalaton belüli
összetartás is, amelyeknek fontos
színterei a céges rendezvényeink, az ünnepségeink és a közös
kirándulások.
Rendkívüli előnyt jelent függetlenségünk kivívása is: ma már
magunk teremthetjük meg önálló
egységként működő vállalatunk
munkafeltételeit. Éppen úgy, ahogyan élhető munkakörnyezetünk
kialakítása is kizárólag rajtunk
múlik, a saját felelősségünk magunkat és egymást lelkesíteni.”
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Búcsúztatták a szezont

Szülők, családtagok, barátok, szurkolók, játékosok és segítők közösen
ünnepelték az érmekben és eredményekben gazdag idényt a Kiskunfélegyházi HTK Kézilabda Szakosztálynál, május 27-én. A 2016/17-es
szezonban a felnőttek mellett a junior, az U14, az U12 és az U10-es
korosztályban is elindultak a KHTK
ifjú reménységei, titánjai. Az érme-

ket és a különdíjakat Isán András
szakosztályvezető konferálása mellett Balla László alpolgármester
adta át. A KHTK felnőtt férficsapata
az NB II délkeleti csoportjában ezúttal bronzérmet szerzett. A legszebb eredményt az U14-es együttes érte el, amely aranyérmet nyert
a fiú kézilabda bajnokság Badó
László régiójának felsőházában.
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Bronzérmes a női futsalcsapat
Izgalmas véghajrában a harmadik
helyet kaparintotta meg a női futsal NB I-es bajnokságban az Astra-Artifex Kiskunfélegyháza FC. A
szezonzáró mérkőzésen az Astra
az aranyérmes Hajdúböszörményt
fogadta. 3-3-as félidőt követően a
helyzeteit jobban kihasználó Hajdúböszörményi TE 6-3-ra győzött,
amivel eldőlt, hogy a bajnokság
második helyén a Szekszárd FC

végzett. Az Astra a Szekszárddal
azonos pontot szerzett a rájátszásban, de a szekszárdiak az
alapszakasz során többször nyertek, ami nekik kedvezett.
Női Futsal NB I Felső-ház 10.
záró forduló, 05. 21.
Astra-Artifex Kiskunfélegyháza FC – Hajdúböszörményi TE
3-6 (3-3)

II. Reménységek
Kosárlabda Torna
Rekord létszámban
birkóztak
Több mint 270 birkózó lépett
szőnyegre a Kiskun Kupa – idősebb Besze László Emlékversenyen május 27-én a Constantinum Sportcentrumban. A
nemzetközi meghívásos szabadfogású egyéni és csapatversenyt
a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület rendezte meg, amely

lehetőséget biztosított hazai és
határon túli sportolók megmérettetésére. A tornát az egyesület
elnöke, Ván Jenő nyitotta meg
idősebb Besze László családja és
leghíresebb tanítványa, idősebb
Réczi László korábbi világbajnok, olimpiai bronzérmes birkózó jelenlétében.

A Bács-Kiskun megyei korosztályos csapatok sikerével zárult a II.
Bács-Kiskun megyei Reménységek
Fiú Kosárlabda Torna Kiskunfélegyházán, május 20-án. A vendéglátó
Kiskunfélegyháza U12-es csapata
bejutott a döntőbe, ahol végül a
bajaiak diadalmaskodtak. Az U11-

Utcák és Terek Bajnokság
Ötödik alkalommal rendezték
meg a Félegyházi Utcák és Terek
Kispályás Labdarúgó Bajnokságot
május 20-án, a Honvéd Sporttelepen lévő Bulls pályán. Az elmúlt
évek során kiszélesedett és egyre népszerűbbé vált az esemény,

Csapatsikerek a diákolimpián
Székesfehérvár adott otthont a
2016/17-es Diákolimpia Atlétika
Országos Döntőinek május végén.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

A II. korcsoportban mintegy 300
gyermek mérte össze tudását. A
Kiskunfélegyházi József Attila Ál-

es korcsoportban a Kecskeméti KA
válogatott nyert a Vrbas (Szerbia)
ellen. Az U11-es korosztályban
Kertli Ádám, a Mercedes-Benz
Kosárlabda Akadémia játékosa,
U12-es korosztályban pedig Bor
Gábor, a Bajai Bácska FKE játékosa különdíjat vehetett át.

talános Iskola lánycsapata aranyérmet nyert a csapatversenyben,
a fiúk második helyen végzetek.

amelyre a félegyházi amatőr csapatok mellett a környékbeli településekről is érkeztek játékosok.
A helyi adottságokat figyelembe
véve maximális létszámban, 16
felnőtt és több gyermekcsapat
mérkőzött meg.
Négy számban – 60 méteres futás, távolugrás, kislabda hajítás
és 4x100 méteres váltófutás
– hirdettek bajnokot. Összesen
húsz megyei, budapesti, valamint
három meghívott csapat fiataljai
versengtek.

