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Soha nem látott méretű, mintegy 2 milliárd forint összértékű be-
ruházás indul Kiskunfélegyházán, amelynek nyomán gyakorlatilag 
új arculatot kap a városközpont: megújul a Kossuth utca, a teljes 
Béke tér, a piac környéke, azon belül a Tejcsarnok, a Szent János 
tér növényzete, és a Petőfi tér. Új térburkolatok, közvilágítás és 
növényzet, modern játszóterek fémjelzik majd a Félegyháza meg-
újul nevet viselő projektet. Mindez a Zöld Város kialakítása címen 
meghirdetett TOP-pályázat keretében válhat valóra. 

A félegyházi projekt koncepcióját 
a polgármesteri hivatal munkatár-
sai dolgozták ki, a megvalósítást 
pedig összehangolt lobbimunka 
segítette, amelyből Lezsák Sán-
dor országgyűlési képviselő és a 

Nemzeti Fórum frakció is kivette 
a részét. Így vált lehetővé, hogy 
a megvalósítása most – Orbán 
Viktor miniszterelnök kézjegyével 
– zöld utat kapott. Az erről szó-
ló kormányhatározat a napokban 

jelent meg a Magyar Közlönyben. 
Ezt Csányi József polgármester 
jelentette be június 6-án, kedden, 
a Nemzeti Fórum képviselőivel 
közösen tartott sajtótájékozta-
tón, ahol a nyertes pályázatot 
egy újabb várostörténeti sikernek 
nevezte.

– A fejlesztés során egy minden 
tekintetben XXI. századi, modern 
városközpont kialakítása történik 
meg, amelyben a Félegyháza arcula-
tát meghatározó évszázados épüle-
tek és a modern aktív elemek – mint 
az interaktív szökőkút, a gyermekek 

örömére folyókákkal tarkított vizes 
játszóelem, vagy a több épületen 
megjelenő színes díszkivilágítás – 
szerves egységet alkotnak – mondta 
el Csányi József. Ennek köszönhető-
en 60 év után lehetőség nyílik a vá-
roskép újrarajzolására.

A polgármester hozzátette: a 
pályázat központi gondolata a ta-
lálkozás, a közösségépítés. Ennek 
jegyében a főtér és Kossuth utca 
zöldfelületei a szabadidő tartal-
mas eltöltésére alkalmas közössé-
gi funkciót is betöltik majd, ahol jó 
elidőzni. 

Folytatás a 2. oldalon!

60 év után megújul Félegyháza városközpontja
– 2 MILLIÁRD FORINTOS NYERTES PÁLYÁZAT 
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Ezt sugallja, erre biztat majd a 
főtér egész jellege, térbútorzata, 
gazdag növényzete is. 

A fejlesztéseknek köszönhető 
arculatváltás ugyan a főtérről in-
dul ki, de azon messze túlmutat: 
jótékony hatása begyűrűzik a vá-
ros egész területére – hangsúlyoz-
ta a város első embere.

Balla László alpolgármester, 
mint az egyik érintett önkormány-
zati képviselő megköszönte a 
polgármesteri hivatal kollégáinak 
áldozatos munkáját. Mint fogal-
mazott, elérkezett végre az idő, 
amikor nem kell többé türelmet 
kérnie a főtér sorsáért aggódó 
félegyháziaktól. 

A projekt akcióterülete Kiskun-
félegyháza városközpontjának 27 
hektárnyi összefüggő területegysé-

ge, amelyet az alábbi közterületek 
határolnak: Vasútállomás – Kossuth 
Lajos utca – Dózsa György utca- 
Horváth Zoltán utca – Attila Utca – 
Kossuth Lajos utca – Hunyadi utca 
– köz – Deák Ferenc utca – Kossuth 
Lajos utca- Mártírok útja – Kossuth 
Lajos utca – Szent János tér – Sza-
lay Gyula utca- Molnár Béla utca – 
Bajcsy Zsilinszky utca – Petőfi Sán-
dor utca – Oskola utca – Dr. Holló 
Lajos utca – Korona utca – Kazinczy 
utca – Kossuth Lajos utca – Wesse-
lényi utca – Eötvös utca – Lónyai 
utca- Kossuth Lajos utca – Fadrusz 
János utca – Hősök Parkja – Mun-
kácsy Mihály utca – Kossuth Lajos 
utca – Vasútállomás.

Kiskunfélegyháza Város Önkor-

mányzata 2016. júliusában a Te-
rületfejlesztési és Operatív Prog-
ram „Zöld város kialakítása” című 
TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati 
felhívására nyújtotta be komplex 
projektjét, amely a városközponti 
zöldfelületek rekonstrukciójára és 
új városi aktív rekreációs zöldte-
rületek kialakítására, a városköz-
ponti közterületek átfogó felújí-
tására, továbbá a Béke téri piac 
fejlesztésére terjedt ki.

A TOP-os pályázatok megyei 
elképzelésekkel való összehango-
lását a Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat végezte, amelynek 
szakemberei szükség szerint a 
pályázatok megvalósításában is 
segítséget nyújtanak.

60 év után megújul Félegyháza városközpontja 
– 2 MILLIÁRD FORINTOS NYERTES PÁLYÁZAT 

Folytatás az 1. oldalról!
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DÉMÁSZ: 138 milliós beruházás
Saját forrásból, 138 millió forintos hálózatfejlesztést hajt végre 
a Nemzeti Közművekhez tartozó DÉMÁSZ Kiskunfélegyházán. A 
város növekvő energiaigényének kielégítésére már készülnek az 
újabb tervek, a fejlesztés további több száz millió forintos beru-
házással valósulhat meg.

A Nemzeti Közművekhez tarto-
zó DÉMÁSZ partnerként kíván 
együttműködni Bács-Kiskun me-
gye harmadik legnagyobb tele-
pülésének fejlődésében, ezért 
2017-ben saját pénzügyi forrásból 
138 millió forint értékű olyan be-
ruházást tervez, amely egyszerre 
szolgálja a város közép- és kisvál-
lalkozásainak dinamikus fejlődését 
és a lakosság minőségi energia-
ellátását. A vállalkozások és a la-
kosság biztonságos áramellátását 
szolgálja, hogy a város több utcá-
jában sor kerül a kisfeszültségű 
hálózat oszlopainak cseréjére. Er-
ről állapodott meg Kóbor György, 
a DÉMÁSZ vezérigazgatója és 
Csányi József Kiskunfélegyháza 
polgármestere.

– Nemzeti közműtársaságként 

mi is a hosszú távú együttműkö-
désben és a települések gazdasági 
erősödésében vagyunk érdekeltek. 
Kiskunfélegyházán és térségében 
komoly terveink vannak, akár több 
száz millió forint értékű hálózatfej-
lesztés is megvalósulhat – mond-
ta Kóbor György, az Első Nemzeti 
Közműszolgáltató Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója, a DÉMÁSZ vezér-
igazgatója. Kiskunfélegyházán 
olyan vállalkozások jelentős több-
letenergia-igényének a tervezése 
és előkészítése is zajlik, amelyek 
maguk is munkahelyteremtő fej-
lesztés előtt állnak. Az egyik hely-
színen a 120/20 kV-os alállomás-
ból, 6 km hosszban teljesen új 20 
kV-os hálózatot épít ki a DÉMÁSZ 
annak érdekében, hogy a rendelke-
zésre álló teljesítményt a jelenleg 

rendelkezésre álló 0,6 MW-ról fo-
kozatosan 6 MW-ra növelje.

2020-ig a Nemzeti Közművek-
hez tartozó DÉMÁSZ üzemelteti 
a közvilágítást Kiskunfélegyhá-
zán. Kiemelt felelősséggel látja el 
a közszolgáltatást, munkatársai 
ütemezetten végzik a közvilágítási 
berendezések műszaki felülvizsgá-
latát és ahol szükséges, elvégzik a 
javítást, illetve a cserét. 2017-ben 
15 darab közvilágítási kandeláber 
cseréje szerepel a tervek között, 
4,5 millió forint értékben. A kis-
kunfélegyháziak folyamatos és biz-
tonságos villamosenergia ellátása 
érdekében a DÉMÁSZ, illetve alvál-
lalkozói még ebben az évben felmé-
rik, hogy hol van olyan növényzet, 
amely a villamoshálózatot elérve, 
viharos időjárás esetén üzemzavart 
okozhat. Ezeken a helyszíneken az 
önkormányzat képviselőivel történt 
egyeztetés után a megbízott alvál-
lalkozó partnereink szakszerű galy-
lyazást végeznek, mintegy 15 millió 
forint értékben.

„Egy soha  
be nem  
gyógyuló seb”
A triano-
ni béke-
d i k tá tum 
aláírásáról 
június 4-én 
e m l é k e -
zett meg 
a Jobbik 
Magyaror-
szágért Mozgalom kiskunfélegy-
házi szervezete a Béke téren. Az 
emlékező műsorban közreműkö-
dött Kiss Ákos énekes, Sövény 
Tibor színművész, id. Csányi 
József II. világháborús veterán 
és Varga Mihály mesemondó. 
Megemlékező beszédet mondott 
Kollár László, a helyi szervezet 
elnöke, választókerületi elnök.

– Eljöttünk ismét, mert úgy 
éreztük, itt kell lennünk ezen az 
évfordulón, amely immár 97. 
alkalommal szakítja fel a soha 
be nem gyógyuló sebet, amelyet 
a trianoni békediktátum jelent 
nekünk. Igen, egy soha be nem 
gyógyuló seb, amely mindig sa-
jog, mindig felfakad, amely nem 
hagyhat megnyugodni bennün-
ket, kik nemzetben, hazában, 
Kárpát-medencei királyságban, 
ős-regnumban gondolkodunk – 
kezdte beszédét Kollár László. 

– Annyiszor hallottam már éle-
tem folyamán, hogy olyan régen 
volt és minek ezzel foglalkozni, 
elvették és kész, jó ez így, ezt 
szoktuk meg. Igen, vannak ilyen 
magyarok, de az én lelkemmel, 
hozzáállásommal ez a nézet ösz-
szeegyeztethetetlen. Az én lelkem 
soha nem adja fel, soha nem fo-
gok lemondani semmiről, mert 
nem tehetem. Ami nem az enyém, 
hanem a közösségemé, ami a 
nemzetem, a koronánk, a nem-
zeti közösség szerves része, ami 
rám van bízva, hogy gyerekeim-
nek, unokáimnak adjam tovább, 
arról én nem mondhatok le. Arról 
az országról, amiért annyi ősöm 
áldozta életét, hozott áldozatot, 
viselt rabságot, megaláztatást, a 
minimum, hogy arról nem mond-
hatok le, és amiről nem mondha-
tunk le, az mindig a miénk marad 
– tette hozzá a pártelnök.

A műsor és beszéd után a 
jelenlévők elhelyezték koszo-
rúikat és mécseseket gyújtot-
tak a Magyarok Nagyasszonya 
szobránál.

A trianoni diktátumra emlékeztek
Az 1920-as trianoni béke-
diktátumra emlékezve június 
2-án délelőtt az Ereklyés Or-
szágzászló ünnepélyes fel-
vonásával kezdődött a meg-
emlékezés a 97 évvel ezelőtt 
törtékre. Délután a Magyarok 
Nagyasszonya szobránál az 
Ótemplom előtti téren Varga 
Katica előadását követően 
Balla László alpolgármester 
és Vitéz Alács Tibor mondott 
beszédet a koszorúk elhelye-
zése, és az emlékező mécse-
sek meggyújtása előtt.

