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Akikre büszkék vagyunk
Fotó: Hájas Sándor és Kiss Gabriella

Dr. Luchmann Zsuzsannának, a Kiskunfélegyházi Dózsa György
Általános Iskola tanárának, és Makányné dr. Óvári Évának, a Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugdíjba vonuló igazgatójának augusztus 20-a alkalmából a Magyar
Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést adta át a Pesti
Vigadóban Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. Két
életpálya, két pedagógus, akiknek példaértékű emberi és szakmai hozzáállása rengeteg félegyházi életére volt hatással.

A folytonosan
kíváncsi tanárnő

tam társszerzője különböző kiadványoknak, könyveknek.

Egy életpálya
szép lezárása
Négy évtizedes pedagógusi pályát
zárt le Makányné dr. Óvári Éva
igazgatónő, aki 1977-ben kezdő
magyar – orosz szakos tanárként
került Kiskunfélegyházára, a Batthyány Lajos Általános Iskolába.
Szolgálati ideje legnagyobb részét
is itt töltötte, s bár a sors úgy hozta, hogy közben Kunszálláson és
Jánoshalmán is dolgozott, a szíve
mégis ide húzta, így 2007-től két
cikluson keresztül igazgatói pozícióval fejezte be ezt a hosszú pályát.
A Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozat kitüntetésre való előterjesztés – amiről júliusban értesült
–, váratlanul érte, s ahogy beszél
róla, érezhetően még most is a hatása alatt van. – Ez egy olyan erkölcsi
elismerés, mely felett mai napig nem
tudok napirendre térni – meséli.

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

Folytatás a 2. oldalon!

A törékeny, kedves, mindenki által
szeretett tanárnőt nehezen lehetett
rábeszélni arra, hogy a kitüntetése
apropóján a nyilvánosság előtt is
megjelenjen. Végül mégis elárult
néhány gondolatot önmagáról,
munkásságáról:
– Az idén kezdem a 40. tanévet,
és indulása óta a Dózsa iskolában
dolgozom. Ebből is látszik, hogy tanári pályám legmeghatározóbb fordulópontja volt, amikor Vőneki Ottó
igazgató úr 1980-ban meghívott a
város új iskolájának tantestületébe.
Pályakezdő nem álmodhatna jobb

helyről: hiteles vezetés, amelyet egy
egész közösség nemcsak hogy követni tud, de lelkesen követ, a szó
valódi értelmében vett gyermekközpontú szemlélet, nyitottság a legkorszerűbb törekvések iránt, az egyéni
elképzelések megvalósításának inspiráló szabadsága. Igazi megtartó
közeg azóta is, hisz a szemlélet hagyományozódott, és ma is formál.
A Dózsa mindig támogatóan állt
és áll ma is az önképzés kérdéséhez. Enélkül én sem tudtam volna
elvégezni az egyetemet vagy megszerezni a doktori PhD fokozatot.
Hogy mi mozgatja a felnőtt embert
akkor, amikor a folyamatos tanulásról, az önképzésről van szó? Azt

hiszem, ugyanaz, mint a gyerekeket:
a folytonos kíváncsiság az új iránt.
Megtisztelő számomra, hogy az
iskolámban több területen számítanak a munkámra: rövid megszakítással a kezdetektől vezetem a
humán munkaközösséget, a 80-as
években igazgató úr technikai segítségével iskolarádiót működtettünk, 25 éve a Chipegető diákújság
szerkesztőségének munkáját segíthetem, s rendszeresen szervezek beszélgető alkalmakat írókkal,
költőkkel, mert az élő irodalommal
való találkozást az olvasóvá nevelés
semmi mással nem helyettesíthető
lehetőségének tartom.
Fontos számomra a város sajátos
kulturális hagyománya, és magam
is igyekszem részt vállalni mai élete
alakításában, mindenekelőtt a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület
tagjaként, a Móra Ferenc Társaság
vezetőségi tagjaként. Az elmúlt
évtizedekben többször vezettem
író-olvasó találkozót, tartottam
könyvbemutatót vagy előadást, vol-
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Folytatás az 1. oldalról
– Szép lezárása hosszú pályafutásomnak, amelyet úgy gondolom,
hogy rajtam kívül sokak megérdemelnek, de most engem ért a megtiszteltetés. S bár a javaslattevő
kiléte nem ismert számára, nagyon
hálás azért, hogy munkásságát
erre érdemesnek találják.
– Nem kell azt hinni, hogy az
ember pótolhatatlan, amikor itt
az ideje, el kell menni nyugdíjba
– vallja a leköszönő igazgatónő.
– Idővel az ember lassul annak
ellenére is, hogy folyamatosan tanultam, és átképeztem magam a
folyton változó követelményeknek
megfelelően. Sokan megfáradva,
és csalódottan hagyják ott a pályát, de bennem semmiféle csaló-

2017. szeptember 8.

Akikre büszkék vagyunk
dottság sincsen, hiszen a munkám
sok mozgásra, és megújulásra is
adott lehetőséget. Jánoshalmán,
azáltal hogy egyházi iskolában tanítottam, egészen másfajta lelkületet ismertem meg. Beilleszkedve
a reggeli áhítatokba rengeteget
kaptam, és igyekeztem visszaadni
a gyerekeknek. Itt a Batthyányban
is sok nehézséggel kellett megküzdeni, sokszor a kollégákat erkölcsileg is próbáltam támogatni, segíteni – idézi fel az olykor küzdelmes
időszakokat a nehézségek ellenére

is mosolygós pedagógus. S mivel
életszemlélete szerint mindig arra
törekedett, hogy hasznára váljon
a gyerekeknek, igyekezett azt az
egyensúlyt megtalálni, hogy a társadalom részéről egyre növekvő
kihívások mellett az anyagi lehetőségekhez alkalmazkodva olyan közösségi életet alakítson ki, amire a
gyerekeknek szüksége van ahhoz,
hogy a gyerektársadalom ne essen szét egyedekre, mindamellett,
hogy az emberi kapcsolatok, mint
a türelem, a fegyelmezettség, a

Becsöngettek Félegyházán is
Félegyházán több mint 300
kisgyermek szeptember 1-jén,
pénteken életében először
lépte át általános iskolai tanulóként a „tudáshoz vezető
út”, vagyis az iskola küszöbét. Idén történetesen péntekre esett ez a nap, amely a
jogszabály előírása szerint a
tanév első napjaként (miként
a tanév utolsó napja is) nem
módosítható.
Vagyis: egyetlen iskola sem
dönthet úgy, hogy eltér ettől az
időponttól. Így aztán Kiskunfélegyházán is feljajdult a nyári
szünet végét és a 2017-2018-as
tanév kezdetét jelző csengő. Az
első őszi reggelen több helyszínen rendőrök és polgárőrök biztosították a gyalogátkelőhelyeket,
hogy minden diák biztonságban
jusson el az iskoláig.
Ebben a tanévben 180 tanítási
nap vár a diákokra, utoljára 2018.
június 15-én, pénteken kell iskolába menni. Kivéve a végzős középiskolásokat, akik már május
3-án elbúcsúznak az iskolapadtól,
hogy elkezdjék az érettségire való
felkészülést. A tanév első fele január 26-áig tart, az iskolák február 2-áig értesítik a tanulókat és
a szülőket az első félévben elért
tanulmányi eredményekről.
A szabadságok tervezéséhez
fontos tudni a tanítási szünetek
időpontját is. Az őszi szünet október 30-ától november 3-áig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap
október 27-e, péntek, a szünet
utáni első tanítási nap november
6-a, hétfő lesz.

tisztelet megadása már megkopott
a régi erkölcshöz képest.
A hivatás szeretete nem hagyja
el Éva nénit a nyugdíjba vonulása
után sem, és bár sok elvégezetlen
feladat, kiolvasatlan könyv várja
otthon, az iskolába mindig szívesen fog visszatérni. Ez a kitüntetés pedig a legnagyobb elismerés
a pályáján, hiszen olyan emberek
között ülhetett a Vigadóban, akik
nagyon sokat tettek le az asztalra,
és akik közé tartozni igazán nagy
megtiszteltetés.

Megérkezett
a kétmilliárd
Augusztus 29-én reggel megérkezett az önkormányzat bankszámlájára az a mintegy kétmilliárd forint
állami támogatás, ami lehetővé teszi a sportcsarnok megváltását. Az
összeget – szerződés szerint – még
aznap továbbutalták a KÉSZ Kft.
részére, és ezzel az ügy pénzügyi
része lezárult – tájékoztatta lapunkat Csányi József polgármester.

Új informatikai
rendszer
a kórházban

A téli szünet 2017. december
27-étől 2018. január 2-áig tart. A
szünet előtti utolsó tanítási nap
december 22-e, péntek, a szünet
utáni első tanítási nap 2018. január 3-a, szerda.

A tavaszi szünet 2018. március
29-étől április 3-áig tart. A szünet
előtti utolsó tanítási nap 2018.
március 28-a, szerda, a szünet
utáni első tanítási nap április 4-e,
szerda.