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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A József Attila Általános Iskola telkének kiválasztásáról
A második világháború után Kiskunfélegyházán
épült iskolák közül a mai Deák Ferenc utcában
álló József Attila Általános Iskola a legrégebbi.
Az idők folyamán mind az utca, mind az intézmény neve változott, de fennállása óta az épület mindvégig közoktatási célokat szolgált.
A Közoktatásügyi Minisztérium 1952. évi
építési programjában már szerepelt a Kiskunfélegyházán megvalósítandó 10 tantermes általános iskola ügye. A minisztérium elhatározása
szerint az új iskolát a Miskolcon létesített Győri
kapui 10 tantermes iskola késztervei alapján
kellett megépíteni. A kezdeti időszakában hat
lehetséges építési helyszín is felmerült a város
különböző pontjain, de ezek közül csak kettő
jöhetett komolyan számításba.
A város vezetői leginkább a Móra Ferenc teret
preferálták, mivel városképi megjelenés szempontjából az itteni, kertészetileg kialakított kb.
40 méteres park igen kedvező előteret biztosított volna az épülő iskolának, melynek „települést díszítő” funkciót is szántak. Azonban

a beépítendő telek átmenő forgalmi út mellett
feküdt, így sem a városrendezés elveinek, sem
a közegészségügyi kritériumoknak nem felelt
meg. A téren található épületek a város lakóépületeihez viszonyítva jó állapotban voltak,
azokat azonban az új iskolaépület miatt szanálni kellett volna. Szintén a terület ellen szólt a
telek keskenysége is, ami miatt a típusterv változtatásokat igényelt volna.

A tervező vállalat szakértője egyértelműen a
Deák Ferenc utcai (akkor Kilián György utcai)
telket találta legalkalmasabbnak. A kiszemelt
terület közműellátottsága jónak számított,
előnyére szolgált továbbá, hogy lakónegyedben, de nem fő közlekedési út mellett feküdt és
megfelelt a városrendezési elveknek. Az ezen
a területen felépítendő iskola nem igényelt áttervezést a típusterven sem, valamint ez volt a
legköltséghatékonyabb megoldás is. Egyetlen
hátrányként az szólt ellene, hogy ezen az „eldugottabb” helyen a létesítmény reprezentatív
jellege csökkent.
A városi elöljárók kénytelenek voltak belenyugodni a megyei felsőbb hatóságok döntésébe, az iskola helyszíne így a Deák Ferenc
utca – Mártírok utca közti terület lett. Az új, tíz
tantermes iskola épületét 1955 szeptemberében vehették birtokba a félegyházi tanulók és
tanárok. A Móra téri, korábban iskolának szánt
területen pedig hamarosan emeletes társasházak épültek.
Ónodi Márta

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben
a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Mazsola: 1 év körüli szálkás
keverék kan
2. Molly: 7 éves, ivartalanított
csau-csau szuka
3. Polly: kb. 2 éves fekete keverék
szuka
4. Tapika: 3 hónapos fekete keverék kan kölyök
A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további képek,
és örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák
után érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 70/3311634 és a 70/43-43-002 telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti
telephelyen lehet. Örökbefogadási

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

10 ÉVESEK LETTÜNK!
Ez alkalomból ismét nyereményakciót hirdetünk amelynek főnyereménye egy 5”-os Wayteq GPS Navigáció!
Május 12-e és június 9-e között mindenki,
aki 5.000 Ft felett vásárol üzletünkben, részt vesz a sorsoláson!!
Sőt! Ez idő alatt minden Genius terméket
10%-al olcsóbban árusítunk!
Továbbá kisorsolunk két pendrive-ot (32GB/8GB) és egy wireless egeret is!
A sorsolás június 9-én, pénteken 15 órakor lesz!

Nyílt napok
az ásatáson
Több, mint ezer érdeklődő fordult meg egy hét alatt a Templomhalomnál,
az ásatási nyílt napokon. Az évszázados emlékek között iskolás csoportoknak tartott rendhagyó történelem órát Fekete Beatrix múzeumpedagógus és dr. Knipl István, a Kiskun Múzeum régésze. A hét folyamán
munkahelyi közösségek, családok is felkeresték az ásatást, hogy bepillantást nyerjenek a régészek munkájába és őseink temetkezési kultúrájába.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Judit László (anyja neve:
Hruskár Ildikó), Simó Péter (Nagy Zsuzsanna), Petróczi Imre Levente (Porubcsánszki Tímea), Tajti Zsófia (Dömötör
Anett Angéla), Fábián Bence (Ágó Margit), Kovács Botond (Hargitai Zsuzsanna),
Szabados Péter György (Fenyvesi Szilvia), Kiss Barnabás (Pigniczki Erika),
Péli Zsombor (Hegedűs Erika), Bajzák Bori
(Csikós Ágnes), Módos Zsolt Levente (Tóth
Mónika)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Nemcsok Rebeka – Maár Viktor, Buri Zsuzsanna – Zsibrita Ádám, Morvai-Szabó Beáta – Ónodi Gábor,
Szabó Mónika – Jarábik Zsolt
MEGHALTAK: Hajdú Andrásné Kertész
Zsuzsanna, Iványi Istvánné Tóth Franciska,
Babos Mihály, Kiss Éva, Cseh István, Mezei
Imre János, Dósa Jenőné Magony Mária,
Molnár László – Kiskunfélegyháza, Tonn
Gyula – Lakitelek, Fodor József – Tiszaalpár, Sándor Ferencné Fülöp Mária – Szentkirály, Lukács Istvánné Petrovics Magdolna
– Kerekegyháza

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