– 1920. június 4-én az első világ-
háborút lezáró Párizs környéki 
békeszerződések rendszerének 
részeként a háborúban vesztes 
Magyarország és a háborúban 
győztes antant szövetség hatalmai 
közötti békediktátum aláírására a 
versailles-i Trianon-palotában ke-
rült sor. Ez a dokumentum máig 
meghatározza az Osztrák-Magyar 
Monarchia felbomlását követően 
Magyarország és a környező álla-
mok új határait. A Magyar Király-
ság elvesztette területeinek több 
mint kétharmadát, lakosságának 
több mint a fele került új állam 
területére – mondta Balla László 
beszédében.

– A trianoni tragédiára emlé-
kezve június 4-ét a magyar Or-
szággyűlés 2010-ben a Nemzeti 
összetartozás napjává nyilvání-
totta: „a több állam fennhatósága 
alá vetett magyarság minden tag-
ja és közössége része az egységes 
magyar nemzetnek, melynek ál-
lamhatárok feletti összetartozása 
valóság, s egyúttal a magyarok 
személyes és közösségi önazo-
nosságának meghatározó eleme”. 
Amíg a magyarság egészében 
megvan az összetartozás tudata, 

az egymásért érzett felelősség, 
az önző, egyéni érdekek és anyagi 
javak hajszolása helyett a nemzet 
érdekeiért vállalt szolgálat, addig 
ez a nemzet erősödik – tette hoz-
zá az alpolgármester.

Vitéz Alács Tibor beszédében 
többek között ezt fogalmazta 
meg: „A magyarság ellen ösz-
szefogott erők elvették hegye-
inket, vizeinket, bányáinkat, de 
nem tudták elvenni hitünket ab-
ban, hogy egyszer újra egy lehet 
nemzetünk.”
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Braunfelsben tartották június 
elején a testvérvárosok közös, 
az Európai Unió által támoga-
tott projektjének soron követ-
kező találkozóját. A félegyházi 
kilenc tagú delegációt Csányi 
József polgármester vezette. 
Az elszállásolást és az étke-
zés egy részét a helyi lakosság 
vállalta.

A találkozó első napján a test-
vérvárosi egyesületek képviselői 
és elnökei a menekültek fogadásá-
ról, ellátásáról számoltak be saját 

országuk, városuk tapasztalatait 
összefoglalva. A magyar meghívot-
tak közül Szűts Tamás szekcióve-
zető beszélt a két délszláv háború 
alatti tapasztalatokról. Egyebek 
mellett arról, hogyan gyűjtött a 
Máltai Szeretetszolgálat Ifjúsági 
Csoportja és a Dorkas Aid Interna-
tional a csongrádi menekülttábor 
bosnyák (muszlim) lakóinak, vagy, 
hogy miként tették feledhetetlenné 
a bosnyák gyerekek gyereknapját a 
mórás ifjúsági tagozatosok.

A délutánt a Hessen Park ha-

talmas skanzenjében töltötték a 
vendégek, szombaton pedig mű-
helymunkában vettek részt. Ezen 
a napon írta alá Carcaixent és 
Braunfels a hivatalos testvérvárosi 
egyezményt. 

Az Európa Market nevű prog-
ramon valamennyi meghívott 
delegáció bemutathatta ételspe-
cialitásait. Kiskunfélegyháza a 
hagyományos magyar szalámin és 
kolbászon kívül a kőrözöttel és a 
pálinkával kedveskedett a küldött-
ségek tagjainak.

Tájékoztató
Kiskunfélegyháza Város jegyzője 
ezúton tájékoztatja a szennyvíz-
csatorna-hálózatépítés befejező 
ütemében érintett lakosságot a 
közműfejlesztési támogatás igény-
lés rendjéről.
Az ide vonatkozó kormányrendelet 
alapján a központi költségvetés tá-
mogatásként visszatéríti a közmű-
fejlesztési hozzájárulás megfizetett 
összegének 25 százalékát az arra 
jogosultaknak.

A támogatásra jogosult az a 
magánszemély,

akinek a nyugellátása nem haladja 
meg az öregségi teljes nyugdíj legki-
sebb összegének kétszeresét,

aki időskorúak járadékában 
részesül,

aki aktív korúak ellátására, vagy
rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményre (a saját vagy a gyermeke 
jogán) jogosult.

A kérelem benyújtásának feltéte-
leiről, módjáról, a szükséges doku-
mentumokról tájékoztatás ügyfél-
fogadási időben a kiskunfélegyházi 
polgármesteri hivatal ügyfélszolgála-
tánál, illetve a Szociális és Közfoglal-
koztatási Osztály, Szociális Csoport-
jánál (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 
1. I. emelet 48. szoba) kérhető.

A tájékoztató és a közműfejlesz-
tési támogatás igénylésére vonatko-
zó kérelem Kiskunfélegyháza Város 
honlapján is elérhető.

 Dr. Faragó Zsolt
 jegyző

Testvérvárosi küldöttségek 

A Lakiteleki Népfőiskola hírei
Néptáncosok szakmai alkotótábora 
Szakmai alkotótábort tartanak 
július 2-a és július 9-e között 
a Lakiteleki Népfőiskolán, ahol 
a néptáncosok ismereteit bőví-
tik bagi és felcsiki táncok ta-
nításával, élő zenével. Vendég 
Simon Katalin, csíkkarcfalvi 
néptáncoktató.

A táncokat Balogh Ildikó, örö-
kös aranygyöngyös táncos, Fan-
toly Gyula, a népművészet ifjú 
mestere, nívódíjas koreográfus 
tanítja. Zenészek: Tormási Elek, 
Szabó János, Inoka Győző.

Elhelyezés: a Népfőiskola te-
rületén, 2-4 ágyas, fürdőszobás, 
klímával felszerelt 3 csillagos szál-
lodai szobákban.

Szabadidős programlehe-
tőség a Népfőiskola területén: 
termálfürdő és uszoda, biliárd, 
kerékpárkölcsönzés, minigolf, kis-
pályás foci, csocsó, ping-pong, 
strandröplabda.

Kedvezményes részvételi díjként 
a teljes bekerülési költség 40%-a 
fizetendő:

szállodai elhelyezés + teljes el-
látás: 25 000 forint 

szállodai elhelyezés + teljes el-
látás: 8 500 forint

Jelentkezési határidő: június 25-
e, levélben: 6065 Lakitelek, Felsőal-
pár 3., vagy e-mailben (program.
viki@nepfolakitelek.hu). (A jelent-
kezésben szerepeljen a név, szü-
letési év, lakcím, telefonszám, az 

együttes neve, hány éve táncol, és a 
választott részvételi mód.)    

18 év felett idegenforgalmi 
díj fizetendő 300 Ft/éj/fő, mely 
a táborozási költségen felül 
fizetendő!

Jelentkezési határidő: 
2017. június 25.

Parnasszus 
irodalmi tábor 
Írogatsz? Szeretnél megjelen-
ni? Már meg is jelentél, de nem 
éred be ennyivel? Szeretnél el-
sajátítani néhány szakmai mes-
terfogást? Szívesen hallgatnál 
előadásokat mai hús-vér mes-
terektől? Itt az alkalom.

Július 10-e és 16-a között 
Turczi István József Attila-, 
Babérkoszorú- és Prima Pri-
missima-díjas költő, műfordí-
tó, szerkesztő, egyetemi oktató 
nyári kreatív és szépírói mű-
helytáborába 17 éves kortól 
mindenkit szeretettel várnak, 
aki szeretné írói tehetségét 
kibontakoztatni.

Jelentkezni Turczi István 
Facebook-oldalán vagy a tipp-
cult@t-online.hu szerkesztőségi 
e-mail címen július 5-éig lehet.

A jelentkezők életkorának fel-
ső korhatára 35 év.

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő, 
amely tartalmazza a napi há-
romszori étkezést, és szállást 
2-3 személyes szobákban.

Részletes tájékoztatás a Lakiteleki Népfőiskola honlapján: 
www.nepfolakitelek.hu

A Lakiteleki Népfőiskola Gyarmati Dezső Tanuszoda 
és Termálfürdő nyitvatartása:

Hétfő: Zárva
Kedd-Vasárnap: 10-22 óra
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A tanév befejeztével mintegy két és fél hónapos nyári szünet 
vár a gyerekekre. A vakációt hasznosan, kikapcsolódással, vagy 
akár diákmunkával is eltölthetik a fiatalok.

Buzder-Lantos Boglárka (9): 
– A testvéremmel együtt nagyon 
vártuk a tanév végét. A nagyma-
mánál Csongrádon, illetve Kun-
szálláson töltöm a vakáció nagy 
részét. A kunszállási Tóth Pál Ál-
talános Iskola keretein belül nyári 
táboron veszek részt. Kézműves-
kedünk, moziba megyünk, illetve 
kirándulunk. Próbálom jól kihasz-
nálni a nyarat, a nagymamának 
segíteni fogok a kerti munkában.

Tóth Imréné (85): – Szeretném, 
hogy a fiatalok is hasznosan tölt-
sék a vakációt, sportoljanak, és 
sokat tevékenykedjenek a szabad-
ban. Nyári táborok révén lehető-
ség nyílik testmozgásra, ne a négy 
fal között üljenek a számítógép 
és a televízió előtt. A mai gyere-
kek az internet világában élnek, 
elkényelmesedtek. Annak idején 
a kertben segítettem, jószágokat 
etettem, nyaranta szövetkezeti 
munkákon vettem részt.

Nagyné Marika (84): – A szü-
nidő beköszöntével a gyerekek 
segíthetik szüleiket, jobban bele-
folyhatnak a házimunkába, mo-
sogatásba, takarításba és az ál-
latok etetésébe. Emellett keveset 
mozognak, sok a túlsúlyos fiatal. 
Más rendszerben nevelkedtem, 
krumpli, borsó, kukorica és cse-
resznyeszedéssel töltöttük az 
időt. Unokám egyetemet végzett, 
korábban vigyáztam rá, közben 
horgásztunk, kertben és a kony-
hában segített. Hasznos dolgokat 
sajátított el, amit a későbbiek so-
rán is felhasznált.

Csányi László (41): – A fiatalok 
éljenek a szünet adta lehetősé-
gekkel, menjenek strandra, tá-
borokba – érdeklődési körüknek 
megfelelően. Használják ki az időt 
feltöltődésre, kikapcsolódásra. 
A 21. század gyermeke a techni-
ka világában nőtt fel, a technika 
ugyan fejlődik, de a gyermekek 
ugyanúgy elmennek túrázni, ha 
a szülők erre nevelik. A számító-
gép, az internet és a mobiltelefon 
kapcsán azt csinálják, amit a fel-
nőttektől látnak. A tévézés helyett 
inkább olvassanak, kerékpározza-
nak, vagy kiránduljanak.

KÖRKÉRDÉS: Mivel töltse a gyerek a vakációt?

Jótékonysági koncert Lilla gyógyulásáért
Tompeti és Barátai közreműködésével jótékonysági 
gyermekkoncertet szervez a hároméves, oxigénhiánnyal 
született félegyházi kislány, Lilla javára a Sorsocskák 
Alapítvány és a Béke Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány.