A Bács-Kiskun Megyei Kórház értesíti a betegeket és hozzátartozókat,
hogy szeptember 8-án, péntektől
új informatikai rendszert vezet be
a félegyházi kórházban. Az intézmény működése folyamatos lesz,
az átállás a biztonságos betegellátást nem befolyásolja. Kérnek
mindenkit, legyenek türelemmel
és megértéssel a kezdeti időkben,
mindez a gyógyulást keresők érdekében történik, hogy még pontosabb, még hatékonyabb terápiákat
tudjanak kínálni.
Az informatikai rendszer egységesítésével teljeskörűvé válik a
telephelyek integrációja, ami szoros együttműködést tesz lehetővé
a betegellátás minden szereplőjével. Felmérhetetlen munkát jelentett például a Bács-Kiskun Megyei
Kórház kapuin belül valaha megfordult egymillió páciens 30 millió
leletének feldolgozása, hiszen az
új rendszerben is hozzá kell férnie
ezekhez arra jogosultaknak. Dr.
Svébis Mihály főigazgató szerint
az új rendszer lefekteti a valódi 21.
századi orvoslás alapjait.
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Amikor félegyháziak összefognak…
– Ez a beruházás nem egyszerűen egy új üzletet adott Félegyházának! Sokkal inkább
szép példa arra, amikor egy
helyi kötődésű cég és az önkormányzat
összefogásából
valami jó, mindenki számára
gyümölcsöző és előremutató
dolog születik – foglalta ös�sze Csányi József a megújult
városházi faportálok mögött
megnyílt üzlet kialakítását
megelőző hónapok történetét.
A polgármester az ünnepélyes
megnyitó apropóján elmondta:
a városvezetés kiemelt feladatai
között tartja számon a városháza
állagmegőrzését, fejlesztését, az
általa képviselt régi hagyományok
megőrzését. E törekvés részeként
határozták el a korabeli faportálok visszaállítását, természetesen
a mai, legkorszerűbb technológiai
megoldásokat felhasználva. Ehhez
a nagyszabású tervhez találtak
korrekt partnerre az egyik helyi
cég, a DO-HE Kft. tulajdonosai
személyében. Dobi István és Hegyi Sándor – az immár 13 Plus
Market üzletet üzemeltető vállalkozás képviseletében – vállalták,
hogy megelőlegezik a faportálok
kialakításának 30 millió forintot
meghaladó költségét, amit az önkormányzat a bérleti díjba beszámít. Egyébként e társaság tulajdonosi köre a Dél100 Kft-n keresztül
további, mintegy 200 magyarországi üzletet lát el áruval félegyházi telephelyéről.
– Olyan vásárlási élményt szeFélegyházi élményeiről juttatott el olvasói levelet hozzánk
az innen elszármazó, de soksok szeretettel rendszeresen
visszatérő Oroszi Ágnes. Sorait örömmel közöljük.
Évek óta járok Félegyházára, általában csendesen érkezem és dolgom végeztével titokban távozom.
De mindig csodás élményekkel telik meg ittlétem alatt a szívem. Így
történt ez most is.
A Félegyházi Napok rendezvényeibe bekapcsolódva kedves,
vendégszerető emberekkel ismerkedtem meg: Erzsikével és
barátaival, a limonádés hölggyel,
a csuhérózsás kereszteket készítő
iparművésznővel… Nem feledem
a mosolygós, aranyos fornettis
lányokat és főnöküket, akik finom
ételekkel láttak el naponta, a se-

rettünk volna ezzel adni a félegyháziaknak a környezet tekintetében is, amit megérdemelnek. Helyi
vállalkozók, mesteremberek közreműködtek a munkában, helybéli
munkatársak dolgoztak az elmúlt
napokban a polcok feltöltésén, az
üzletbelső kialakításán, és félegyházi eladók szolgálják ki a félegyházi vásárlókat. Lokálpatriótaként
nagyon büszke vagyok arra, hogy
magyar tulajdonú, helyi cégként
helyt tudunk állni, bizalmat kapunk
a multik mellett. Azt, hogy ebben
a beruházásban az önkormányzat
partnerei tudtunk lenni, annak

köszönhetjük, hogy a félegyháziak vásárolnak az üzleteinkben.
Köszönet ezúton is a bizalomért –
mondta el Dobi István tulajdonos.
A városháza egyik oldalának
faportáljai tehát több mint 30 millió forintból újultak meg. Emellett
további, mintegy 36 millió forintot költött az önkormányzat annak érdekében, hogy előkészítse
a projekt folytatását, és hogy a
meg
szépült látvánnyal összhangba hozza a városháza közvetlen
környezetét is. Nem csak a most
megépült, hanem az összes (mind
a 17) portál alá ebből az összegből

A zeniten túl…
gítőkész gyógyszerész Irénkét, a
humánus doktor urat és asszisztensét, kik egészségem fölött őrködtek, a trafikos fiatalokat, akik
papírdobozokat gyűjtöttek nekem.
A piaci sétáim is emlékezetesek
maradnak: Irénke friss teje, a
karfiolt áruló úr közvetlensége,
a színes kakastaréjokból csodás
csokrokat kötő Erzsike igyekezete, a fürjtojást áruló házaspár
ötletessége, mind-mind ámulatba ejtett. A legszebb pillanatot
mégis a kelleténél jóval nagyobb
méretű öltönybe öltözött kalapos
bácsi kézcsókja és dicsérete adta
nekem.
Szívesen gondolok vissza a fodrász Klárikával folytatott felemelő,

kitárulkozó beszélgetés örömére,
Robival – a volt tanítványommal
– való váratlan találkozásra és a
SPAR-os eladó kislány visszahívó,
visszaváró szavaira. Apró figyelmességek, nemes gesztusok ezek,
amelyek életünk néha durvára,
sötétre szövődött szövetét kisimíthatják, bearanyozhatják.
Az igazi meglepetés azonban
a Plus Market megnyitó napján
ért. Én is betértem az új üzletbe,
ahol váratlan lehetőségként egy
zeneszámot küldhettem a helyi
rádió jóvoltából újdonsült félegyházi „barátaimnak”. Caramel: A
zeniten túl című dalát kértem.
„Jó választás!” – jegyezte meg a
műsorvezető fiatalember. majd

készült alátámasztó gerenda, új
lábazat, korszerű szellőztetőrendszer, és városi pénzből épült újjá a
városháza körüli teljes járdaszakasz, az okmányirodától az épület
Kazinczy utcai határáig.
A faportálok anyaga egyébként
szárított rétegragasztott tölgyfa.
Mint minden egyes részlet, úgy ennek kiválasztása is a műemlékvédelem és az örökségvédelmi hatóság folyamatos felügyelete mellett
történt. A városvezetés szeretné
a portálok cseréjét belátható időn
belül folytatni az épület másik oldalán is.
a sarokban sejtelmesen mosolygó hölgy pazar ajándékcsomagot
nyomott a kezembe. Életemben
nem nyertem még semmit! – futott át az agyamon miközben köszönő szavakat rebegtem, s boldogan szorítottam magamhoz a
nemvárt ajándékot.
Köszönöm Kiskunfélegyháza!
Köszönöm, hogy ennyi jósággal,
szépséggel halmoztál el! Lám,
lám, vannak még itt nyitott szívvel
járó emberek, akik nem fáradtak
bele a mai rohanásba, nem váltak
mindenkin átgázoló törtetőkké,
csak teszik a dolgukat másokért
is, csendesen. Hittel, szeretettel… Őseim nyomdokain haladva
vissza-visszatérek még majd ide,
talán épp Caramel dalát dúdolva:
„Ez az út viszi messzire / a lábnyomom / Sose fél, sose alszik /
el a városom.”
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Újabb ezer méter hosszan épült meg a Csólyosi út
A korábbi két ütem folytatásaként megépült a Csólyosi út
újabb szakasza 1000 méter
hosszan, 3 méter szélességben.
A beruházást szeptember 1-jén,
pénteken ünnepélyes keretek
között adta át Csányi József polgármester, Fekete Tamás, a kivitelező ÚT-ÉP-KER ’97 Kft. ügyvezetője, és Ván Jenő, a térség
önkormányzati képviselője.
A Csólyosi út megújult, és a régi,
meglehetősen rossz állapotú szakasza találkozásánál az ünnepség
résztvevői egyetlen pillantással
meggyőződhettek a beruházás
szükségességéről. Csányi József a
külterületi fejlesztések fontosságát
és az önkormányzati források körzetek közötti arányos felhasználását hangsúlyozva kiemelte, hogy
a beruházásokat minden esetben
megelőzte a lakossági igények

felmérése. Ahogy a polgármester
fogalmazott, sok helyen több évtizedes késlekedés után indult meg
a felzárkózás. Ezek közé tartozik a
Csólyosi út is.
– A X. körzet képviselője, Ván

Aktuális helyi adók
Kipostázta az önkormányzat azokat a küldeményeket, amelyek a helyi iparűzési adó
és a gépjárműadó fizetés teljesítéséhez
adnak tájékoztatást – tudtuk meg Pap Ildikótól, az önkormányzat adócsoportjának vezetőjétől.
Az adóhatóság idén másodszor tájékoztatja az adózókat a folyószámlájukon könyvelt adatokról. Az ügyfeleknek idén szeptember 15-éig, vagy az értesítőben jelzett
időpontnak megfelelően van lehetőségük
pótlékmentesen befizetni az adót, díjat,
vagy díjjellegű tételeket. Fizetési kötelezettség esetén az adózók befizetéseiket a
mellékelt csekken, vagy folyószámlájukról
banki átutalással is teljesíthetik. Aki új
csekket szeretne igényelni, megteheti azt
személyesen, vagy az ado@kiskunfelegyhaza.hu e-mail címre küldött elektronikus
levélben.

Jenő a költségvetési tárgyalás
során minden alkalommal meglehetősen határozottan képviseli
a térség érdekeit. A Csólyosi út
régóta aktuális felújítását ugyan
már 2015-ben megkezdtük az

első szakaszon, azonban csak
tavaly találtuk meg azt a technológiát, ami a megfelelő műszaki
tartalmat szolgáltatja – mondta a
polgármester.
Ván Jenő hangsúlyozta: erről a
területről ez az egyetlen út, ami
a városba vezet, ezért kiemelt
jelentőségű az itt lakók és dolgozók életminősége szempontjából.
A képviselő azt szeretné, hogy az
elkerülő útig még hátralévő, mintegy 1,6 kilométer hosszú szakasz
egy ütemben valósuljon meg, majd
2009-ben az első szakasz műszaki
tartalmát is igazítsák a beruházás
többi részének színvonalához. Az
így elkészült út már arra is alkalmas lesz, hogy buszjárat induljon
– egyelőre napi három járattal -,
megkönnyítve az itt élők városba
utazását. Ugyanezt a célt szolgálja
az a két kulturált buszmegálló is,
ami ugyancsak a közelmúltban készült el a Majsai út és az Izsáki út
külterületi szakaszán.
Fekete Tamás, a félegyházi székhelyű ÚT-ÉP-KER ’97 Kft. képviseletében elmondta, hogy a város
számos pontján dolgozik a cég az
önkormányzati fejlesztéseken. Az
ügyvezető szerint különösen nagy
öröm egy vállalkozás számára,
amikor saját székhelyvárosának
szépüléséhez, gyarapodásához járulhat hozzá. Ráadásul rengeteg
támogatást, törődést kapnak a félegyháziaktól a munkálatok során.
Több helyen kávéval, süteménnyel
kedveskednek a régvárt beruházások kivitelezésében közreműködő
munkásoknak.

