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A város, ahol élek – Félegyháza
Pántlika Attila: Szent István Templom

A Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő Egyesület rajzpályázatára érkezett alkotásokból – amelyet általános
és középiskolás diákok körében
hirdettek meg – egy friss szemlé-

letű, szép és izgalmas Félegyháza
rajzolódik ki. A gyerekek és fiatalok alkotókedvük és tehetségük
fényében mutatták meg hogyan
látják ők a várost, ahol élnek. A
beérkezett pályaművekből április

20-án, a Móra Ferenc Művelődési Központban rendeztek kiállítást. Érdemes megnézni a gazdag
anyagot.
Az alkotó fiatalokat Csányi József köszöntötte a tárlat megnyi-

tóján. A polgármester elmondta:
számos szép festmény, grafika
érkezett már négy évvel ezelőtt is,
amikor első ízben hirdették meg a
pályázatot.
Folytatás a 6. oldalon!

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu oldalon!
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Önkormányzati forrásból új
burkolatot kap idén a Nefelejcs
utca, az utolsó egy kilométeres szakaszon is elkészül a
Csólyosi út felújítása, továbbá
járda és kerékpártároló épül az
Aranyhegyi lakótelepen. A kivitelezési feladatokra kiírt közbeszerzési eljárás a napokban
lezárult, a legjobb ajánlatot
adó, félegyházi székhelyű ÚtÉp-Ker Kft. kapta meg a lehetőséget a kivitelezésre.
A munkálatok a vállalkozási
szerződés aláírását követően, azaz
május elején megkezdődhetnek. A
kivitelezéssel három hónapon belül végezni kell. A három projekt
teljes bekerülési költsége 190 millió forint, amit teljes egészében az
önkormányzat finanszíroz.
Régóta rossz állapotban van a
Móraváros főutcája, a Nefelejcs
utca. A nagy forgalmú gyűjtőút
most teljes szakaszán, 840 méter
hosszúságban, 9 méter szélességben, összesen 8.400 négyzetméter alapterületen kap új aszfaltot.
A meglévő szilárd burkolatú út
felületének megújulását szegélycsere és egyéb járulékos munkák
teszik teljessé – tudtuk meg Hartyáni Gyula projektfelelőstől a
részleteket.
A térség önkormányzati képviselője, dr. Réczi László szerint
évtizednél hosszabb ideje okoznak mindennapi bosszúságot az
itt élőknek a Nefelejcs utcán viszszatérő kátyúk, repedések, sérült
szakaszok. Az elmúlt években az
önkormányzat komoly erőfeszíté-
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NAPOKON BELÜL MEGKEZDIK
a Nefelejcs utca és a Csólyosi út építését
seket tett a problémák enyhítéséért, de a hideg- és melegaszfaltos
kátyúzás is csak átmeneti megoldást hozott, miközben nagyon
költséges. A mostani beruházás
jelentős előrelépés a móravárosiak életében – hangsúlyozta a
képviselő.
A Nefelejcs utca újraaszfaltozásával párhuzamosan járda épül az
Aranyhegyi lakótelepen, az 5-ös
főút mellett. A 300 méter hoszszú, 2 méter széles, összesen 600
négyzetméter területű, kétoldali
szegéllyel ellátott járda mellett öt
férőhelyes kerékpártároló is lesz,
ahonnan könnyen megközelíthető bármely irányba a távolsági
buszmegálló.
Horváth Gábor önkormányzati
képviselőnek több fórumon jelezték az itt élők, hogy nagy szükség
volna járdára a buszmegállóig,
hogy biztonságosan és kulturált

körülmények között juthassanak
el iskolába és munkába, illetve
haza a felnőttek és gyerekek. A
régi igény most teljesül, s ezzel
az Aranyhegyi lakótelepen élő
mintegy 80 család mellett a környező tanyás térség lakói számára
is könnyebben elérhetővé válik a
tömegközlekedés.
Az elmúlt évek szisztematikus
munkájának köszönhetően idén
befejeződik a Csólyosi út felújítása.
Ezúttal 1000 méter hosszúságban
és 3 méter szélességben, összesen
3000 négyzetméter alapterületen
kap aszfaltburkolatot a régi, úgynevezett makadámút. Ván Jenő
képviselő azért tekinti kiemelten
fontosnak ezt a fejlesztést, mert
erről a területről ez az egyetlen út,
ami a városba vezet.
Hartyáni Gyula elárulta azt is,
hogy először a Csólyosi út aszfaltozását kezdi meg a kivitelező, és