Az eseményre július 8-án, 17 órától, a Kiskun Mú-
zeum udvarán várják az érdeklődőket. Gyermekjegyek 
elővételben 1000 forintért kaphatók, a felnőtt jegyekért 
a bejáratnál elhelyezett adománygyűjtő dobozba várják 
a szülök hozzájárulását Lilla gyógyterápiájához.

A belépőjegyek és támogatói jegyek hamarosan megvásárolhatók a 
kiskunfélegyházi Tourinform Irodában, illetve Halasiné Papp Anettnél. 
A koncert háziasszonyai: dr. Ónodi Izabella és Halasiné Papp Anett.

Szép napjuk volt a 
selymesi gyerekeknek

Sok-sok játék, sportolási lehetőség 
és arcfestés várta a gyerekeket jú-
nius 4-én Selymesben, a városrész 
gyereknapján. Nem hiányzott a 
körhinta sem, lehetett kocsikázni, 
lovagolni, a bátor vállalkozók pe-
dig a műbika megülését is kipró-
bálhatták. A városrészben hetedik 
alkalommal rendezték meg a gye-
reknapot Ván Jenő önkormányza-

ti képviselő kezdeményezésére. A 
programok szervezését, illetve se-
gítését a Selymesért Egyesület vál-
lalta fel. Ennek köszönhetően ezen 
a napon egy kis palacsintaparti, a 
megéhezett, megszomjazott fiata-
lok étellel, itallal kényeztetése sem 
maradhatott el, éppúgy, mint Pócza 
György közösségi játéka, amely ez-
úttal a hangszerekhez kötődött.

Üveget hoztak
Gyerekek és felnőttek lelkesen hordták a város több pontján fel-
állított gyűjtőhelyekre az újrahasznosítható üvegeket. Az össze-
gyűlt üvegeket a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. dolgozza fel, 
a bevételből pedig egy teljesen automata életmentő defibrillátort 
vásárolnak, amelyet a félegyházi buszpályaudvaron helyeznek el. 
A gyűjtésben résztvevő gyerekeknek, akik szelfikkel is igazolták 
munkájukat, Balla László és Rosta Ferenc alpolgármester köszön-
te meg környezettudatosságukat és segítőkészségüket.
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Izgalmas és rendhagyó iroda-
lomórát tartott a félegyházi 
diákoknak Kovács Attila, aki 
Holden Rose írói álnéven írja a 
Howard Matheu különös esetei 
detektívsorozatot.

– Én azt mondom, hogy aki 
rendszeresen olvas, és érti is amit 
olvas, az gondolkodó emberré 
válik, és okosan tudja megoldani 
majd az életben előforduló prob-
lémákat – véli az író, aki szerint 
bármit olvasnak az emberek, az 
csak jó lehet. A legfontosabb, hogy 
értsék az olvasmányt, és tudjanak 
a sorok között is olvasni.

Kovács Attila gyerekeknek ír 
detektívregényeket, amelyekben 
a fiatalok szabadon játszhatnak a 
képzeletükkel. 

– Ki kellett találni, hogy a mai 
világban hogy lehet egyáltalán 
a gyerekkorról írni egy gye-
reknek – mondta az író, majd 
hozzátette, hogy ma már nem 
azok a dolgok érdeklik a gyere-
keket, mint régen. Nagy dolog 
olvasmányokkal, történetekkel 
megszólítani a fiatalokat. Ezért 
is folytatja küldetését: gyermek-
korban megszerettetni az olva-
sást a fiatalokkal.

Fél évszázad élményei

A Petőfi Sándor Gimnázium utol-
só fiúosztálya 1967-ben érettsé-
gizett. Az „öregfiúk” május 30-án 
tartották meg 50 éves érettségi 
találkozójukat. Az hamar kiderült 
a gyülekező során, hogy az egy-
kori IV. C osztály tagjai szerették, 
szeretik egymást, és a közös talál-
kozások sem ritkák. Az emlékezés 
mellett mindennapjaikról is vég 
nélküli beszélgetések folytak.

A rögtönzötten kinevezett szóvi-
vő, Kutasi László elmondta: – Il-
lésy István volt a legkedvesebb 
tanárunk. Pista bácsi ugyanis soha 
nem volt direkt, mégis megszeret-

tette velünk az irodalmat. Olyany-
nyira, hogy engem labdarúgóként 
Szegeden és Diósgyőrben is csak 
„verselő kutyaként” becéztek. Va-
lamennyien nagyon sokat kaptunk 
tőle éppúgy, mint Tulit Péter bá-
csitól, Tóth Ákostól, vagy Gazdáné 
Retkes Lucától. Legszívesebben 
azokra a tanárokra emlékezünk, 
akik keményen bántak velünk, mert 
– ahogy azt az idő bebizonyította –, 
úgy akarták, hogy sikeresek legyünk.

Az alma materben eltöltött idő 
után a temetőkben meglátogatták 
és megkoszorúzták egykori tanára-
ik, elhunyt diáktársaik sírját.

Rendhagyó irodalomóra

Rabigába 
hajtva
Közönségtalálkozót tart a 
Huszka József Hagyományőr-
ző Egyesület a Rabigába hajt-
va – Fejezetek Kiskunfélegy-
háza szovjet megszállásából, 
hadifogság, kényszermunka 
című könyv megjelenése al-
kalmából. A rendezvény június 
27-én, kedden 17 órakor kez-
dődik a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárban. 

Emléktábla 
az alapítónak
Kilencven évvel ezelőtt dr. 
Roykó Viktor nyitott könyv-
tárat és olvasótermet Kis-
kunfélegyházán. Az első köl-
csönkönyvtár létrehozójának 
tiszteletére avatott emlék-
táblát a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár és a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület a 
Wesselényi utcában az egykori 
könyvtár helyén.

„Nem hal meg, kit eltemetnek, 
Csak az hal meg, kit elfelednek” 
– szólnak az emlékező sorok. 
Móra Istvánt nem feledte sem 
a család, sem a szülőváros, sem 
tanítói pályájának első jelentő-
sebb állomáshelye: Kevi.

Móra István-emléknapot tar-
tottak május 29-én, amelynek 
keretében halálának 60. évfor-
dulóján, három helyszínen emlé-
keztek a kiskunfélegyházi szüle-
tésű Móra Istvánról.

A Móra Ferenc Közművelődé-
si Egyesület és a Móra Ferenc 
Társaság szervezésében ezen a 
napon Móra István szülőházánál, 
sírhelyénél és utolsó lakásánál 
tehették tiszteletüket a megemlé-
kezők, köztük Kevi küldöttsége is.

Elsőként Kiskunfélegyházán, 
Móra István szülőháza színhe-
lyén az 1993-ban elhelyezett 
táblánál hajtottak fejet. 

Móra István, Móra Ferenc 
bátyja, író, költő, polgári iskola-
igazgató 1957. május 29-én, 60 
évvel ezelőtt, 93 évesen hunyt el. 
Az óbudai temetőben helyezték 
örök nyugalomra. Ezért a meg-
emlékezés-sorozat a sírhelyénél 
folytatódott Óbudán, ahol Kapus 
Béláné nyugalmazott iskolaigaz-
gató, az egyesület elnöke tartott 
emlékező beszédet. 

A rendezvényen Mészáros 
Márta, múzeumigazgató a Móra 
Társaság és a Móra Ferenc Köz-
művelődési Egyesület tagjának 
előadásában elhangzott Móra 
István Prológ című verse is.

Dr. Péter László irodalom-
történész, egyetemi tanár, a 
Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület tiszteletbeli tagjának 
javaslatára Móra István halá-
lának 50. évfordulójára 2007. 
június 13-án emléktáblát he-
lyeztek el Óbudán, a Szépvölgyi 
út 3/a sz. ház falán, ahol 1941-
től 1957-ig, haláláig lakott. A 
megemlékezők itt is elhelyezték 
koszorúikat.

A nap végén Kállainé Vereb 
Mária, a Petőfi Sándor Váro-
si Könyvtár igazgatója így fo-
galmazott: – A mai napi meg-
emlékezésekben találkoztunk 
Móra Istvánnal és szellemi 
hagyatékával, erősödtünk az 
emberi értékmérésben, közös 
kincsünket őrző és hasznosító 
szándékában.

A küldöttség tagjai voltak: 
Kapus Béla, Kapus Bélá-
né, Rosta Ferenc, Mészáros 
Márta, Seres Antalné, Kálla-
iné Vereb Mária, Nyiki Mária, 
Mrázné Rádi Mária, Garai Ist-
vánné, Gulyás László.

Móra Istvánra 
emlékeztek
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A Kiskunfélegyházi Zenebarátok 
Kórusa meghívást kapott Pün-
kösdre, a német fővárosba egy ott 
működő és tavaly hazánkban járt – 
Kiskunfélegyházán is koncertet is 
adó – kórustól. A félegyháziak még 
az ünnep előtt repülővel utaztak 
Berlinbe, ahol a partnerkórus tag-
jai nagy szeretettel fogadták őket 
és elszállásolásukról, vendéglátá-
sukról odaadóan gondoskodtak. A 
Zenebarátok Kórusa Pünkösdva-
sárnap délelőtt ünnepi szentmisén 
énekelt önállóan a katolikus Cor-
pus Christi templomban magyar 
szerzők műveiből, melyek a szer-
tartáshoz és az ünnephez kapcso-
lódtak és nagy tetszést arattak.

Az esti ünnepi hangverseny Ber-
lin-Spandauban, a patinás St. Ni-
kolai evangélikus templomban volt, 
amelyben a helyi és vendégkórus 
önálló műsort adott. A félegyházi 
kórus repertoárjában a magyar kó-

rusirodalom színe-javát vonultatta 
fel a barokktól napjainkig, benne 
kiemelt szerepet szánva Kodály 
munkásságának. De az ünnephez 
is kapcsolódtak a művek, és a lute-
ránus német zene legnagyobbjá-
nak, Bachnak egy kantáta-részlete 
is megszólalt. Magyar – köztük fé-
legyházi – népdalfeldolgozásokkal 
záródó műsoruk nagy sikert ara-
tott. A helyi kórus gyönyörű ének-
lése után a két énekkar közösen is 
előadott három művet, amelyből 
kettő magyar volt, sőt Kodály Esti 
dalát a németek is megtanulták 
magyarul. A Kiskunfélegyházi Ze-
nebarátok Kórusa Bolla Julianna 
orgona- és zongorakíséretével és 
Szatmári Imre vezényletével a 
magyar zenekultúra követeiként és 
a félegyházi kórusművészet apos-
tolaiként eredményesen és méltón 
szolgálták a nemzeti értékeink 
meg- és elismertetését.

Találkozás Aranyanyuval
A könyvhét alkalmából szerveztek 
író-olvasó találkozót Rácz Zsuzsa 
íróval, a Richter Aranyanyu-díj ala-
pítójával június 6-án. A rendezvény 
díszvendége Garai Erzsébet, Ri-
chter Aranyanyu-díjjal kitüntetett 
kiskunfélegyházi dializáló főápo-
lónő volt. Az összejövetelen Rácz 
Zsuzsa a díj létrehozásának körül-
ményeiről, és a hét év történetéről, 
valamint a további tervekről adott 
tájékoztatót.

Az írónő elmondta, hogy a díj 
alapításának legfőbb célja az volt, 
hogy felhívják a figyelmet azokra a 
csodálatos munkát végző, Magyar-
országon élő nőkre, akik nap mint 
nap nagyon sokat tesznek értünk. 