Felújítanak 82 katonasírt
a Felsőtemetőben
Még a múlt év végén nyújtott be pályázatot a Honvédelmi Minisztérium
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Centenáriumi Pályázati Igazgatóságához a félegyházi önkormányzat a
Felsőtemetőben található I. világháborús emlékmű és katonasírok
felújításának támogatására. A nyertes pályázatnak köszönhetően 9,2
millió forintot fordíthat a város a
82 darab katonasír és egy emlékmű
megújítására. A kivitelezési munkálatokat a Bozóky Testvérek Kőfaragó
Kft. végzi, és a tervek szerint október 31-éig be is fejezi. Az ünnepélyes átadást a támogatóval közösen
tervezi az önkormányzat – tudtuk
meg Németh Pétertől, a fejlesztési
csoport munkatársától.
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Leaszfaltozták a Hunyadi utcát
Az elmúlt hetekben több szakaszon felbontották a járdát
és az utat a Dégáz Zrt. munkatársai a Hunyadi utcában, hogy
az elrozsdásodott acélcsöveket műanyagra cseréljék. A
munkálatok befejeztével hozzáláttak az út helyreállításához. Augusztus 29-én, kedden
az aszfaltozás is megtörtént.
A helyszínen Sipos Róbert,
a polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztályának
munkatársa és Bense Zoltán
önkormányzati képviselő ellenőrizte a kivitelezést.
Sipos Róberttől megtudtuk, hogy
a Dégáz Zrt. hónapokkal ezelőtt
kereste meg azzal az önkormányzatot, hogy a Hunyadi utca Kossuth
utcához közelebb eső szakaszán, a
mentőállomásig, oly mértékben
elöregedtek a vezetékek, ami gyakori meghibásodást okoz. A szolgáltatás zavartalan fenntartása
érdekében az elrozsdásodott acélcsövek cseréje vált szükségessé.
A polgármesteri hivatal munkatársai – a városvezetéssel és a

a félegyháziak – mondta el Bense
Zoltán.
Sipos Róbert megkülönböztetett figyelemmel kísérte a Hunyadi utcai út sorsát. Mint elmondta:
szívügyének tekinti a szakaszt,
ugyanis ennek leaszfaltozása volt
az első jelentősebb eredmény, amit
a félegyházi önkormányzat dolgozójaként még a ’90-es évek elején
sikerült elérnie.
A Hunyadi utca újraaszfaltozása
kapcsán egyébként mintegy 100
köbméternyi mart aszfalttal is gazdagodott az önkormányzat, amit
útjavításokhoz, elsőként Borsihalom térségében a Dózsa bekötő út
javításához használnak fel.

térség önkormányzati képviselőjével történt egyeztetést követően
– az aszfaltburkolat nyomvonalas
helyreállítása helyett az érintett
szakasz teljes szélességében feltételül szabták az újraaszfaltozást.
Ráadásul – annak előkészítéseként
– az útszegély és a vízelvezető aknák helyreállítása is megtörtént.
Így a munkálatok lezárását követően egy kifogástalan minőségű
útszakaszt használhatnak ismét

Kiszélesedett a Bankfalu főutcája
A Bankfalu „főutcája”, a Kiskun
utca immár a Sólyom utcától a
Béla király utcáig kiszélesített,
új aszfaltúton járható. Az aszfaltozás mellett a beruházó
zúzott kővel borított szegélyt
alakított ki, és a vízelvezető
árkokat is rendbe tették. A 40
millió forintos önkormányzati
beruházást ünnepélyes keretek
között adta át augusztus 31-én
Csányi József polgármester, a
kivitelező cég képviselője, és
Szabó József, aki a városrész
lakójaként és a Csillag Központ vezetőjeként sokat tesz
a térség fejlődéséért, a roma
közösség integrációjáért.
A Kiskun utca újabb szakaszára,
346 méter hosszúságban és 6 méter szélességben került aszfalt az
elmúlt hónapokban. Az út mindkét
oldalát feltöltötték zúzott kővel, és
vízelvezető árkokat is kialakítottak.
A kivitelezési munkákat a félegyházi telephelyű ÚT-ÉP-KER ’97 Kft.
végezte el.
A beruházás része annak a
2015-ben, Félegyháza újjáépül
címmel elindított programnak,
amelynek keretében Kiskunfélegyháza minden városrészében
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Átmenetileg
változhat
a temetések
rendje
Mint arról már több alkalommal beszámoltunk, az
önkormányzat feltett szándéka, hogy Mindenszentekig
felépüljön az Alsótemetőben
az új ravatalozó, és megtörténjen az érintett temetői
utak felújítása is. A szükséges munkálatok jelenleg is
folynak.

átgondolt, szisztematikus fejlesztésekre készül az önkormányzat
– emlékeztetett Csányi József az
átadó ünnepségen. A polgármester hozzátette: erre a projektre
mintegy 40 millió forintot fordított
a város az idei költségvetésből, de
a Félegyháza újjáépül program keretében megvalósuló felújításokra
összesen több mint 1 milliárd forintot szavaztak meg a városatyák.
Az összeg felosztásakor szem
előtt tartották a külső városrészek
égető problémáinak felszámolá-

sát, és a körzetek közötti arányos
felosztást.
A város első embere reményét
fejezte ki, hogy az elmúlt években
megkezdett utat a jövőben újabb
fejlesztések fémjelzik majd valamennyi városrészben. Jó alapot
teremt ehhez az az örömteli hír,
hogy a napokban – a teljes kormányzati támogatás elutalásával
– végképp a múlt keserű emlékévé vált a KÉSZ Aréna Sportcsarnok előnytelen finanszírozásának
pénzügyi terhe.

Ebből adódóan
szeptember közepe
és október vége között
a búcsúszertartások
útvonalát az aktuális
munkálatok függvényében kell megválasztani.
Az ebből adódó esetleges kellemetlenségekért ezúton is az
érintettek megértését kéri az
önkormányzat.

STAFÉTA
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Kézimunka szívvel-lélekkel
Staféta rovatunkban legutóbb Kis J. Tibor és családja beszélt
megindító őszinteséggel arról, hogy milyen kihívásokkal és örömökkel jár egy fogyatékkal élő gyermek nevelése. Ők Kovács
Máriának adták át a szót, aki még náluk is nagyobb kihívást kapott a sorstól: nemrégiben elveszítette egyetlen gyermekét, a
szintén fogyatékkal született Jánost, akinek emlékére egy alapítványt hozott létre Angyalok Szárnyak Nélkül Alapítvány Dauda
János Emlékére névvel. Ennek egyetlen célja, hogy élményhez
segítse a fogyatékkal élők félegyházi nappali otthona, közismert
nevén a „FONO” gondozottait.
– Jánosom volt a FONO első bejegyzett tagja. Annak idején sokat
dolgoztunk azért, hogy egy ilyen
intézmény létrejöhessen, és nagy
öröm volt mindannyiunknak, hogy
ezek a gyerekek-fiatalok itt szeretethez, törődéshez, fejlesztéshez,
sikerélményhez jutnak – mondja az
édesanya, aki nyugdíjazása előtt 33
évig dolgozott az önkormányzat városüzemeltetési osztályán.
Meséli: hat éves volt János, amikor
kiderült, hogy más, mint a többiek.
Kisegítő iskolába tanácsolták. Miután azt elvégezte, a FONO jelentette
számára a közösséget, az élményt,
a napi elfoglaltságot. Imádott itt lenni. Édesanyja mellett a gondozottak
és az itt dolgozók voltak a családja
mindaddig, míg idén január 24-én
éjszaka el nem aludt örökre. 42 évesen érte a váratlan halál, amit édesanyja máig képtelen volt feldolgozni.
Talán éppen ez a nyugtalanító erő

sarkallta tettre, amikor – hiszi, hogy
fia sugallatára – elhatározta az alapítvány létrehozását.
– Az a célom az alapítvánnyal,
hogy minél több közös élményhez
segítsem ezeket a nagyszerű embereket. Hiszen képesek értelmes,
sikerélményt és elismerést hozó tevékenységre, a kezük nyomán olyan
alkotások születnek, amelyben mások örömüket lelhetik. Abban bízom, hogy ily módon bekerülhetnek
a város vérkeringésébe, kapcsolatokat építhetnek ki a „hétköznapi”
emberekkel, s talán sikerül ledolgozni valamicskét az elszigeteltségükből, az előítéletekből… – magyarázza Kovács Mária. S látszik,
hogy tapasztalatból beszél.
A munkák egy töredékét látva,
amelyek már a fenti cél szolgálatában születtek a „hétköznapi” és
az attól eltérő „FONO-sok” koprodukciójában, nem lepődöm meg

azon, hogy az első alkalommal elkelt szinte a teljes árukészlet. Az
alapítvány keretein belül ugyanis
péntekenként az albán pékség mellett kínálják portékáikat 9 és 11 óra
között a gondozottak (természetesen segítséggel). De a kreativitásukat dicsérő, csodálatos kézimunkák
a FONO-ban is megvásárolhatók.
A befolyt összegből további közös
élmények lesznek: kirándulás, talán
mozi, vagy strandolás…
Mária szerint máris nagyon
sok embert illet köszönet, amiért
kezdeményezésük mellé álltak.
Barczikay Gábornétól például
nem csak varrógépet kaptak, de
folyamatos közreműködést is a
kézimunkák előkészítésében. Vida
Pálné és Gyenesné Papdi Annamária alapanyagokkal támogatja a
közösséget, a Szuperinfó hirdetéssel, de számíthatnak többek között
Horváth Tamás önkormányzati

képviselő és Kása Zsuzsanna odafigyelésére is.
Aki szívesen segítené a FONO gondozottait, megteheti az alapítvány
számlaszámára utalt összeggel, vagy
alapanyagokkal. Amire mindig szükség van: jó minőségű színes ceruza,
olló, radír, ragasztó (stift, technokol),
színes kartonok, festék, ecset több
méretben, nyomtatópapír, írólap,
rajzlap színes origami papír, dekorgumi, ragasztópisztoly és bél, mozgó dekorációs szem, vastag fonalak,
filctoll, zsírkréta, tű, dekor anyagok,
szövéshez egyszínű papír anyagok,
gombok, szatén szalagok, csipkék.
Aki pedig pénzzel szeretné segíteni
az alapítványt, az az OTP 1173207123253302-00000000 számlaszámára utalhatja adományát.
Kovács Mária Rekedt Grétának adja át a stafétát, akit a helyi
közösségeket támogató önzetlen
munkájáról kérdezünk.

Kitüntették az életmentőt Tízmilliókat spórolhatnak
a napelemek

Még júniusban, egy villanyvezetéket veszélyeztető fa eltávolításán dolgoztak a félegyházi
tűzoltók, amikor az ingatlan
tulajdonosa, egy idős férfi ros�szul lett. Egyikük haladéktalanul megkezdte az újraélesztést,
és folyamatos szívmasszázzsal,
lélegeztetéssel életben tartotta
a férfit a mentők kiérkezéséig.

Rádi János Zoltán tűzoltó törzszászlós, a Kiskunfélegyházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság referense hősies helytállása
elismeréseként dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
főigazgatójától
vehetett át jutalmat augusztus
20-a alkalmából.

Jelentős, évi több 10 millió forintnyi
energia-megtakarítást remél a város
attól a TOP pályázattól, amelynek
keretében – pozitív elbírálás esetén
– 400 millió forint fordítható önkormányzati tulajdonú épületek napelemes rendszerrel való ellátására.
Ennek keretében megújuló energia
hasznosításával korszerűsítheti Kiskunfélegyháza oktatási intézményeit,
közötte a József Attila Általános Iskola, a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a József
Attila Általános Iskola Platán Utcai
Tagintézménye, a Batthyány Lajos
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Darvas Általános Iskola, a Dózsa György Általános Iskola,
a Móra Ferenc Gimnázium, a Szent
Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi
PG Tagintézménye, a Bács-Kiskun
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Kiskunfélegyházi Tagintézménye, a
Mezgé tanvágóhídja épületét, továbbá a Dankó Pista utcai és a Darvas
téri bölcsődék, valamint a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda
Dózsa György és Bercsényi utcai,
Kossuthvárosi, Móravárosi, Nagy-

szőlő úti, Darvas téri „Százszorszép”
és Bankfalui tagóvodáját. A közintézmények közül megújuló energia
hasznosításával korszerűsítenék a
KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény központi telephelyét, a
Családok Átmeneti Otthonát, a hajléktalan szállót, a Nádasdy utcai és a
Csanyi úti idősek otthonát, a KVI szegedi úti telephelyét, továbbá a városi
sportcsarnokot.
A felsorolt épületek korszerűsítésével egyrészt gyarapszik az önkormányzati vagyon, másrészt olyan
XXI. századi, korszerű technológiák
honosodnak meg és terjednek el Félegyházán, amelyek az üzemeltetési
költségek csökkentése, a takarékos
és környezettudatos gazdálkodás
terén új fejezetet nyitnak. A városvezetés és a képviselő-testület ezzel
nem először bizonyítja a környezettudatos gondolkodás és a megújuló
energiák iránti elhivatottságát, hiszen napelemes rendszer működik
már a strandon, és jelentős megtakarítást sikerült elérni a közvilágítás
korszerűsítésével is. Nyertes pályázat esetén a jövő év őszén indulhat
a kivitelezés.
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Gyógyító játékok

Plüssfigurák segítenek mostantól a gyerekeknek a kórházban elvégzett beavatkozások elviselésében A Béke Egy
Mosollyal Kezdődik Alapítvány
jóvoltából.
Augusztus 25-én több doboznyi
kedves, puha plüssfigura sorakozott
fel a félegyházi kórház gyermekszakrendelésénél, amelyeket a jövőben olyan kisgyermekek kapnak
majd, akik valamilyen beavatkozáson esnek át. A 396 figurát Halasiné Papp Anett adta át A Béke
Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány
nevében dr. Körtvélyessy András
főigazgató-helyettesnek, dr. Fehérvári Istvánnak, a gyermekszakrendelés főorvosának, a sebészeti szakrendelésnek, és a vérvételi labornak.
Halasiné Papp Anett kihangsúlyozta,

hogy a plüssök egyenként kimosva,
és 48 órás fagyasztást követően,
sterilen és atkamentesen kerültek a
dobozokba, különösen odafigyelve a
higiéniára, így megfelelően szolgálva leendő tulajdonosuk örömét és
egészségét is.
Az alapítvány a közeljövőben
véna-scanner megvásárlásával is
szeretne hozzájárulni a kórházban
dolgozók munkájának megkönnyítésére, amelynek beszerzésével a
kórháznak egy korábbi álma válhat
valóra. A két eszköz a gyermekszakrendelésen és a krónikus belgyógyászati osztályon járul majd
hozzá a vénás beavatkozások sikerességéhez. Az eszközöket egy október közepére tervezett Caramel
koncert bevételéből kívánja az alapítvány finanszírozni.
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Munkahelyteremtő
pályázat vállalkozóknak
A térség mikro-, kis- és középvállalkozásainak vezetőit tájékoztatták a járási hivatalban a legújabb
munkahelyteremtő beruházások
támogatási lehetőségeiről. Az
NFA-2017-KKV mikro- és kisés a középvállalkozások részére
kiírt pályázat elsődleges célja a
hátrányos helyzetűek alkalmazása, valamint az eszközfejlesztés.
A pályázat beadásának határideje szeptember 15-e.
A vállalkozói fórumon dr. Sipos Krisztina, a járási hivatal
vezetője és Csányi Sándor osztályvezető részletes tájékoztatást
adott a térség munkaügyi hely-

zetéről, és felajánlották a hivatal munkatársainak segítségét a
pályázat elkészítéséhez. Karáné
Borbély Csilla, a BKMKH Foglalkoztatási Főosztály Munkaerő-piaci Osztály munkatársa
elmondta, hogy az elnyerhető támogatási összeg felső határa 240
millió forint. Ennek mértéke függ
attól, hogy az adott vállalkozás
mekkora beruházást valósít meg,
és mennyi új alkalmazottat foglalkoztat. A pályázónak vállalnia
kell azt, hogy új alkalmazottjait
legalább két évig foglalkoztatja,
a beszerzett gépeket, eszközöket
három évig üzemelteti.

Megerősített barátság
Testvérvárosi találkozót rendeznek Kiskunfélegyházán szeptember 6-a és 10-e között. Az eseményt a testvérvárosi egyesület és
hét testvértelepülése: Carcaixent, Braunfels, Zamosc, Bagnols
sur Céze, Eeklo, Newbury és Feltre közösen beadott sikeres pályázata teszi lehetővé.
A pályázat a migráció kérdéskörét
dolgozza fel, ezért a programok is
főként e téma köré szerveződnek.
A vendégek félegyházi családoknál lesznek elhelyezve. A találkozó
programja több ponton illeszkedik
az ez idő alatt zajló libafesztivál

eseményeihez. Így például szeptember 9-én, szombaton 11 órakor,
a főtéri nagyszínpadon kerül rá a
városvezetők kézjegye a Braunfels-Kiskunfélegyháza
testvérvárosi
kapcsolatot, annak 25. évfordulója
alkalmából megerősítő okiratra.

KÖRKÉRDÉS: Mire kíváncsi a libafesztiválon?
Szeptember 8-án és 9-én immár 19. alkalommal rendezik meg
a libafesztivált Kiskunfélegyházán. A gasztronómiai rendezvényen főzőverseny és a libához köthető egyéb programok, valamint koncertek várják az érdeklődőket. De vajon mit várnak
legjobban a programok közül a félegyháziak? Erre kerestünk
választ körkérdésünkben.

Kiss-Rigó Edina (35): – Szeretünk részt venni a libafesztiválon,
elsősorban a gyermekprogramok-

ra látogatunk ki a családdal. Az
esti koncerteket a párommal követjük figyelemmel. Hasznosnak
tartom a rendezvényt, az egész
várost összekovácsolja. A libaételek nagyon finomak, a libamáj
az egyik kedvencünk. Ha lesz rá
módunk, akkor megkóstoljuk és
veszünk belőle.
Buzder-Lantos Imre (39): –
Népes családommal, négygyermekes apukaként minden évben részt
veszünk a fesztiválon, körbejárjuk
a látnivalókat. Engem főként a főzőverseny érdekel, de a gyermekeknek is találunk hasznos, érde-

Hegedűs Iván (36): – Kíváncsiak vagyunk a főzőversenyre, a
libaételekre, remélem libát is tudunk simogatni a kislányommal.
Elsősorban a napközbeni programok érdekelnek, hagyományosan
minden évben kilátogatunk a rendezvényre. Jó a hangulat, ilyenkor
megpezsdül egy kicsit a város,
remélem az időjárás is a kegyeibe
fogadja a libafesztivált.
kes programokat. Tavaly a királyi
szakácsok nagyon finom libaételt
készítettek, megkínálták a gyerekeket. Remélem idén is kapunk
kóstolót. Szeretem a libafesztivált,
még több hasonló program kellene
a városba. Az esti koncertekre a
nagyobb gyermekekkel kimegyünk,
fotózkodni szeretnénk a fellépőkkel, ha lesz rá alkalom.
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Magas szakmai színvonalon
zajlott le szeptember első
szombatján városunk talán
legszebb lovardájában a Fekete Lovastanyán a Nyárbúcsúztató Nyeregszemle. Emlékezetes, júliusban a korábban
beígért pénzügyi források elmaradtak, így a szervezőknek
nem maradt más választásuk,
mint lefújni a Parkerdőbe tervezett rendezvényt. Annak,
hogy most tudtak tartani egy
egynapos lovastalálkozót, az
az oka, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet és az FM Földművelésügyi Főosztálya felkarolta a kezdeményezést.
A várva várt szombatot egy
képzőművészeti tárlattal egybekötött műhelykonferencia keretezte,
amely egy, a klasszikus európai és
a hagyományos magyar lókiképző
iskola több évszázados kölcsönhatásairól, esetleges párhuzamairól és az ennek nyomán a század
elején Örkénytáborban kicsúcsosodott magyar rendszerről szólt.
A résztvevők mások mellett Sallay
Sándor, Pénzes Gábor, Zerinváry
Szilárd, Solymosi Bertold, Csuti
Péter.
A legizgalmasabb programok között a délelőtt folyamán egy lovas-

2017. szeptember 8.