Elsősorban az egészségügyben, 
oktatásban és a szociális szférá-
ban dolgozók tevékenységét sze-
retnék évről évre megköszönni, és 
áldozatos munkájukat megismer-
tetni a nyilvánossággal.

Az Aranyanyu-díjjal kitüntetett 
Garai Erzsébet így fogalmazott a 
találkozón: 

 – Célom továbbra is a példa-
mutatás. Szeretnék minél több kö-
zösségi rendezvényen részt venni, 
és felajánlani közreműködésemet 
mindenütt, ahol segíteni tudok. 
Igyekszem úgy élni, hogy erre a díj-
ra továbbra is méltó legyek. Nekem 
ez a díj olyan, mint a filmszakmá-
ban dolgozóknak az Oscar-díj.

60 éve vette fel Petőfi Sándor nevét a városi könyvtár
60 évvel ezelőtt, dr. Mezősi Ká-
roly javaslatára márvány emlék-
tábla került a Hattyúház falára, a 
városi könyvtár ekkor vette fel Pe-
tőfi Sándor nevét. Az évfordulót 
koszorúzással és rövid visszaem-
lékezéssel ünnepelték a Hattyúház 
árkádjai alatt elhelyezett emléktáb-
lánál június 8-án.

A megemlékezésen Kállainé Ve-
reb Mária a városi könyvtár igaz-
gatója ismertette a Hattyúház és a 
könyvtár történetét.

– A klasszicista stílusban fel-
épült gyönyörű vendégfogadó – 
benne a mészárszékkel, árkádos 
folyosóival, párkányos oszlopai-
val, kissé előreugró homlokzatá-
val, rajta a fehér hattyút ábrázoló 
kocsmacégérrel, amiről az épüle-
tet 1820-ban elnevezték – a város 
főterének dísze lett. A Hattyúház 
többhasznosítású épület volt, első-
sorban üzleti célokat szolgált.

Állapota a mintegy 200 év alatt 
sokat romlott, változott. A város-
vezetők akkor követték el a legna-
gyobb hibát, amikor megadták az 
engedélyt a tornácok beépítésére. 
A történelem vihara, az idő vasfoga 
azonban megtépázta, eredeti álla-

potából kiforgatta és megviselte a 
klasszicista stílusú gyönyörű épü-
letet. Több mint 100 évnek kellett 
eltelnie, hogy a város vezetősége 
olyan humánus döntést hozzon, 
hogy megmentse az épületet, fel-
újítsa, és benne elhelyezze az ak-
kori nevén működő népkönyvtárat. 
Tehát az 1950-es évek elejére a 
Hattyúház állaga teljesen lerom-
lott, többen sürgették a restaurá-
lás szükségességét. 1949-ben a 
Közgyűjtemények Országos Fel-
ügyelete a múzeum újjáépítésével 
egyidejűleg teljes és korabeli hely-
reállítását tervezte a „Duna-Tisza 
köze legszebb Petőfi emlékének, a 
Hattyúháznak”.

1950. augusztus 10-én műem-
lékké nyilvánították az épületet. A 
táblát 1965-ben helyezte el a vá-
ros tanácsa az épület északnyugati 
falán.

Az 1950-es évek végére az épü-
let körüli vita tovább folytatódott. 
A városvezetés részéről felmerült, 
sőt döntés is született az épület 
lebontásáról.

A város jeles épületéért sokan 
aggódtak, élükön dr. Mezősi Ká-
roly Petőfi-kutatóval, Fekete Já-

nos helytörténésszel, Mészáros 
László tanítóval, Bálint István 
igazgatóval, és felemelték szavu-
kat azért, hogy megmentsék. Me-
zősi Károly ilyen gondolatokkal 
érvelt az épület megmaradásá-
ért: „Meg kell egyenesen monda-
nunk, hogy a „Hattyú”-épület így 
elhanyagolt állapotban is, eredeti 
mivoltából sokban kivetkőztetve, 
nagyobb értéke és büszkesége vá-
rosunknak, mint a többi középüle-
tei együttvéve…”

1957-ben elkészült a Hattyúház 
restaurálásának eredeti állapotába 
való visszaállításának tervrajza. 
Kivitelezésére azonban nem került 
sor. Az épület megmentéséért to-
vább folyt a küzdelem. Még ebben 
az évben, június 9-én, vasárnap 
délelőtt 10 órakor Petőfi márvány 
emléktáblát helyeztek el a ház fa-
lán, az árkádok alatt a főbejáratnál. 
Megszövegezője és felállításának 
kezdeményezője, dr. Mezősi Károly, 
a jeles Petőfi-kutató volt. A táblán 
az alábbi szöveget olvashatjuk:

A Hattyúházat Félegyháza váro-
sa 1819-20-ban vendéglő és mé-
szárszék céljára építette.

Petőfi Sándor atyja 1822-től, 

mint egyik 
bérlőtárs, 
az 1824-
30. évek-
ben pedig 
mint egye-
düli áren-
dátor bérelte az épületben elhelye-
zett mészárszéket. Petőfi Sándor 
Félegyházát mindig következetesen 
a szülővárosának hirdette, s ez a 
műemléképület gyermekkorának 
színhelye.

„Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele,

Most is hallom e dalt, 
elhangzott bár:

Cserebogár, sárga cserebogár, 
(Félegyháza, 1848)”

Az emléktábla elhelyezésének 
éve: 1957.

A tábla felavatásának ünnepsé-
gén Mezősi Károly „A Petőfi család 
félegyházi élete” címmel új kutatási 
eredményeit ismertette. A járási 
könyvtár, amely akkor az épületben 
működött – 1952 óta, az épület 
egy részében – ekkor vette fel ün-
nepélyesen Petőfi Sándor nevét” – 
mondta el visszaemlékezésében a 
könyvtár igazgatónője.

A magyar zenekultúra 
félegyházi követei
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Elismerésekkel zárták az évet 
374 növendékével búcsúztatta 
el az idei tanévet június 12-én 
a Kiskunfélegyházi Batthyá-
ny Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola. A 
Kossuth szakképző iskola tor-
nacsarnokában megjelent di-
ákokat és szülőket Kis-Fekete 
Vilmos intézményegység-ve-
zető köszöntötte, aki vissza-
tekintőjében kiemelte, hogy a 
gazdag programokkal zárt tan-
év mögött a növendékek és ta-
náraik kitartó munkája áll.

– A versenyekről, ahol a munka 
megmérettetése szakmai zsű-
ri előtt történik, soha nem jöttek 
haza a gyerekek üres kézzel, a 
tanárok pedig elismerés nélkül – 
hangsúlyozta eredményeiket az 
iskola vezetője. Az intézményegy-
ség-vezető örömmel jelentette be, 
hogy a művészeti iskola a követke-
ző tanévtől három éven keresztül a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem bázis iskolája lesz, amely azon 

keresztül, hogy elismert előadók 
és művészek látogatnak majd el 
az iskolába, egy eddig ismeretlen 
világot nyit meg előttük. 

Az ünnepségen elbúcsúztatták 
azokat a növendékeket, akik a ze-
nei pályát hivatásul választva foly-
tatják tovább tanulmányaikat. Ré-
szükre a Hidas Frigyes Alapítvány 
útravaló ajándékát, és oklevelet 

adtak át. Igazgatói dicséretben 
részesültek azok a növendékek, 
akik a versenyeken kiemelkedő 
eredménnyel képviselték az isko-
lát, és elismeréssel köszöntötték 
a pályán kerek évfordulót ünneplő 
tanárokat is. A tanévzáró, amelyet 
az iskola növendékeinek műsora is 
színesített, a bizonyítványosztás-
sal fejeződött be. 

Összefogás a 
dózsásokért
A dózsás tanulók munkáját, ta-
nulási és kikapcsolódási felté-
teleit évről évre nagyban segíti 
az Összefogás a Dózsás Gyer-
mekekért Alapítvány. Vőneki 
Ottó, a kuratórium elnöke ar-
ról számolt be, hogy az adózók, 
köztük a tanítványok szülei és 
ismerősei a 2015-ben a szemé-
lyi jövedelemadójuk 1 százalé-
kának felajánlásával csaknem 
900 ezer forinttal járultak hozzá 
fejlesztési lehetőségeikhez.

A kuratórium elnöke megkö-
szönve a támogatásokat, arról 
is beszélt, hogy a támogatás-
ból taneszköz beszerzésére, 
fejlesztésére 558 ezer, tehetsé-
ges tanulók segítésére, tanul-
mányi versenyekre 125 ezer, a 
diákönkormányzat rendezvé-
nyeire 65 ezer, a CHIPEGETŐ 
diákújság készítésére, nyomdai 
költségeire 60 ezer, az állami, 
idegen nyelvvizsgát sikeresen 
teljesítő, továbbá az iskolai élet 
különböző területein kiemelke-
dő teljesítményt nyújtó diákok 
támogatására 85 ezer forintot 
fordítottak.

A köszönet mellett továbbra 
is kérik, hogy támogassák célja-
ikat, amelyek jelentősen hatnak 
a tanítványok fejlődésére, körül-
ményeik fejlesztésére.

Batthyányisok a számítás-
technika élvonalában
Huszadik alkalommal hirdette 
meg a Gábor Dénes Országos 
Számítástechnikai Emlékversenyt 
magyarországi és határon túli ál-
talános- és középiskolai tanulók 
számára a Szegedi Szakképzési 
Centrum Gábor Dénes Műszaki és 
Környezetvédelmi Középiskolája 
és Szakiskolája, a Gábor Dénes 
Középiskolai Alapítvány támoga-
tásával. A versenyt három forduló-
ban rendezték meg. 

A Kiskunfélegyházi Batthyány 
Lajos Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola diákjai közül 
Oláh-Marcényi Balázs 5. m, Cső-
ke Nóra, Sikár Evelin és Csor-
dás Nóra 8. m osztályos tanulók 
jutottak az országos döntőbe, Si-
kár Evelin pedig 6. helyezést ért el.

A díjátadóra május 29-én, Sze-

geden, a Szent-Györgyi Agórában 
került sor. Szederkényi Barbara 
tanárnő a versenyre való sikeres 
felkészítésben végzett kiemelkedő 
szakmai munkájáért elismerő ok-
levélben részesült.

Újat kapsz? 
A régit ado-
mányozd el!
„Ne dobd ki a régi táskád, toll-
tartód, ceruzád, ha már nem 
kell. Adományozd olyan gye-
rekeknek, akiknek nem tudják 
megvenni mindezt szülei, roko-
nai” – ajánlja a Humanum Sal-
ma Humanitárius Alapítvány 
Kiskunfélegyházán a diákoknak.

Az egyik család nyár elején 
lomtalanít, a másik az őszi tan-
évkezdés előtt. Kiskunfélegy-
házán és vonzáskörzetében 
egész évben gyűjtik a tanszere-
ket; iskolatáskákat, füzeteket, 
íróeszközöket, vízfestékeket, 
tisztasági csomagokat vagy 
tornafelszereléseket az alapít-
vány munkatársai. A gyerekek-
nek is jól eshet lomtalanításkor 
az a feladat, hogy nehéz hely-
zetben lévő, ismeretlen társa-
iknak ajándékozzák mindazt, 
ami még szép és használható, 
de nekik már nincs szükségük 
rá.