Nyeregszemle Félegyházán

mester, Sallay Sándor nyílt edzést
tartott, majd Zerinváry Szilárd
mutatta be az együttműködő ló jegyeit lipicai-arab félvér heréltjével.
Tászler Melinda, hazánk egyik
legtehetségesebb szabadidomítója is a klasszikus alapokra épített
előadásával nyűgözte le a közön-

séget, a többszörös magyar és
közép-európai bajnok Szalontai
Zoltán, becenevén Sheriff pedig
a borjúleválogatás munkafázisait
magyarázta el Fekete Benő házigazda és más tehetséges western
lovasok társaságában. A délután
folyamán Pénzes Gábor, határőr

Mezei futás az állatmenhelyért
Ingyenes közösségi futást és/vagy sétát szerveznek szeptember 16-án, szombaton 9
órától az Állati Jó Napon a Fido Bácsi Alapítvány HEROSZ Kiskunfélegyházi Szervezete javára. A rendezvényt a Szanki Olajbányász Horgászegyesület horgászvizeinél tartják. A futás megkezdése előtt lehetőség van egészségügyi mérésre, amelyet a futás
után megismételhetnek. Regisztrálni szeptember 16-án, szombaton 8 órától lehet.
Mindenki, aki a távot teljesítette, jutalom(falat)-ban részesül! A futáson kutyával is
részt lehet venni, kizárólag pórázon vezetve, szájkosárral.
Táv: Hosszú táv
10 km (vadászház), rövid táv 3,5
km (régi horgásztó)
Frissítőpont a vadászháznál.
Időmérés
kizárólag
egyénileg!
A részvétel ingyenes, azonban adománnyal támogatni
lehet a Fido Bácsi
Alapítvány HEROSZ
Kiskunfélegyházi
Szervezetét. Számlaszám: 117320712 0 0 1 8 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
(utalásnál kérik a
közlemény rovatba
az „Állati Jó Nap”
megjelölést beírni)

alezredes Róbert nevű félvér lova
segítségével a magyar huszárság
fénykorát idézte meg parádés
lovaglótudományával.
A szervezők köszönik a kilátogató közönségnek, hogy részvételükkel megtisztelték őket.

Solymosi Bertold

Pálinkát
minősítettek
a bajtársak
Egy kellemes nyári klubfoglalkozásra, pálinkaversenyre invitálta tagjait a Petőfi Sándor
Bajtársi Egyesület. A közösség örömmel
vett részt a rendezvényen, és a versenyre is
voltak jelentkezők szép számmal. A megmérettetésre tizenketten húszféle jobbnál-jobb
gyümölcspálinkát neveztek. A „versenykupicák” minőségét Deli József vezetésével
héttagú bizottság bírálta, figyelembe véve a
nedű színét, illatát, zamatát és összhatását.
A zsűri gondos ízlelgetés és értékelés után
hozta meg döntését. Ennek alapján a legjobb
pálinka díjáért járó oklevelet Marczényi
Csaba vehette át. A második helyet (arany
minősítéssel) Kiss Lászlóné, harmadik helyezést (ezüst minősítéssel) Szikora István
érdemelte ki. Kónya Gáborné bronz minősítéssel a negyedik, Pintér József az ötödik,
Csík István pedig a hatodik helyen végzett
pálinkájával.
A bírálók munkáját minősíti, hogy az ös�szejövetel végére minden díjnyertes pálinka
elfogyott, a résztvevők pedig arról is döntést hoztak, hogy jövőre is megrendezik a
versenyt.
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„Úgy határoztam, hogy én még maradok” Gátér
Ilonka néni reggelente 5 órakor kel, és 90. életévében is
aktívan tölti mindennapjait.
Rendet tesz a háztartásban,
bevásárol, és naponta főz. Kerékpározni is szeret, igaz, hos�szabb kirándulásokra már nem
vállalkozik, de a város minden
pontjára szívesen kerekezik. A
város nevében augusztus 25én Balla László alpolgármester köszöntötte a szépkorút
oklevéllel és virágcsokorral. Az
ünnepelt, a maga készítette
kacsasülttel és finom sütikkel,
tortával kínálta vendégeit.

Tóth Ferencné Ilonka néni
életútját így összegezte:
– Minden lehetőséget megragadtam az életben maradáshoz. A
„Horty- imázsban” születtem, egy
módosabb gazdálkodó családba
1927. augusztus 23-án. Az akkori
szokásoknak és társadalmi elvárásoknak megfelelően családi otthonban, bábaasszony segédletével. A
római katolikus hitben, megkeresztelésem után a Pallagi Ilona Rozália

segítői

nevet viselem. A „kommunizmusban” édesanyám hét kiskorú gyermekkel maradt özvegyen, és sokat
éheztünk. Én már akkor testközelben találkozhattam a mágnásokkal (migránsokkal?), ezek voltak a
felszabadítóink. Osztályidegen kulákcsemeteként sodródtam az életben, mint sokan mások. Csak azért
dacoltam, hogy én bizony még élni

Családja szeretete élteti
Annak ellenére, hogy több gerincműtéten is túl van, élénken, fiatalosan, családtagjai
koszorújában fogadta 90. születésnapján Ilonka néni Balla
László alpolgármester köszöntését Deák Ferenc utcai otthonában, aki virágcsokorral
és oklevéllel fejezte ki a város
jókívánságait.
Tapolcsányi Mihályné Boros
Ilona 1927. augusztus 9-én született Kiskunfélegyházán, katolikus
család öt gyermeke közül elsőként.
Ilonka néni elemi iskolai tanulmányait Kiskunfélegyházán kitűnő
eredménnyel végezte, de továbbtanulásának anyagi terheit szülei
nem tudták tovább vállalni, pedig
az ő leghőbb vágya az volt, hogy
tanítónő legyen. Szülei azonban a
félegyházi ipari iskolába íratták,
ahol angol-francia női szabó oklevelet szerzett kitűnő eredménnyel.
A városban kiváló és ismert mestereknél tanult és dolgozott, így
Fehér Béláné (Mancika) női divatszalonjában és Pelyva József úri
szabó mesternél éveken keresztül
tervezett, snitteket készített. Itt
sajátította el a szakma minden fortélyát. 1947-ben ment férjhez ifj.
Tapolcsányi Mihály félegyházi fod-

rászmesterhez. A mai városháza
oldalában kialakított fodrászműhelyt kifinomult ízlésről tanúskodott. Itt segített férjének az üzletvezetésben, anyagbeszerzésben, a
fehér köpenyek és kellékek, hajvá-

akarok ezen a földön. Számviteli
képzettséget tanultam, főkönyvelőként dolgoztam. Házasságot kötöttem Tóth Ferenccel, egy leánygyermekem született, aki ma is itt
él körülöttem. Harminc éve vagyok
özvegy elfogadható egészségi állapotban, és anyagi gondok nélkül.
Tehát úgy határoztam, hogy én még
maradok.
gó szalvéták varrásában, mosásában és a takarításában Ilonka néni.
Házasságukból két leány született:
Katalin és Klára, s ma már négy
unoka is sok szeretettel rajongja
körül az időközben megözvegyült
90 éves dédikét. Lányai – akik
szempillantásnyira laknak tőle –
naponta látogatják, így Ilonka néni
szinte soha nincs egyedül.

A hagyományokhoz híven,
Gátéron a Szent Anna templomban
kenyérszenteléssel
kezdődött, az augusztus 20ai ünnepség, majd a Faluházban folytatódott a Szent István-napi
megemlékezéssel.
Ezen az ünnepen fejezte ki az
önkormányzat köszönetét és
elismerését azoknak a gátéri
lakosoknak, akik társadalmi
munkájukkal az elmúlt egy
évben hozzájárultak a község
szépítéséhez, fejlesztéséhez,
bármi módon segítettek a rendezvények lebonyolításában.
Elismerő oklevelet kaptak:
Varga Attila, Istenes László
és neje, Kis Illés, Kis-Fekete
László, Tóth Csaba, Nagy Attila és Nagyné Szepesi Teréz,
Dakó Tamás, Sinkó Lajosné,
Pintér Anita, Gémes Anikó,
Kis-Czakó Máté, Pintér Péter,
Bujáki Zoltán, Kiss Anikó, Gácsiné Bónus Ildikó, a nyugdíjasklub, a Kismakkos Néptánc
Egyesület, a polgárőr egyesület és a Gátér Községért
Egyesület.
Elismerő díszoklevelet kapott:
Varga-Gácsi János és Nagy János a község közbiztonságáért
végzett több évtizedes munkájáért, valamint Terjék György, a
község köztisztasága érdekében
végzett kitartó munkájáért.
Gátér Község Önkormányzatának képviselő-testülete ebben
az évben Csáki Benjáminné Valikának adományozta a „Gátér
Községért „ kitüntetést.
Továbbá augusztus 17-én, a
Belügyminisztériumban Kontrát
Károly miniszterhelyettes, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára adta át ünnepélyes keretek között Gyovai Andrásnak,
a falu köztereinek gondozása
mellett a helyi közösségi életben
is aktív és önzetlen tevékenysége
elismeréseként a Magyar Bronz
Érdemkereszt kitüntetést.
A Község ünnepi kenyerét a Faluházban is megáldotta Szécsényi Attila atya, majd Jánosiné
Gyermán Erzsébet polgármester szegte meg az új kenyeret, melyet mindenki megkóstolhatott.
Az ünnepség az új helyi értékek: a „Gátér Ínyes Mestere” versennyel, a szüreti felvonulással és
bállal folytatódott.
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Megújult a Közgé tornaterme
Bensőséges hangulatú avatóünnepségen vehették birtokba a Kiskunhalasi Szakképzési
Centrum Kiskunfélegyházi Közgazdasági
Szakgimnáziumának tanulói az iskola megújult
tornatermét. A felújítás külön
értéke, hogy annak költségét
maga az iskola állta az elmúlt
évek eredményes gazdálkodásának köszönhetően.
Az avatóünnepségen megjelent
és rövid beszédet mondott Balla
László alpolgármester és Papp
Gyula, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum főigazgatója. Az
avatóünnepséget megtisztelte jelenlétével számos helyi vállalkozás képviselője is. Az ünnepség
fényét, bensőségességét emelte,
hogy az iskola tanárai meglepetéssel készültek nyugdíjba vonuló kedves kollégájuknak, Kiss
Margit tanárnőnek – aki itt tudta meg, kiváló tevékenységéért
az emberi erőforrások minisztere pedagógus szolgálati érdeméremmel ismerte el áldozatos
tanári munkáját.
Tasi Judit igazgató az avatóbeszédében kiemelte: „Az iskola

legfőbb feladata a testi-lelki nevelés, a mi mindennapi munkánk
legjavát ez a tevékenység teszi ki.
De mi a nevelés végső értelme,
miért küzdünk közösen együtt,
mi tanárok és diákok? Sok mindent fel lehetne sorolni, de a jó
válasz talán ez: a nevelés végső
értelme a jobb ember, aki lehetsz
Hirdetés
ÚJ „PRÉMIUM PLUS” programCSOMAG

94 CSATORNÁVAL,

te, lehetek én és az az igazi, ha
általa mindannyian jobbá válunk
kissé.
Milyen a jó ember, mitől jó?
Például attól, hogy szereti a közösséget ahová tartozik, megtalálja benne értékeit, nemcsak
elfogadója, hanem alkotó részévé is válik. Óvja közösségét,

óvja értékeit – féltő gonddal
őrzi és ápolja, használja tárgyi
környezetét.”
Kedves közgés diákok! Sok
örömet, sikert, sportélményt
kívánunk a régi-új tornaterem
használatához!
dr. Bánki Horváth Mihály
gyakorlati oktatásvezető

Megismerték az iskolát

MELYBOL 14 HD MINOSÉGU!
ÚJ PR-TEL 3000 CSOMAG,
havidíjban foglalt 3000 PERC

lebeszélheto bármely normál díjazású,
belföldi vezetékes és mostantól

MOBIL IRÁNYBA is!

ŐRÜLT NAGY AKCIÓ 2 HÉTIG! ŐRÜLETES ÚJDONSÁGOK!

2017. szeptember 4-17-ig
Jelen tájékoztatás nem teljes körű! Az akció további részletei és

feltételei ügyfélszolgálati irodánkban, a 1231-es zöldszámon vagy a www.pr.hu weboldalon találhatóak.

Kérd kényelmes, díjmentes és kötelezettségmentes
visszahívásunkat a www.pr.hu/visszahivas oldalon!

Értékesítési pont: Kiskunfélegyháza, Szent János tér 5.
Nyitva: Hétfő: 8.00 - 12.00 Kedd, szerda: 8.00 - 17.00 Csütörtök: 12.00 - 18.00 Péntek: 8.00 - 12.00

Infovonal: 1231

e-mail: ugyfelszolgalat@prtelecom.hu

www.pr.hu

A Móra gimnázium első évfolyamos tanulói már a szeptember
1-jei becsengetés előtt megismerkedtek egymással, osztályfőnökeikkel, választott iskolájukkal és a várossal egy gólyatábor
keretében. A gimnáziumban
mintegy száz fiatal kezdte meg

tanulmányait idén. Valamennyien
részt vettek a kétnapos gólyatáborban. Szálláshelyükön, a cserkeszőlői jurtatáborban sportvetélkedők, önismereti játékok,
és zenés tábortűz segítette az
ismerkedést, erősítette az ös�szetartozás érzését.

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2017. szeptember 8.
Olasz
testvérvárosunkban,
Feltrében 17. alkalommal rendezték meg a nemzetközi Falkörüli futóversenyt, amelyen
felnőttek és fiatalok is részt
vehetnek. Félegyházát két felnőtt és hat fiatal képviselte,
akiknek kiutazását az önkormányzat támogatta.
A rendezvényt Feltre és Belluno városok tűzoltóságai szervezik, akik mindent megtettek azért,
hogy a résztvevők a lehető legjobban érezzék magukat. A verseny
augusztus 26-án, szombaton este
zajlott.
Az ünnepélyes felvonulás után 21
órakor a fiú majd a lánycsapatok
rajtoltak. A diákok sikeresen teljesítették az 1609 méteres távot,
és a 19 csapat közül a 2. helyen
végeztek. A csapat tagjai: Miklán
András, Kókai Szabolcs, Tóth
László, Gecse Eszter, Szolnoky Anna, Hegyi Boglárka. Az

Olaszországban,
Falkörül
egyéni versenyben Gecse Eszter
1. Miklán András 6. helyezést ért
el. A csapat felkészítője Kis-Czakó Annamária, a Kiskunfélegyházi
Móra Ferenc Gimnázium testnevelő tanára. A péntek este megrendezett 9 km-es távot Kiss

Gabriella, Kiss Laura, Abonyi
Péter és Kis-Czakó Máté sikeresen teljesítették.
A kapcsolattartást és a szervezési feladatokat Kiss Gabriella, a
Kiskunfélegyházi
Testvérvárosi
Egyesület olasz szekcióvezetője

Kis tudósok kísérleteztek
A nyári szünet végén ismét
megtelt a Móra Ferenc Gimnázium Öveges Laboratóriuma. Ezúttal alsó tagozatosok,
leendő negyedik osztályosok
és majdani felsősök népesítették be a gimnázium első
emeletét. Ők olyan természettudományos tábor résztvevői
lehettek, ahol megismerkedhettek a tudományos kísérletek alapjaival.
A tábor lakói játékos feladatokon
keresztül ismerték meg egymást,
készítettek fűfejet, csíráztattak
magokat, rengeteget kísérleteztek.
A tőserdei terepgyakorlaton meghatározták a Holt-Tisza növényvilágát, makrogerinctelenjeit, majd

Városi Civil
Kulturális Nap
Városi Civil Kulturális Napot
tart a Városi Civil Szövetség,
a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas
Klubok Egyesülete és a Szakmaközi Művelődési Ház szeptember 15-én, pénteken 10-től
14 óráig a Szakmaközi Művelődési Házban.
10 órakor dr. Sulyok Miklós, a Városi Civil Szövetség
elnöke nyitja meg a rendezvényt, majd Csányi József,
Kiskunfélegyháza polgármestere mond köszöntőt. Ezt követően kulturális műsor és
kézimunka kiállítás várja az
érdeklődőket.
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felfedezték a kalandparkot. Seres
László nemzetközi sakk-játékveze-

tő, oktató irányítása mellett versenyeztek a gyerekek és előkerültek

végezte. A félegyházi csapat programjáról Mario Scariot gondoskodott. A sikeres sportoló a közösséget elkalauzolta a Dolomitok
lélegzetelállító hegycsúcsai közé,
és lehetőségük volt megmártózni
az Adriai-tengerben is.
a Lego-robotok is. Volt programozás, vegyészkedés, kipróbálták a
mikroszkópot és a Rubik kockát is.
Az egyhetes programot Molnár Katalin és Rácz Nóra – a
laboratórium munkatársai – állították össze, de a gimnázium pedagógusai is részt vettek a tábor
munkájában, ahol nem csak játszva tanulhatnak a gyerekek, de a
természet csodáit is felfedezhették – tudtuk meg Molnár Katalin
laboratóriumvezető pedagógustól,
aki azt is elmondta, hogy már készülnek a következő programra,
a Kutatók Éjszakájára. A szervezők „Tudósok a világért” címmel
rajzpályázatot is hirdetnek, melynek versenykiírását az iskolákba,
óvodákba is eljuttatják. Részletes
információkért keressék az iskola
honlapját.

Mosolyfestők a pálmonostori iskolában
Falfestménnyel gazdagodott a
nyári szünetben a Pálmonostori
Gárdonyi Géza Általános Iskola
a Mosolyfestők Alapítvány pályázatának jóvoltából. Az alapítvány
tagjai önkéntes munkájukkal barátságosabb környezetet varázsoltak az intézmény belső falára.
Az előkészített falra az alapítvány terve és alapanyagainak felhasználásával készült el a szép
dekoráció. A négy fős önkéntes
csapat szorgalmasan és lelkesen
dolgozott, hogy a tanévet kezdő diákokat egy vidámabb, a természet
és az ember kapcsolatát ábrázoló
alkotás várja – mondta el Győriné Farkas Anna intézményvezető-helyettes. A mosolyfestő alapítvány támogatója a JUB XTG.

A képen balról jobbra: Lukács Krisztina, Lukács Edit, Balog Fruzsina,
Forndron Karina, Győriné Farkas Anna intézményvezető-helyettes
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Kiskunfélegyháza negyedszer
adott otthont Közép-Európa
legnagyobb oldalkocsis találkozójának. Az aszimmetrikus három kerék megszállottjai színes
turisztikai, családi, szakmai,
közösségi és zenei programokon vehettek részt a háromnapos fesztiválon. Ónodi Árpád, a
rendezvény főszervezője öszszegezte az idei motorosünnep
tapasztalatait.
– Vezetett oldalkocsis és motoros
túrákkal kezdődtek a délelőttök.
Már az első nap nagy létszámú oldalkocsis karaván sorakozott fel,
hogy közösen eleget tegyenek az
Izsáki Házitészta üzem tulajdonosának, Juhász Zsolt meghívásának. Izsákra érkezve a megszállott
veterángyűjtő és restaurátor bemutatta különleges veteránmotor-gyűjteményének egy részét és a
tésztakészítés rejtelmeit. A játékos
vetélkedőkön élmény volt nézni,
ahogy a tucatnyi országból érkező
motorosok a csigatészta tradicionális készítésével bíbelődnek és
bábeli zűrzavarban barátkoznak a
kékfestőbe öltözött izsáki háziaszszonyokkal. Végül finom tésztákból
készült ebéddel és ajándékcsomagokkal koronázta meg vendégszeretetét a tulajdonos.
Augusztus 11-én, pénteken a bugaci Ősök Napjára vezetett a triplájára duzzadt oldalkocsis karaván
útja. Külföldi és magyar motoros
számára egyaránt érdekes volt betekintést nyerni Európa legnagyobb
hagyományőrző fesztiváljába a legendás bugaci puszta közepén. Az
ősi ruhákba öltözött hagyományőrzők a különleges oldalkocsis motorokkal, a motorosok pedig a hagyományőrzőkkel fotózkodtak, a
legnagyobb egyetértésben.
Augusztus 12-én, szombaton délelőtt megtelt Kiskunfélegyháza belvárosa oldalkocsisokkal, akik a központi parkolóból közösen sétáltak
át a gyönyörű, szecessziós városháza dísztermébe, ahol Mészáros
Márta múzeumigazgató a város és
jelképe, a zsolnai majolikával gazdagon díszített városháza történetével fogadta a vendégeket. A több
nyelven tartott idegenvezetés a Kiskun Múzeumban folytatódott, ahol
a helytörténeti és képzőművészeti
tárlatok mellett megtekinthették az
egyedülálló „betyáros” börtönmúzeumot és a város másik jelképét,
a szélmalmot.
Az oldalkocsisok családszerető népek, így a Kiskunfélegyházán
már hagyománnyá vált gyermekmotoroztatás a rendezvény minden
napját ünneppé tette az utánpótlás-generáció számára is. A találkozó nyitókoncertjeként az ALMA
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Miami-tól Jekatyerinburgig