Hétköznap hátrányos hely-
zetű mélyszegénységben élők, 
nagycsaládosok, egyedülálló 
idős és ellehetetlenült munka-
nélküli emberek keresik meg 
a szervezet adománypontját, 
a mindennapi túlélésben kér-
nek segítséget. Kiskunfélegy-
házán folyamatosan gyűjtenek 
ezért tartós élelmiszert, ruhát, 
tisztító, tisztálkodási szereket, 
pelenkákat, ágyneműket az ala-
pítvány Korona u. 4. szám alatti 
adománypontban.

Amennyiben pénzbeli ado-
mánnyal támogatná a prog-
ramot, a Humanum Salma 
Humanitárius Alapítvány 
számlaszámára utalva meg-
teheti: 51700090-10018747-
00000000 Fókusz Takarék-
szövetkezet. A megjegyzés 
rovatban kérik, tüntesse fel: 
„iskolatáska”!

Művészetpártoló 
iskola
Legutóbb Mészáros Ildikó alkotásait mutatták be a 
Platán iskola galériájában. A kiállított munkák zöme 
tusrajz, a Holló László Képzőművész Kör tagjaként 
alkotó művész kedvenc motívuma a fa. Mészáros Il-
dikó stílszerűen a Platán című alkotását ajándékozta 
az intézménynek. 
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Kis józsefesek nagy sikerei
Az alsó tagozatos józsefes diákok 
sikerei hozzájárultak a Kiskunfé-
legyházi József Attila Általános 
Iskola kimagasló eredményeihez. 
A NyelvÉsz verseny megyei fordu-
lóján Vincze Bálint 1. a osztályos 
tanuló 2. helyezett, Elek János 2. 
a osztályos tanuló 4. helyezett lett. 
(Felkészítő pedagógusa: Raffay-
né Fazekas Aranka). Vincze Bá-
lint meghívást kapott az országos 
döntőre is, ahol 12. helyezést ért 
el. (Felkészítő pedagógusa: Palati-
nusné Pálinkó Gyöngyi).

A Kenguru megyei matematika 
versenyen Elek János 2. a osztá-
lyos tanuló 2., az Arany János me-
gyei matematika versenyen pedig 
4. helyezést ért el. Felkészítő pe-
dagógusa: Eszik Zoltánné.

Varjaskéri Imre 3. b osztályos 
tanuló 6. helyezett lett. Felkészí-
tő pedagógusa: Radicsné Nagy 
Monika.

Képzeletben bejárták a világot

A Kiskunfélegyházi József Attila 
Általános Iskola tanulói, immár 5. 
éve részt vettek a „Világjáró” or-
szágos levelezős földrajz csapat-

versenyen, amelyben kiemelkedő 
eredményeket értek el az intéz-
mény diákjai. Az 5-6. évfolyamon 
II. helyezést ért el Mester Áron, 
Slezák Benjámin és Horváth 
Tamás csapata, akik egyéni szó-
beli döntőre is meghívást kaptak 
Gödöllőre, ahol kiváló teljesítmé-
nyükért különdíjban részesültek. 
IV. helyezést ért el Retkes Réka, 
Cseh Blanka és Kádár Kíra. A 
7-8. évfolyamosok között V. helyen 
végzett Radics Dániel, Réka-
si-Nagy Bence és Tóth Péter. 

A gyerekek felkészítő taná-
ra Vásárhelyiné Ficsór Kata-
lin földrajz szakos tanárnő, aki a 
„Világjáró” verseny keretein belül 
meghirdetett „Az év földrajztaná-
ra” versenyben díjazott tanárként 
oklevelet vehetett át.

A Kiskunfélegyházi Batthyány 
Lajos Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola diákjai több 
csapattal is neveztek a Matekgu-
ru Kárpát-medencei Matemati-
ka Csapatversenyre. Legtöbbjük 
az első két forduló tesztjei után 
a területi írásbeli feladatokat 
is ügyesen oldották meg. A há-
rom fordulóban elért összesített 
pontszámuk alapján a döntőbe 
egy hetedikes, és három nyolca-
dikos csapat jutott be. A kétnapos 
döntő helyszínének a Nyíregyházi 
Sóstó Gyógyfürdő adott otthont 
májusban. Különlegessége az 
volt, hogy a második napon az 
állatkertben oldották meg a gye-
rekek a feladatokat. A nyírségi 
fővárosban nagyszerű sikerek 
születtek.

A Matekguru Csapatverseny 7. 

évfolyamának döntőjét a „Rózsa-
szín napszemcsis pingvinek” csa-
pata nyerte. 

Csapattagok: Besze Viktó-
ria, Csáki Dóra, Cseh Nadin, 
Oláh-Marcényi Zsófia.

Felkészítő tanár: Selyem Erika.
A 8. évfolyam döntőjében 5. he-

lyezést ért el a „Pampalini” csapat.
Csapattagok: Csőke Nóra, Ko-

vács Blanka, Lőrincz Zsófia, 
Sikár Evelin.

13. lett a „Feláldozhatók” csa-
pata. Tagjai: Daruka Dávid, 
Endre Dávid, Solymosi Ágnes, 
Urbán Zsanett.

A „Stréberirtók” csapata 15. 
lett. Csapattagok: Ádám Domi-
nik, Kincses Barnabás, Pro-
vics Gergő, Szeri Gábor.

Mindhárom csapat felkészítő ta-
nára: Rádiné Petróczi Márta.

Alkalmazzák  
a japán módszert

A Dózsa György Általános Iskola 2016-ban Magyarországon elsőként 
csatlakozott az úgynevezett 5S japán módszerhez. Ennek lényege a biz-
tonságos, tiszta és hatékony környezet kialakítása a közösség össze-
fogásával. A dózsások idén is csatlakoztak a programhoz. Szüleikkel, 
pedagógusaikkal és külsős támogatók segítségével a tornateremben 
rendbe tették a védő rácsozatot, lecserélték a kosárlabdapalánkokat. 
Megszépítették a kertet, újrafestették az udvari mászókákat, a pado-
kat és a kerékpártárolókat is.

Tanévösszegző tárlat

A Kiskun Alapfokú Művészeti Is-
kola képző- és iparművész szakos 
diákjai reprezentatív kiállítással 
zárták a tanévet a művelődési köz-
pontban június 7-én. A tárlaton 
bemutatott alkotásokat Maróti 
Antalné tanárnő mutatta be és 
értékelte, Jankovszki Zoltánné 
igazgatóhelyettes pedig az intéz-
mény művészeti oktatásának cél-
jairól szólt a megnyitón.

A művészeti iskola minden alko-

tói tanszaka bemutatkozik a tárla-
ton. Jelen van a Darvas iskolában 
működő, Maróti Antalné által ve-
zetett fotófilm tanszak, valamint 
Zsibritáné Karsai Rita tanárnő 
vezetésével működő kézműves és 
kerámia tanszak is. Ezenkívül a 
Deák Ferenc utcai telephelyen Fe-
keténé Pap Éva tanárnő által ve-
zetett foglalkozásokon, illetve Bu-
gacon Feketéné Pap Éva tanárnő 
által vezetett közösségben készült 
tűzzománc alkotások is láthatóak. 
Kecskeméten két telepen is műkö-
dik az intézmény. Innen Bognár 
Éva és Szabó Zsuzsa tanárnők 
tanítványai gyarapították a kiállí-
tás anyagát tűzzománc és kerámia 
alkotásokkal.

Matekguruk  
a csapatversenyen 
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Az áldozatos munka gyümölcse
Az „Év tanára” elismerő oklevéllel díjazták Dobó 
Alizt, a Móra Ferenc Gimnázium német nyelvtaná-
rát az országos levelezőversenyeket lebonyolító 
Hebe Kft. által meghirdetett pályázaton. A díjat 
május 26-án, Gödöllőn adták át, ugyanazon a na-
pon, amelyen a 35 éves oktató-nevelő munkáját 
elismerő oklevelet is átvehette a kiskunfélegyhá-
zi pedagógusnapi rendezvényen. A díjak, amelyek 
kiemelkedő eredményei a pedagógusi munká-
nak, lendületet is adnak a hétköznapi életben a 
folytatáshoz.

Nem könnyű idegen nyelvtanár-
ként megismertetni, megkedvel-
tetni úgy egy nyelvet, hogy a diák, 
mint lehetőségre tekintsen a tan-
tárgyra, amely kommunikációs 
eszközként meghatározó lehet 
későbbi sikere elérésében, vagy 
segítség az életben való boldogu-
lásához. Dobó Aliz német nyelv-
tanár olyan módszert alkalmaz, 
amellyel barátságos, elfogadó 
légkört tud megteremteni a ta-
nuláshoz, amellett, hogy az eltelt 
évtizedek alatt – mióta pedagó-
gusként dolgozik – nagyban vál-
toztak az oktatás körülményei.

– Ma már más tanítani, mint 
35 évvel ezelőtt – mondta kedves 
mosollyal a pályán eltöltött évek 
száma ellenére is fiatalos lendü-
letű tanár. Másként kell megkö-
zelíteni a diákokat, más módsze-
rekkel kell tanítanom, és nekem 

is nap mint nap 
dolgoznom kell 
azért, hogy a mai 
eszközök bevo-
násával a hozzá-
juk vezető utat 
megtaláljam.

Ez a szemlélet 
az, amely haté-
konnyá teszi az 
oktatást, hiszen 
lehetőséget ad a diákok számára, 
hogy az általuk szívesen használt 
módszereket bevonják a tanu-
lásba, így a mobiltelefon és az 
internet már nem csupán szóra-
kozás, hanem az ismeretszerzés 
forrása is. Ez a szemlélet az, 
amellyel a modern eszközök és a 
hagyományos tanítás közötti tá-
volság sikeresen áthidalható, és 
ez az, amellyel Dobó Aliz tanár-
nő, munkájának gyümölcseként 

az „Év tanára” elismerő oklevelet 
kiérdemelte.

A levelezőversenyeket lebonyo-
lító Hebe Kft. a résztvevő diákok 
ajánlásai, elért eredményeik, vala-
mint a szakmai zsűri jelölése alap-
ján díjazza azokat a tanárokat, akik 
áldozatos munkával foglalkoznak a 
gyerekekkel a tanulmányi verse-
nyek során, valamint kiemelkedő 
szakmai és emberi kvalitásokkal 
rendelkeznek. Ezt az elismerést 

kapta meg a német nyelvtanárnő, 
aki 12 éve többnyire csapatverse-
nyeken indítja diákjait. A csoportot 
úgy állítja össze, hogy a kiemelke-
dő tudású gyerekek mellett a gyen-
gébb képességű gyerekek is teret 
kapjanak, hiszen a fejlődésükhöz 
ez nélkülözhetetlen.

– Minden diák tehetséges va-
lamiben: van aki szépen ír, vagy 
ügyesen rajzol, így a feladatok fel-
osztásánál mindenki kap szerepet. 
Még a leadás előtt átbeszélik a 
megoldásokat, ami lehetőség arra 
is, hogy egymástól tanuljanak. Én 
a háttérből irányítom a munkát, ha 
pedig elakadnak, ötletekkel segí-
tem őket, így elkerülhető a kudarc.