zenekar csapott a húrok közé a már
csütörtökön mintegy ezer lelkes
résztvevő legnagyobb örömére, de
akadt itt a hétvégén kutyás ügyességi bemutató és spontán színpadfoglalás hangszersimogatóval is. A
gyerkőcök már nem csak utasként
vették birtokba a találkozót, hanem
elvezetgették az oldalkocsis mini
segédmotorokat, de akadt működőképes oldalkocsis katonai Zündapp
replika is gyermek méretben.
Egy valami biztos, hogy a motoros találkozón az egy négyzetméterre jutó gyermekek számában
Magyarországon a legelső, de nemzetközi viszonylatban is az élvonalba tartozik „az oldalkocsis”.
A 2017-es Nemzetközi Oldalkocsis Találkozó tematikáját a katonai
motorok köré építették fel.
Kiskunfélegyháza augusztusban
negyedik éve központja a három
kerék szerelmeseinek és a velük
szimpatizáló motoros kluboknak.
A magyarországi veterán klubok
számos képviselője visszatérő
vendége a találkozónak, kialakítva
ezzel egy igazán remek, összetartó
baráti közösséget, akik évről évre
„az oldalkocsison” jönnek újra öszsze. Jó néhány magyar motoros
klub is jelen van a parkerdőben
ilyenkor. A külföldiek közül idén
a belga Moto Guzzi klub, a litván
Road Bears és Iron X klubok, az
orosz Black Knifes klub, valamint
a L.A.M.A., a Latin Amerikai Motorosok Szövetsége is képviseltette
magát két fővel, egyenesen Miami-ból. A klubtagok a haverkodáson túl aktívan kivették a részüket
a nemzetközi csapatjátékokból,

amit idén a litván „Úti Medvék”
motoros klub tagjai nyertek kimagaslóan teljesítve a vicces ügyességi játékokat.
Kiskunfélegyházán nagy hagyománya van a koncertéletnek, ezért
a helyi tehetségek mellett fellépő
első osztályú tribute zenekarok
a külföldi látogatókon kívül a lakosságnak is örömet okoztak. Az
Alma együttesen túl megfordult a
színpadon a Kiss Forever Band és a
Hungarian Blues Brothers Show is,
ámulatba ejtő zenei produkciójukkal, jelmezeikkel és pirotechnikai
show-val.
A találkozó legidősebb, három
keréken érkezett motorosának járó
serleget Koncz Pista bácsi kapta, aki 81 évesen, saját oldalkocsis
Pannoniájával második alkalommal
látogatta meg a találkozót Kunszentmiklósról. Az 1936-ban született Pista bácsinak még a sors
is kedvezett, ugyanis a motorszépségversenyen véletlenül a 36-os
számot kapta.
A legidősebb, „lábon” érkezett
motor díját egy dán gyártmányú,
1939-es oldalkocsis Nimbus kapta.
A 78 éves motormatuzsálemet német gazdája Hannoverből – 5 nap
alatt 1400 km-t megtéve – vezette
el Kiskunfélegyházára. Nem kevésbé volt érdekes az Isztambulból a
veterán Lambretta robogójával idemotorozó 70 éves barátunk sem,
aki már másodszorra látogatja meg
a találkozót.
A legmesszebbről érkezett motorosok díját három orosz motoros
kapta, akik egy oldalkocsis Honda
VTX 1800-al és egy BMW GS-el

Jekatyerinburgból, az Ural hegységen túlról, 3800 km-ről érkeztek
Kiskunfélegyházára jó néhány nap
motorozás után. Náluk jóval meszszebbről érkezett a két barátságos
amerikai vendég, a L.A.M.A Miami
chapter tagjai, de ők repülőgéppel
érkeztek Magyarországra, így nem
indulhattak a legek versenyén, bár
nem is tervezték.
A legszebb oldalkocsis motornak járó díjat a közönségszavazatok alapján a tavalyi győztes, a
gyönyörű biatorbágyi Ural Sportsman gazdája vihette haza ismét.
A találkozó legkülönlegesebb, nem
oldalkocsis járműje egy gyönyörűen restaurált BMW Isetta mini
autó volt, de sok látogatót vonzott
a Szalamandra Vízimentő Alapítvány kiállított lánctalpas kétéltű
járművei is.
Idén nem volt hiány romantikus
percekből sem, ugyanis két leánykérésnek és egy gyönyörű oldalkocsis esküvőnek is tanúja lehetett szombaton a találkozó népes
sereglete.
A kiskunfélegyházi Izs-Team, az
egyetlen magyar oldtimer oldalkocsis kaszkadőr csapat megdöntötte
saját rekordját a szombati bemutatón, nyolc emberrel emelte a levegőbe az oldalkocsis motor hajóját.
A felvonuláson több, mint 100 oldalkocsis motor és 300 szóló motor
vett részt.
Jövőre mindenkit sok szeretettel
várunk az 5., jubileumi Nemzetközi
Oldalkocsis Találkozóra, amelyre
rengeteg újdonsággal és hatalmas meglepetésekkel készülünk –
mondta el a főszervező.
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Szeptember 8-9.,
péntek-szombat
XIX. Kiskunfélegyházi Libafesztivál
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Szeptember 22., péntek
Autómentes nap
Hősök Parkja, 9 órától 18 óráig

Itthoni Arcok bemutatja: Bazi
nagy liba party
Rocktár, 23:00 óra

Szeptember 23., szombat
Szüreti felvonulás
Kossuth L. utca, 11:00 órától

Szeptember 9., szombat
„Még csak 56…” címmel Szűts
Tamás szobrászművész önálló
tárlata.
Kiskun Múzeum, 10:00 óra

Kowalsky meg a Vega
Rocktár, 20:00 óra
Tárt kapuk – nyitott nap a
múzeumokban
Díjmentesen látogatható a
Kiskun Múzeum, a Petőfi Sándor
Emlékház és a Móra Ferenc
Emlékház.
Malom játszóház, nagycsaládos
programok, kézműves
foglalkozások (10-12 óra)
Kutatók bemutatkozása:
Berzsenyi Ádám előadása a
szélmalmokról (15 óra)
Kiskun Múzeum, 9 órától 17 óráig

Holló-séta a városban Mészáros
Márta múzeumigazgató
vezetésével
Kiskun Múzeum, 11:00 óra
Szeptember 15., péntek
FILM KLUB – Roman Polański:
A zongorista című film vetítése
Művelődési Központ aulája,
19:00 óra
Szeptember 16., szombat
Beatrix Együttes koncertje
Petőfi tér 10:00 óra

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

Szeptember 19., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár
baba-mama klubja
Városi Könyvtár, 10:00 óra
Könyvek klubja olvasókör.
Téma: Karinthy Frigyes: Utazás
Faremidóba
Városi Könyvtár, 16:45 óra
Quiznight – Kocsmakvíz
Játékos műveltségi vetélkedő
csapatoknak
Korona Kávézó, 18:00 óra

KÖNYVTÁRSAROK
Szeptembertől újra a megszokott
nyitvatartással várja látogatóit a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár.
Minden korosztály számára igyekeznek a kulturálódáshoz, művelődéshez, tanuláshoz és a szórakozáshoz szükséges feltételeket
biztosítani.
Kéthetente keddenként a babák
és a mamák érkeznek a Gyermekbirodalomban helyet kapó betűbölcsibe, ahol meghívott előadók
adnak hasznos tanácsot a gyermekek neveléséhez. Az általános
és középiskolások a kötelező olvasmányok mellett napjaink ifjúsági és fantasztikus irodalmából
válogathatnak.
A nyugodt, csendes munka, tanulás legjobb színtere az olvasóterem, ahol saját laptop is használható és ingyen lehet csatlakozni a
könyvtár wifi hálózatához.
A felnőtt olvasók az új könyvek polcról szemezgethetnek a
könyvtár legfrissebb vásárlásai-

ból, kölcsönözhetnek
romantikus, krimi, szépirodalmi
és szakirodalmi művekből, valamint az előfizetett folyóiratok
régebbi számaiból.
Kicsik és nagyok a médiatárban diafilmek, mesefilmek, filmek, hangoskönyvek és nyelvcsomagok között keresgélhetnek.
A számítógép használatában
kevésbé jártasak számára kezdő
és haladó tanfolyamokat indítanak az internetrészlegben. Az
irodalom szerelmesei a könyvek
klubja olvasókörben oszthatják
meg egymással az éppen aktuális
olvasmány élményeiket.
A képzőművészet kedvelői
havonta megújuló kiállításokat
tekinthetnek meg a rendezvényteremben. Ha az alkotások láttán
kedvet éreznek a rajzoláshoz, érdemes figyelni a színe-java klub
meghirdetett foglalkozásait.
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Évtizedek után együtt a Kállai család
Kállai Misi bácsi gyermekkorának jelentős részét Borsihalmon, a nagyszülőknél töltötte. Itt évről évre találkozott
a család valamennyi tagjával,
és tudott mindent a testvérekről, szülőkről, nagyszülőkről. A népes családot az élet
szele szétsodorta. A munka,
a megélhetés gondjai miatt
ritkán találkoztak, és évtizedeken keresztül a kapcsolatot is csak szórványosan tartották. A Gödöllőn élő Kállai
Mihály János, miután elérte
80. születésnapját úgy döntött, hogy összeverbuválja a
nagycsaládot.
Hólabdamódszerrel
építette
ki a kapcsolatrendszert. Akinek
ismerte a telefonszámát, azt felhívta, másokat levélben keresett
meg, és arra kért mindenkit, hogy
értesítse a rokonságot arról, hogy
mindenki hivatalos augusztus
26-án egy családi összejövetelre,
Tiszaalpárra. Kezdeményezését
szívesen fogadták, és a család
apraja-nagyja összegyűlt. Voltak,

akik régen látott ismerősöket üdvözöltek, de olyanok is akadtak,
akik ezen a napon bemutatkoztak
egymásnak. Megbeszélték a csa-

ládi kapcsolatokat, felelevenítették a régi emlékeket. A legkisebbek pedig miközben a parkban
jóízűen játszottak, felfedezték a

családot. Természetesen finom
pörkölt is várta a vendégsereget,
Misi bácsi pedig örömmel ölelt át
minden családtagot.
Hirdetés
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EB-n szerepeltek az íjászok
Tizenkét országból több mint 200
fő vett részt a HDH-IAA Történelmi
Íjász Európa-bajnokságon Kecskeméten. Az első három napon 3 különböző 18 célos pályát teljesítettek
az íjászok. A negyedik napon rangsoroló verseny alapján a legjobb hat
íjász jutott a döntőbe. Az EB-n 9 fővel indult el a KHTK – Fénypárducok
Íjász Szakosztály. A legjobb helyezést kiegyensúlyozott versenyzéssel
Mozsár Máté érte el, aki kadett fiú
vadász íj kategóriában Európa-bajnok lett. A felnőttek között Dürgőné
Kovács Piroska 4., Vasné Köteles
Anita 6., Vas Tibor 10., Papp Zoltán 34. helyen végzett. A gyermekeknél Horváth Csenge 5., Dürgő
Zsófia 6., Horváth Anna 8., míg
Kovács Máté 12. helyen zárt.