A Móra gimis diákok szép ered-
ményeket érnek el az országos 
versenyeken, és általában az első 
tízben végeznek. Azt pedig tudják, 
hogy a versenyeredmények, vagy a 
sikeres nyelvvizsgák tanáruk felké-
szítő munkájának köszönhetők. – A 
gyerekek sikerei, és őszinte hálája 
a legnagyobb elismerés az oklevél 
és az iskolavezetés, vagy a kollégák 
dicsérete mellett. Az pedig hogy 
ugyanazon a napon a város önkor-
mányzatától és a Kecskeméti Tan-
kerületi Központtól is átvehettem 
a 35 éves pedagógiai pályafutáso-
mért az elismerő oklevelet, az egy 
hosszú munkával eltöltött év után 
erőt ad a folytatáshoz – tette hoz-
zá a több évtizedes tapasztalattal 
rendelkező tanárnő. K. G.

Kedves Olvasók! Jelen íráso-
mat így kellene „címsorozni”: 
„Június 2-án nagy sikerrel 
adott koncertet Little G Weevil 
a kiskunfélegyházi Rocktár-
ban, a Crossroads Blues Club 
rendezvénysorozata kereté-
ben”. Azért engedjék – en-
gedjétek – meg nekem, hogy 
a fenti mondatban elfoglalt 
„helyrajzi szám” szerint egy 
kicsit bővebben is szóljak a 
fenti eseményről.

Little G Weevil, azaz Szűcs Gá-
bor nevét először egy 1999-ben 
megjelent Spo-Dee-O-Dee leme-
zen olvastam először. (Életrajzára 
ezúttal nem térünk ki részletesen, 
megtettük azt a koncertet meg-
előző beharangozóban.)

„Gabesz” megmaradt közvetlen, 
sztárallűröktől mentes, közönsé-
gével együtt-lélegző előadónak, 
amint azt a június 2-ai koncerten 
láthattuk. Lábdob, gitár, ének és 
a lélek. Nagyon „odatette magát”, 

őszinte, érzelemtől fűtött játéka 
olyan szintre emeli ezt a műfajt, 
ami csak a kiváltságosok, a „meg-
érintettek” számára élhető meg. 
Stílusában a XX. század első fe-
lének vándorló fekete „storytel-
lers”-ei ötvöződnek a kőkemény 

boogie-t játszó „one-man-band”-
del. Tényleg: „Homebrewed and 
Personal”, ahogy ezt előzetesen 
mondta nekünk.

Ilyen gondolatok és érzések 
cikáztak át rajtam, amint április 
28-án a backstage-ből Árpival fi-

gyeltük az önfeledt muzsikálást. 
Ez a rendezvény ugyanis a Blues 
Club szezonzáró bulija is „akart 
lenni”, azért csak akart, mert hál’ 
Istennek, közbejött Little G., és 
tessék megkapaszkodni, közbe-
jön még június 24-én, 22 órától a 
Múzeumok Éjszakáján egy ingye-
nes Tűzkerék XT koncert is! (Amit 
már nagyon vár a félegyházi kö-
zönség, hiszen a ’90-es években 
Esztergom és Kiskunfélegyháza 
szinte testvérvárosok lettek, ami 
az ehhez a zenekarhoz való közös 
rajongásunkban, ragaszkodásunk-
ban nyilvánult meg.)

Amikor másfél évvel ezelőtt fel-
ötlött bennem a gondolat, hogy a 
virtuális térben újra létrehozom 
a Crossroads Blues Club-ot, ösz-
szeszólítván a régi tagokat, nem 
gondoltam volna, hogy egy meg-
újult, fiatal, friss energiával teli 
közösség kialakulására is esély 
van. Hála a Rocktárnak és legény-
ségének, és nem utolsósorban a 
zeneszerető fiataloknak, megint 
él, eleven és otthonra lelt klubunk.

Keep The Blues Alive!
 Nagy Zsolt

Little G Weevil Félegyházán
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Nagyiszerepben a nagyi

Szokatlan formációt láthattunk a bűnmegelőzésre június 8-án 
a Művelődési Központban. A színpadon a Kiskunfélegyházi Ren-
dőrkapitányság szervezésében a Nyugdíjas Akták című bűnügyi 
komédia volt látható, amely a hétköznapi életből vett példákon 
keresztül tárta fel az idősebb korosztályt leginkább sújtó bűn-
cselekmények sajátosságait, görbe tükörben láttatva a főként 
csalókból álló bűnözőket, és a hiszékeny áldozatokat. A három 
epizódos humoros darab, amelyben a megkárosított időse-
ket a környezetünkben élő nyugdíjasok alakították, a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács által meghirdetett pályázat támoga-
tásával készült el dr. Horváth-Rekedt Gréta rendőr főhadnagy 
rendezésében.

Az élet nem áll meg a nyugdíj-
korhatár betöltésével, sőt olyany-
nyira nem, hogy vállalkozó kedvű 
nagyszülők szerepeltek abban a 
bűnmegelőzési színdarabban is, 
amelynek célja felhívni a figyelmet 
a leginkább veszélyeztetett korosz-
tályt érintő bűncselekményekre 
könnyen emészthető, és rendkívül 
szórakoztató formában.

A teltházas színházterem is az 
előadás iránti érdeklődést mutat-
ta, ahol a rendőrség képviseleté-
ben jelen volt Dávid Károly ren-
dőr dandártábornok, rendőrségi 
főtanácsos, címzetes főiskolai do-
cens, megyei főkapitány, dr. Boros 
Mária rendőr alezredes, rendőr-
ségi tanácsos, igazgatásrendésze-
ti osztályvezető, és dr. Argalás 
Csilla címzetes rendőr alezredes a 
megyei bűnmegelőzési osztály ve-
zetője. A megjelenteket Timafalvi 
László rendőr ezredes, félegyházi 
rendőrkapitány és Rosta Ferenc 
alpolgármester köszöntötte. Kis-
kunfélegyháza Önkormányzata 
képviseletében jelen volt Balla 
László alpolgármester is. Az előa-

dáson közreműködtek a félegyházi 
citerazenekar tagjai és táncos mű-
sorukkal a Kunplastos nagyik.

A végig nagyszerű élményt 
nyújtó darab mondanivalója nem 
csupán fikció, hiszen számos ren-
dőrségi aktából ismert történetet 
dolgoz fel, ahol az idősebb embe-
rek hiszékenységük miatt áldo-
zatul esnek a különféle trükkös 
módszert alkalmazó bűnözőknek. 
Az előadáson az áldozatok sze-
repében láthattunk unokát féltő, 
érzelmileg zsarolható nagyit, akit 
csupán a Columbo-sorozatból 
szerzett tapasztalata mentett 
meg a csalótól, vagy segítőkész 
nagymamát, aki egy rosszullétet 
színlelő idős férfin akart segíteni. 
És akadtak olyan nyugdíjasok is, 
akiket egy olyan termékbemutató 
varázsolt el, ahol még a leghaszna-
vehetetlenebb dolog megvásárlása 
is különleges, olcsó és kihagyhatat-
lan ajánlatnak tűnt.

A jól megkomponált előadás 
dr. Horváth-Rekedt Gréta ren-
dőr főhadnagy rendezői munkáját 
dicséri, aki úgy próbálta bevonni 

az időseket a bűnmegelőzési pro-
jektbe, hogy ne külső szemlélői, 
hanem szerves részei legyenek a 
programnak. És mivel a nyugdí-
jasok a bűnözők kedvelt célpont-
jaiként gyakran esnek áldozatul 
bűncselekményeknek, fontos hogy 
a felvilágosító nevelő munka haté-
kony legyen.

– Fórumok keretében végigjár-
tuk az illetékességi területünkhöz 
tartozó falvak nyugdíjas klubjait 
és felmértük, hogy melyek azok 
a dolgok, amelynek segítségével 
leginkább elkerülhető, hogy az 
idős emberek áldozatokká válja-
nak. Erre építettük fel a színdara-
bot, mely három bűncselekmény 
bemutatásáról szól – mesélt az 
előadás előzményeiről a főhad-
nagy asszony. – A szereplők a tér-
ségben működő nyugdíjas klubok 
tagjai, mellettük csak egyetlen 
profi színész, a félegyházi szár-
mazású Koncz Eszter játszik. 
A mintegy húsz fős kis csapat 
keményen dolgozott az elmúlt 
hónapokban, és ráadásul a dísz-
lettervező, a kellékes, és a jel-
mezkészítő munkáját is magunk 
oldottuk meg – tette hozzá.

Tóth Istvánné Rózsa egy olyan 
vidéki asszonyt játszott, aki egy 
termékbemutatón esik áldoza-
tul hiszékenységének. Az egykori 
egészségügyi dolgozó elmondta, 
hogy a darabra készüléssel hasz-
nos elfoglaltságot talált magának. 
– Mivel megszoktam az emberek 
közelségét, a próbákon igazán 
feltöltődtem – mesélte. A szöveg-
tanulásban az unokám is segített, 

itt pedig sok támogatást kaptunk 
Grétáéktól.

Marczényi Csabát, a polgárőr 
egyesület elnökét is láthatjuk a 
színpadon. Foglalkozásából eredő-
en – mint mondta – a szerep válla-
lása hivatásának, és életének része 
is. – A munkám során több esettel 
találkoztam, hiszen az időseket sok-
szor megkárosítják hiszékenységük 
miatt. A darab második felvoná-
sában szerepelek, egy nagypapát 
alakítok, aki az unokájával együtt 
a házba bekéreckedve csapja be az 
idős asszonyt. Szeretettel készül-
tünk az előadásra, de azt is látom, 
hogy Grétáéknak nem volt könnyű 
velünk, amatőrökkel dolgozni.

– Történelmet írunk ezzel az 
előadással, és remélem, hogy sok 
ember szemét felnyitjuk – foglal-
ta össze Lantos Pálné, az Együtt 
Egymásért Nyugdíjas Klub veze-
tője a program célját. A klubveze-
tő, aki szintén szerepet vállalt az 
előadásban, azt is elmondta, hogy 
bár sokat beszél társainak a veszé-
lyekről, mégis előfordul, hogy meg-
környékezik őket.

A trükkös csalások, amelyek a 
színpadon egyértelműnek látszód-
tak, a valóságban sokszor meg-
tévesztőek tudnak lenni, és nem 
csupán aktuálisak, de sokszor már 
a fiatalabb korosztályt is érintik. 
Az előadást a félegyházi közönség 
után Petőfiszállás, Bugac, Bugac-
pusztaháza, Gátér, Pálmonosto-
ra nyugdíjasai is megnézhetik, 
amellyel együtt a résztvevők egy 
kortárssegítő képzésben is részt 
vesznek. K. G.
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Hétköznapi emberek a kifutón

Nagyot mert álmodni Horváth Ricsi, amikor néhány éve célul tűz-
te ki saját divatbemutatója megrendezését. A szabó szakmát 
szerzett kiskunmajsai fiatalember dédelgetett álma most valóra 
vált, hiszen június 2-án a Művelődési Központban telt ház mellett 
mutathatta be a keze nyomán elkészült ruhakölteményeket. A 
ruhák épp oly valóságosak voltak, mint az azokat felvonultató 
manökenek, akik a hétköznapi életből kerültek a kifutóra.

Nagy ambícióval átszőtt hosz-
szas készülődés előzte meg azt a 
több mint félszáz ruhát bemutató 
előadást, amely az ének és tánc-
betétekkel valóságos show-műsort 
varázsolt a színpadra. Itt a fellé-
pők épp olyan amatőr tehetségek 
voltak, mint a főszervező Horváth 
Richárd, aki élete első komoly 
munkáját hozta a nézők elé.

Az ötlettől a megvalósulásig 
ugyan évek teltek el, míg a nyári 
munkákon összegyűjtött pénzből 
és támogatásokból a kiadások-
ra fedezet lett, de tavaly, amikor 
Ricsi a kiskunfélegyházi, és a kis-
kunmajsai művelődési központ 
vezetői személyében támogatók-
ra talált, komoly fordulatot vett a 
dolog. Ezt követően szponzorokat 
keresett, anyagokat vásárolt, sza-
bott, varrt, majd januárban mo-
dellválogatót tartott – mesélt az 
elmúlt időszakról Ricsi a premier 
előtti próbán.

 – A válogatóra bárki eljöhe-

tett, nem voltak szigorú szűrők. 
Az volt a célom, hogy valóságos 
embereken mutassam be a ruhá-
kat. Így a hatévestől a körülbelül 
ötven évesig, és még csak nem is 
a klasszikus modellalkatú egyé-
nekből állt össze a csapat. Ezek az 
emberek a szabadidejükből áldoz-
tak, hogy részt vegyenek az álmom 
megvalósításában – mondta őszin-
te hálával a 22 éves fiatalember.

Ricsi munkáját a támogatók nél-
külözhetetlen segítsége mellett 
egy stylist is boronálgatta, aki a 
szervezési és szakmai feladatok-
kal terhelt főszervezőt megkímél-
ve, a kiegészítők összeállításán 
dolgozott.

 – Nekem elég volt a háttérből 
megerősítenem a lelkes fiút, aki 
azzal sem vállalt keveset, hogy eny-
nyi modellt színpadra hozott. Ezt 
az ötven embert nem volt könnyű 
terelgetni, de kitartásukkal – mert 
ha kellett sokadszorra is végig-
mentek a színpadon -, fantasztikus 

végeredményt tudtak összehozni – 
mondta el Máté Ildikó stylist, aki 
a smink és a frizura összehangolá-
sán túlmenően a modelleket divat-
tanácsokkal is ellátta.

Az utolsó simításokat, a fri-
zurákat és sminkeket mintegy 
húsz szakember készítette, akik 
támogatásukkal biztosították a 
ruhákhoz illő tökéletes megjele-
nést. A próbákat már a múlt hó-
napban megkezdték, de a kollek-
ció teljes egészében május végére 
lett kész, hiszen a szakma utáni 
érettségi képzésre járó fiúnak 
tanulás mellett kellett a varrásra 
és szervezésre időt szakítani. Ri-
csi ugyan szabásmintákból dol-
gozott, de mint mondta, minden 
egyes ruha egyedi darab, melyeket 
saját elképzeléseinek és a modell 
egyéniségének megfelelően ala-
kított át. Így került a kollekcióba 
az utcai viselettől a koktélruhán 
keresztül a nagyestélyiig többféle 
irányzat, melynek bemutatásához 
a színpadi mozgást is be kellett 
tanítani a modelleknek.

Nem mindenkinek jelentett nagy 
kihívást a helyes mozgás elsajá-
títása, hiszen Boda Vanessza is 
kipróbálta már magát a kifutón. A 
tizennyolc éves lány édesanyjával 
érkezett, aki éppoly lelkes, mint a 

fiatalabbak. A divat iránt érdeklő-
dő tizenegyedikes lány otthon érzi 
magát a színpadon, és még azt is 
el tudja képzelni, hogy később eb-
ben a szakmában tevékenykedjen.

De nem csak a húszéveseké a 
világ, és ahogy a bemutatón is 
részt vevő Garai Erzsébet, az 
idei év megválasztott Aranyanyuja 
mondta: itt nem csak a 90-60-90 
testalkatúak mutatnak be ruhákat, 
hanem olyan hétköznapi embe-
rek, akik vállalják a korukat, kül-
sőjüket, és ez azokat a nézőket is 
magabiztosabbá teszi, akik esetleg 
elégedetlenek magukkal. – Mert 
ha azt látják, hogy az a modell ki 
mert állni a súlyával, a korával, 
a termetével a színpadra, akkor 
megerősítést kap, hogy mindenki 
számára létezik csinos ruha, ami-
ben tökéletesnek érezheti magát 
– mondta Erzsi, akinek az Aranya-
nyu díjátadásra készült ruháját is 
Ricsi varrta.

A sok munka, az apró részlete-
kig terjedő szervezés Ricsi álmát 
végül a színpadra vitte, de ezzel 
a divatbemutató nem került le a 
bakancslistáról. Az előadást Kis-
kunmajsán is bemutatták, a jövő-
ben pedig évente 2-3 kollekcióval 
is szeretne az ifjú tehetség a kifu-
tón megjelenni.  K. G.
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Június 17., szombat
„Garázsvásár”

Előzetes asztalfoglalás 
szükséges a 0676/ 466 – 843-as 

telefonszámon!
Művelődési Központ 

színházterme,
9:00 – 14:00 óra

Június 19-23.
Rocktábor – 1. turnus 

Rocktár 

Június 22., csütörtök
A Reformáció emlékére –  
Tisztelet az 500. évforduló 

alkalmából.  
Előadó Prózsa István  
orgoványi református  

lelkipásztor.
Városi Könyvtár, 17:00 óra

Június 23., péntek
Lechner, az alkotó géniusz 

tablókiállítás  
Megnyitja dr. Sisa József 
tudományos tanácsadó,  

köszöntőt mond  
Brunner Attila  

művészettörténész.
Városi Könyvtár, 17:00 óra

Rocktábor zárókoncert
Rocktár, 19:00 óra

Június 24., szombat
Kossuthvárosi Juniális

Főzőverseny, családi programok
Bővebb információ: 20/317-8600
Kossuthvárosi „hajós” játszótér

Június 29., csütörtök
Hattyúkerti Zenés Esték 

Előadók: Földi Jácint trombita, 
Kovács Levente billentyű, 

Várkonyi Zsolt basszusgitár és 
Varga Ákos ütős hangszerek.
Városi Könyvtár, 18:00 óra

Június 24-én, szombaton tartják a Múzeumok Éjszakáját Kiskunfélegyházán a 
Kiskun Múzeum, a Móra Ferenc Művelődési Központ és a Kiskunfélegyházi Kép-
ző- és Iparművészek Egyesülete közös rendezésében.

Program:
16.00 Kapunyitás

MALOMUDVAR – GYERMEKBIRODALOM
16 órától Játékudvar és kézműves foglalkozások a Móra Ferenc Művelődési Köz-
pont munkatársaival. Korongozás, agyagszélmalom-festés a Terescsényi Endre 
Ifjúsági Képzőművész Körrel.
18.00 Malomnézegető – őrlemény- és gabonamustra

MÚZEUMUDVAR – SZABADTÉRI SZÍNPAD
18.00 A rendezvényt megnyitja Mészáros Márta múzeumigazgató. A megszépült 
szélmalmot átadja dr. Ónodi Izabella, a Sorsocskák Alapítvány elnöke. Kiállítás-
megnyitó: „Holló László után szabadon…” Az önarckép és szelfi pályázatra be-
érkezett alkotások kiállítása a Holló László Emlékév jegyében. A tárlatot Molnár 
István, Holló László-díjas festőművész nyitja meg.
18.30 Kunsági Bogár Bálint betyár bemutatója és a Hagyományőrző Kelevézek 
műsora
19.45 IL GATTO NERO BRASS QUINTET műsora
20.45 VÉGLETEK együttes koncertje
22.00 TŰZKERÉK XT koncert
23.30 TŰZZSOGLŐRÖK bemutatója
24.00 TŰZUGRÁS népzenével, néptánccal
 

BÖRTÖNMÚZEUM
„Élet a tömlöcben, avagy megelevenedik a múlt” – tárlatvezetések egészen más-
hogyan (!) 19.30, 20.00, 20.30, 21.00-kor. Lámpás tárlatvezetés a börtönmúze-
umban 22 órától éjfélig, félóránként.

JÁTÉKOS TÁRLATJÁRÓ – interaktív program a múzeum kiállításaiban 18 
és 22 óra között.
 – „A Jászság népművészete” című időszaki kiállításban (motívumkereső)
 – „Holló László után szabadon…” című Önarckép és szelfi kiállításban rajzolás, 
betyáros memóriajáték
 – „Kiskunfélegyháza évszázadai” című helytörténeti kiállításban puzzle játék
 – „Hadak útján…” a folyamatosan bővülő katonatörténeti kiállítást bemutatja az 
est folyamán vitéz Varga Zoltán magángyűjtő

Egész este büfé várja az éhezőket és a szomjazókat és további meglepetések az 
éjszaka folyamán!

A műsorváltoztatás jogát fenntartják!

A rendezvény támogatói:
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, Kiskun Múzeum Baráti Köre, Kiskun 
Múzeum Alapítvány, Móra Ferenc Művelődési Központ, Terescsényi Endre Ifjúsági 
Képzőművész Kör, Plain-Rock Egyesület (Rocktár), Petőfi Népe, Félegyházi Köz-
löny, Szuperinfo, Sírius Rádió, Radio Smile.

10.00 Megnyitó: Balla László alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője
10.10  Móra utcai óvodások műsora – Gulyásné Korbely Erika és Zomboriné Kis 

Katalin vezetésével
10.20  Maci három barátsága – bábműsor (Batthyány Lajos Általános Iskola báb-

csoportja, Kátai-Urbánné Bajáki Beáta)
10.45 Göllesz Viktor Általános Iskola zenés műsora
11.00 Constantinum Óvoda Süni csoportjának műsora
11.15  Batthyány Lajos Általános Iskola 2. z., majd 4.z osztályának néptánc mű-

sora (Felkészítő: Fantolyné Makány Ildikó)
11.40  Varga Katica énekes koncertje
14.00-18.00 Főzőverseny (Jelentkezés és információ: Illés Gyula 70/549-0519)
14.00 Félegyházi Citerazenekar és Énekkar műsora
14.30 Félegyházi Népdalkör előadása
14.45 Birkózó bemutató
15.00 Constantinum Néptánccsoportjának műsora, Kátai Tibor vezetésével 
15.15 Ökölvívó bemutató
18.00 Tombolasorsolás, főzőverseny eredményhirdetése
18.20 Art Kingdom Tánccsoport, Kőrösi Roland vezetésével
18.40 Horváth Richárd zenés divat showműsora
19.30 Betli Duó koncert
20.30-22.00 Zenés Békás bál

További programok:  
élménypark, pónifogatok kisgyermekeknek, arcfestés, csillámtetoválás

A színpadi programok ingyenesen megtekinthetők!

A rendezvény ideje alatt büfé várja a vendégeket!
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!  
A tombola fődíja egy gyermekkerékpár.
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Országos bajnok
Gyöngyösön ren-
dezték meg június 
4-én az uszonyos 
és búvárúszók or-
szágos diákolimpiai 
döntőjét, amelyen a 
félegyházi szüle-
tésű Kocsis Mar-
cell 200 méteres 

uszonyos gyorsúszásban aranyérmet 
nyert. Emellett 50 méteres búvár-, 
100 méteres felszíni- és 100 méteres 
uszonyos gyorson a dobogó legalsó 
fokára állhatott fel. Marcell emellett 
május 27-én és 28-án a felnőttek or-
szágos bajnokságán 16 évesen négy 
bronzérmet szerzett 50 méteres és 
200 méteres uszonyos gyorson, illet-
ve a 4x100 és a 4x200 méteres fel-
színi váltó tagjaként. Felkészítő edző: 
Juhos Gergely.