Feltörekvő bokszegyesület

Egyre nagyobb sikerre tör a 2017ben megalapított Hideg László
Boksz Egyesület. A klub jelenleg
25-30 versenyzővel működik. A

legkisebbek az ökölvívás alapjait
tanulják meg, míg az idősebbek
hobbi szinten önvédelmi oktatáson vesznek részt a Darvas iskolá-

Megúszták a VB-t
Öt félegyházi versenyző vett részt a budapesti
Masters Úszó Világbajnokságon. A Kiskun Vízi- és
Szabadidő Egyesület tagjainak célja a tisztességes
helytállás volt, hiszen a megmérettetésen számos
olimpiai, világ- és Európa-bajnok elindult. A 40-45
éves korosztály 50 méteres gyorsúszására több mint
kétszázan neveztek. Ebben a számban úszott Provics András és Holló Szabó Viktor. A csapat legeredményesebb versenyzője Sebők János volt, aki a
200 méteres pillangóúszásban nyolcadik helyezést
érte el, 100 méteres pillangón pedig 19. lett. A 4x50
méteres vegyes váltó (Ónodi László, Sebők János,
Simon Géza és Provics András) a 20. helyen ért célba, a 4x50 méteres gyorsváltó (Sebők János, Simon
Géza, Holló Szabó Viktor és Provics András) 28. lett.
Jól szerepelt még Simon Géza is, aki 50, 100 és 200
méteres mellúszásban állt rajtkőre.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

ban. A legtehetségesebb bokszolók legutóbb a szegedi nemzetközi
pofon partira utaztak el, ahol
letehették a versenyzői minimál
vizsgát. A félegyházi klubot heten
képviselték, a 26 éves Kátai Rodrigó a felnőttek 80 kilogrammos
mezőnyében bokszolt a budapesti VON egyesület bunyósa ellen.
Nagy csatában ugyan alulmaradt,
de a második helyért járó ezüstérmet Erdei Zsolt „Madártól”
vette át. Az egyesületnek mind
a hét bokszolója sikeresen teljesítette a minimum vizsgát, amit
Gedó György, kétszeres olimpiai
bajnok ökölvívó irányított. A klub
tagjai Hideg László irányításával
az őszi korosztályos magyar bajnokságokra készülnek.
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Kupavereség,
bajnoki
menetelés
A megyei selejtezők utolsó fordulóját rendezték meg a Magyar
Kupában, a 3. körben a Kiskunfélegyházi HTK a Kecskeméti
LC-t fogadta. A vendégek esélyesebbnek számítottak, ennek
ellenére a félegyháziak egy
percig sem adták fel, Salami
góljára Csurka Ádám válaszolt
az első félidőben. A második
játékrészben csupán egy találat esett, de azt a kecskemétiek
szerezték, így ők jutottak a Magyar Kupa főtáblájára.
Magyar Kupa 3. ford., 08.
30.
Kiskunfélegyházi HTK –
Kecskeméti LC 1-2 (1-1)
Gólszerzők: Csurka Ádám
44. p., ill. Salami Eugene 13.
p., Balog Szabolcs 70. p.
A megyei I. osztályú labdarúgó
bajnokságban nem hagyott esélyt
a hazai pályán játszó Hartának
a Kiskunfélegyházi HTK. A szünetben 3-0-ás KHTK vezetéssel
fordultak a csapatok, Medgyesi
László mesternégyesével pedig
6-0-ra alakult az állás. A hazaiak
gyors fellángolásból ugyan szereztek három gólt, de 6-3 után
ismét a KHTK percei következtek.
Bács-Kiskun Megyei I. 4.
ford., 09. 02.
Harta SE – Kiskunfélegyházi HTK 3-8 (0-3)
Gólszerzők: Lajos Lóránd
65. p., Varga Milán 69. p., Kovács Zoltán 71. p., ill. Csurka
Ádám 8. p., Koncz Zsolt 37.
p., Medgyesi László 42. p., 52.
p., 59. p., 60. p., Valkai Tamás
76. p., Palásti Sándor 80. p.
Hirdetés

Idényzáró 6 órás verseny
(szabadon választott horgásznem)
Időpont: Szeptember 16., szombat.
(Gyülekező: 6 óra. Verseny: 8 órától)
Az első három helyezett
2018-as éves bérletet nyer!
Információ: 06/30-517-90-53
Cím: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő
szakasz mellett!
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FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

A Móra Ferenc Gimnázium
elődje, az 1809-ben alapított
félegyházi kisgimnázium a kezdeti időben még nem adott
érettségit, négy osztállyal működött, ami így kb. a mai általános iskolai felső tagozatnak
felelt meg.
Az 1850-es évekbeli, osztrák tanterv szerinti tantárgyfelosztásról és
órakezdésekről szemléletes, a mai
olvasó számára bizonyára érdekes
képet ad az iskola 1853/54-es tanévre készített órarendje, mely latin
nyelven íródott. A dokumentumon
ebből adódóan a hét napjainak is
latin elnevezését használták, amelyek bolygók, illetve pogány római
istenek nevéből származnak: die
Lunae (Hold napja, azaz hétfő); die
Martis (Mars napja, azaz kedd), die
Mercurii (Merkúr/Mercurius napja,
azaz szerda), die Veneris (Vénusz/
Venus napja, azaz péntek), illetve
die Sabathi (a héber ’sabbat’ szóból
származó szombat).
Azonnal szembetűnik, hogy
nem szerepel az órarendben a die

2017. szeptember 8.

Gimnáziumi órarend 1853/1854

Iovis (Jupiter napja, azaz csütörtök), ellenben ma már furcsálljuk, hogy szombaton is iskolába
kellett menni. Az iskola ilyen heti
munkarendje a Mária Terézia által 1777-ben jóváhagyott, Ratio

Educationis-nak nevezett átfogó
oktatási-nevelési rendszerre vezethető vissza. Itt szabályozták az
iskolai év kezdetét és végét, amely
november 1-től szeptember közepéig tartott (a „nagyszünet” tehát

őszre esett), valamint az egyéb
pihenőnapokat: vasárnap és ünnepnap a diákok istentiszteleten
vettek részt, ekkor nem volt tanítás, viszont a korábban szokásos
keddi és csütörtöki pihenőnapokból a Ratio csak a csütörtököt
engedélyezte. Tehát csütörtökön
nem kellett iskolába menni, viszont szombaton meg igen.
A félegyházi algimnázium tanóráinak rendjei is más volt, mint
ma: délelőtt 8-tól 11 óráig tartottak
három tanórát, majd délután 2-től
4-ig másik kettőt, tehát egy nap 5
tanórája volt minden diáknak, a
nap közepén egy három órás ebédszünettel. Az órarendből teljesen
hiányoznak a ma „készségtárgyként” ismert tanórák (rajz, ének,
testnevelés), magas óraszámban
szerepelt viszont a latin, a görög, a
német és a hittan. 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. Csicsi: másfél éves fekete keverék szuka
2. Dina: 2 éves fehér mellényes,
fekete szuka
3. Szurok: 2,5 éves ivartalanított
fekete keverék kan
4. Szutyi: kb. fél éves 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

1

2

3

4
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BECSÖNGETTEK! ISKOLÁBA EZEKET AJÁNLJUK!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
HP Elite Book 8470p: Intel Core i5 3320 2,6 GHz, 4 GB mem., 320
GB HDD, DVD, 14,1” kij, 1 év gar.
br. ár: 69.990 Ft
Új notebook-ajánlatunk:
Acer TMP 255: Core-i3 4010U, 4 GB mem., 750 GB HDD, DVD-író,
webcam, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.
br. ár: 135.490 Ft
Lenovo IP 110: Intel N3710 1,6 GHz, 4 GB mem., 500 GB HDD,
DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar. br. ár: 98.990 Ft

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Bagi Benett (anyja
neve: Pozsár Adrienn), Gubisi Zalán István (Czigány Krisztina), Banó-Szabó Balázs (Tulliusz Erzsébet),
Sallai János (Csillag Anita), Tóth
Bende (Bata Mariann), Buzder-Lantos Levente (Bosnyák Ilona), Nédó
Rikárdó Dominik (Nédó Erzsébet),
Halász Noel Alex (Csillag Judit),
Vízhányó Janka (Farkas Brigitta),
Homoki-Szabó Botond (Pelyhe
Dolóresz), Fábián János (Szőllős
Henrietta)

HÁZASSÁGOT KÖTŐK: Gondi
Éva – Isán András, Kis Denissza
Liliána – Molnár Csaba, Fekete
Ilona – Vizhányó Sándor, Bertalan
Beáta – Fekete Béla, Szikora Márta
– Balla Róbert, Bartos Linda – Farkas Vilmos
MEGHALTAK: Palatinus Péter
Pál, Gál Jánosné Zsibrita Margit
Irén – Kiskunfélegyháza, Tassi János – Orgovány, Tószegi Sándorné
Csékó Julianna, Rúzsa Mihály –
Kecskemét, Sál Balázs – Csemő,
Papp Illésné Baksai Zsuzsanna
– Pálmonostora