Ezüstérmet szerzett a IV. korcsoportos 
Vidék Bajnokság „Sárga” csoportjában 
a Kiskunfélegyházi Vízilabda Sport 
Egyesület. A bajnokság utolsó for-
dulóját Kiskunfélegyházán rendezték 
meg június 10-én és 11-én. A félegy-
házi csapat a szentesi lányok mögött 
magabiztos fölénnyel második lett. 
A csoport gólkirályi címét az egyéb 
statisztikai mutatókban is első helyen 
záró félegyházi Téti Kevin szerezte 
meg. Mellette az együttes kapuját védő 
Ficsór Gábor részesült külön elis-
merésben, mindketten a korosztályos 
vízilabda válogatott tagjai. 

A DMTK-KVSE Aquasport Egye-
sület szervezésében 14. alkalom-
mal bonyolították le a Kuchinka 
Vilmos Nemzetközi Úszó Emlék-
versenyt június 3-án, a Félegy-
házi Termál Parkfürdőben. A 
Kiskunfélegyházi Vízilabda Sport 
Egyesület és a Kiskunfélegyhá-
zi Úszó Egyesület csatlakozott a 
dunaharaszti DMTK Úszó Szak-
osztályhoz és a továbbiakban 

DMTK-KVSE Aquasport Egyesület 
néven szerepel. Ezúttal 13 egye-
sület több mint 100 úszója mérte 
össze tudását. A versenyt köve-
tően érmeket adtak át Kuchinka 
Vilmos korábbi tanítványai, vala-
mint az egyesület úszószakosz-
tályának vezetője, Zubor Attila 
korábbi olimpikon, Körtvélyessy 
László elnök és Kiss István, az 
úszószakosztály titkára. 

Átvették érmeiket
Közösen zárták az évet a Kiskunfé-
legyházi HTK Labdarúgó Szakosz-
tályának játékosai, vezetői, edzői, 
támogatói a Honvéd Sporttelepen, 
június 3-án. A 2016/17-es szezon 
értékelése mellett a KHTK megyei 
I. osztályú keretének játékosai 
megkapták bronzérmeiket. Mel-
lettük a Félegyházi Térségi Spor-
tiskola két utánpótláskorú labda-
rúgócsapata ezüstérmet nyert a 

2016/17-es szezonban. A megyei 
I. osztályban az U19-es együttes 
Fekete Pál Csaba és Fütyü Illés 
edzők vezetésével a Kiskőrös LC 
mögött 61 ponttal második lett. 
Az U16-os együttes Balog Huba 
vezetésével a megyei bajnokság 
északi csoportjában a Kecskemé-
ti LC KTE SI–A csapata mögött 
44 ponttal kaparintotta meg az 
ezüstérmet.

Diáksikerek 
atlétikában, 
teniszben
Székesfehérváron rendezték meg 
május végén a Diákolimpia Atlé-
tika Országos Döntőit. Kiválóan 
szerepeltek a Kiskunfélegyházi 
József Attila Általános Iskola és a 
Platán Utcai Tagintézményének ta-
nulói. A II. korcsoportos többpróba 
lánycsapat aranyérmes lett (Diny-
nyés Lili, Illés Fanni, Kis-Czakó 
Eszter, Nagy Petra (József), Se-
res Zsófi (Platán), a II. korcso-
portos többpróba fiú csapat má-
sodik helyen végzett. Egyéniben 
Szabó Bence a dobogó második 
fokára állhatott fel, csakúgy, mint a 
IV. korcsoport többpróba lánycsa-
pat és a IV. korcsoport többpróba 
fiú csapat. A IV. korcsoportos súly-
lökésben Szécsényi Ádám máso-
dik, Tóth Patrik harmadik lett. A 
4x1000 méteres váltó ezüstérmet 
szerzett. Felkészítő testnevelők: 
Kurucz Kornélia, Dinnyés-Kis 
Zsuzsanna, Nádasdi Péter, Re-
kedt-Nagy Zoltán, Kerék Csaba. 
Emellett a Balatonbogláron meg-
rendezett Országos Tenisz Diáko-
limpián a Kiskunfélegyházi József 
Attila Általános Iskola csapata 
aranyérmes lett az I. korcsoport-
ban. (Horváth Döme, Kovács 
Barna, Tarjányi Balázs). Felké-
szítőjük: Rekedt-Nagy Zoltán. 

Kuchinka Vilmos 
Emlékverseny

Regionális kosárlabda 
ezüstérem 

Második helyen végzett a Félegyházi Térségi Sportiskola U14-es fiú 
csapata a Regionális Serdülő Bajnokság Országos Döntőjében. Az első 
mérkőzésen a hazai pálya előnyét kihasználó győriek 4 ponttal jobbnak 
bizonyultak. A torna végére kiderült, ez a mérkőzés döntött az aranyé-
remről. A másik két összecsapást a Paksi Atomerőmű SE és a Piliscsaba 
FC ellen magabiztosan nyerték a félegyháziak. (Edző: Nádasdi József)

Korosztályos siker vízilabdában
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A 19. század végi félegyházi újságok reklámjai 
között igen szép számban fordulnak elő a kü-
lönböző ásványvizeket, különösen azok gyógy-
hatását népszerűsítő hirdetések. 

A „Szolyvai savanyúvíznek” (szénsavat tartal-
mazó ásványvíznek) csak egyféle gyógyhatást 
tulajdonítottak a reklámban, mégpedig azt, 
hogy „járványos betegségek alkalmával hatá-
sos”. Szintén egy bizonyos egészségügyi prob-
lémára kínált megoldást a „Ferenc József kese-
rűvíz”, amelyet hashajtóként ajánlottak. Ezzel 
szemben a bikszádi és sztojkai vizek számtalan 
gyógyhatással rendelkeztek: légcső- és hang-
szálhurut, vérköpés, vérhányás, kezdődő gü-
mőkór, idült és heveny gyomorhurut, máj- és 
epebántalmak, renyhe bélműködés, veseho-
mok, görvélykóros daganatok, női bántalmak, 
cukorbetegség esetére felettébb ajánlották. A 
„Krondorfi savanyúvizet” főleg légúti megbete-
gedések és tüdőcsúcshurut kezelésére kínálták, 
nyálkaoldó, köhögés- illetve rekedtségcsillapító 
hatása miatt. A mohai Ágnes-forrásvíz főleg 

emésztőszervek hurutos bántalmait, „túlságos 
gyomorsavany” képződést orvosolta, illetve ko-
lera elleni védőszerként funkcionált. A szintén 
mohai, de Stefánia nevű ásványvízzel a gyere-
kek görvély- és angolkórját kívánták gyógyítani.

A nem belsőleg, hanem külsőleg alkalmazott 
vizek, vagyis a gyógyvizes fürdők hirdetéseinek 
általános jellemzői, hogy az újságokban többnyi-
re csak a tavasztól őszig terjedő fürdőszezonban 
jelentek meg és földrajzilag messze eső gyógy-
fürdőhelyeket reklámoztak. A Temes vármegyei 
Buziásfürdő fürdő- és ivókúrát is hirdetett. A 
sokféle betegség közül, aminek gyógyítására 
kínálták, kettőt érdemes kiemelni: egyik a női 
bajok (magtalanság és vérzési bajok), a másik 
a bujakór, ami a szifilisz régies neve. A Szepes 
vármegyei lőcsei és a Zólyom vármegyei szliácsi 
vízgyógyintézetek már kínáltak masszázst, villa-
nyozást, tej- és savógyógymódot is, mégpedig a 
betegségek kiterjedt körére: a hisztériától kezd-
ve a sápkóron és váltólázon át a „hasbeli pozs-
gáig” szinte mindenre. Ónodi Márta
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Régi idők reklámjai 6. Gyógy- és ásványvizek

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: Kováts Zamira (anyja 
neve: Czakó Ramóna), Bakró István (Magyar 
Zsanett Rozália), Ipacs Előd Áron (Rácz Jo-
lán), Horváth Liliána Melodi (Kovács Anna), 
Szabó Máté (Zsígó Nikolett), Csenki Bence 
Dávid (Paulina Zsanett), Fekete Milos (Vereb 
Edina), Fazekas Dávid Péter (Somogyvári 
Márta), Dömötör Norina (Tombácz Erzsé-
bet), Szatmári Lénárt (Mészáros Judit), Víg 
Ádám Sándor (Balogh Annamária)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Ajtai Mária 
Rita – Jani József, Holló Henriett – Kis Krisz-

tián József, Tóth Ivett – Ficsór Imre Miklós, 
Molnár Kitti – Szondi Roland, Szűcs Ágnes 
Ibolya – Kovács László Imre, Mogyorósi Tí-
mea Katalin – Szabó Richárd, Török Mónika 
– Erdélyi Szabolcs, Zámbó Zsuzsanna – Toldi 
Norbert
MEGHALTAK: Fazekas Kálmánné Jaksa Emí-
lia, Takács József István, Kiss József István, 
Rádi Jánosné Békési Ilona, Papp Mi-
hály, Bajnóczi Lászlóné Kispataki Margit, 
Magony István Imre, Iványi Antal – Kiskunfé-
legyháza, Szarka Kovács Antalné Török Er-
zsébet – Kiskunmajsa, Kisjuhász Sándorné 
Juhász Margit Borbála – Lajosmizse, Rácz 
Jenő – Jászszentlászló, Mészáros Pál – Izsák

Anyakönyvi hírek

Bűnmegelőzési napot szervezett a főtéren június 8-án a kiskunfélegyházi 
rendőrkapitányság. Sokan vették igénybe az ingyenes kerékpár regiszt-
ráció lehetőségét bringájuk biztonsága érdekében. A gyerekek közösségi, 
ügyességi versenyeken próbálták ki tehetségüket, és figyelemmel szem-
lélték a bűnügyi technikai bemutatót, valamint szorgalmasan bekapcso-
lódtak az ehhez kapcsolódó vetélkedésbe is.

Játékos 
bűnmegelőzés

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. Mangó: fél éves vizslás-jellegű 
keverék szuka
2. Pepe: 5 hónapos, fekete-fehér 
keverék kölyök kan
3. Torpilla: 3 hónapos, fekete-fe-
hér keverék kölyök szuka
4. Vakkancs: 4 hónapos, fekete 
keverék kölyök kan

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

1

3

2

4

Hirdetés

Felújított PRÉMIUM számítógép-ajánlatunk: Lenovo fekvő gép: Intel Core2 Duo 
3,0 GHz, 4 GB mem., 160 GB HDD, 1év gar.  br. ár: 27.990 Ft
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk: Dell Latitude E6220: Intel Core-i3 2,2 
GHz, 4 GB mem., 320 GB HDD, 12” kij., 1 év gar.  br. ár: 54.990 Ft
Dell Latitude E4310: Intel Core-i3 2.4 GHz, 4 GB mem., 250 GB HDD, DVD, 13,3” 
kij., 1 év gar.  br. ár: 57.990 Ft
Új notebook: Dell Inspiron 5558: Core- i3 2,0 GHz, 4 GB mem., 
1 TB HDD, DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar. 
 br. ár: 135.990 Ft

NYÁRI „NAPOS ÁRAKAT” KÍVÁNUNK!