azzal párhuzamosan folyik majd
az Aranyhegyi lakótelepen a járdaépítés kapcsán szükséges föld
feltöltése. Itt a fákat már kivágták.
A Nefelejcs utca útfelújítása várhatóan május elején indul. A három feladatot a vállalt határidőnél
előbb, akár már június végére be
kívánja fejezni a kivitelező.
Hartyáni Gyula emlékeztetett
arra, hogy a fenti beruházásokon
túl további komoly parkoló- és
útépítések lesznek idén még Félegyházán. Többek között a Kiskun utca több mint fél kilométeres
szakaszon épül újjá, és Nap utcában is lesz útépítés. Ezek azonban
– mint építésiengedély-köteles beruházások – hosszabb előkészítést
igényelnek. A szakember szerint
mintegy két hónapon belül ezeknek a beruházásoknak a megkezdéséről is beszámolhatunk.
T. T.

Szent-Györgyi Albert Díjjal az orvos
szakma népszerűsítéséért
Április 26-án, Budapesten, az
MTA székházában vette át dr.
Perlaki Pál, a kiskunfélegyházi kórház kardiológus főorvosa
a Szent-Györgyi Albert Orvosi
Díjat, amely elhivatott munkájának és 39 év óta végzett
szolgálatának értékmérője is.
A főorvos a díjjal járó anyagi
elismerést az orvosi szakma
népszerűsítését célzó jótékonysági célokra ajánlja fel.
Sokan követték és izgulták végig azt a több, mint egy hónapot,
amely a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra jelöléstől a szavazatok
lezárásáig tartott. Mint ahogyan
azt korábban már megírtuk, dr.
Perlaki Pál a kelet-magyarországi

régió 242 jelöltje közül 4799 szavazattal a 3. helyen végzett.
A kardiológus főorvos nagyon
hálás a verseny ideje alatt és azóta
is érkező lelkesítő, kedves szavakért és elismerésekért, s mivel valóban szívügye az orvoslás, a díjjal
együtt járó 300 ezer forint pénzjutalmat az orvos szakma népszerűsítésére ajánlja fel.
Az összegből 100 ezer forintot
a kiskunfélegyházi kórház alapítványán keresztül az egészségügyi
szakdolgozók jutalmazására adományoz, száz-százezer forinttal
pedig egy általános és egy középiskola biológia-kémia szakköri
munkáját támogatja majd.
További munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk!
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Új seprő jól seper
Két kommunális takarítógépet,
azaz utcaseprőgépet vásárol a
félegyházi önkormányzat. Erről – 28 napirendi pont között
– április 26-i ülésén határozott
a képviselő-testület.
A város területén lévő közterületi
parkok, terek, zöldfelületi munkák
hatékony ellátásához szükséges
eszköz- és géppark kialakításán
évek óta dolgozik a város. S bár az
elmúlt években komoly előrelépés
történt e téren is, a parkgondozási,
köztisztasági, külterületi utak karbantartási és a hószolgálati tevékenység ellátáshoz jelenleg rendelkezésre álló géppark még mindig
fejlesztésre szorul. Ezt sürgeti az a
tény is, hogy a Zöld város projekt
kapcsán folyamatosan növekednek
majd Félegyházán a rendszeres
gondoskodásra szoruló parkok,
zöldfelületek és terek. Az új takarítógép megkönnyíti többek között

az ősszel nagy tömegben lehulló
falevelek közterületi takarítását, és
lehetővé teszi, hogy a város minden egyes burkolt utcája havonta
legalább egyszer fel legyen söpörve
– mondta el Bense Zoltán, a városüzemeltetési bizottság elnöke. A
képviselő emlékeztetett arra, hogy
a KVI költségvetésében már szerepel egy traktor és egy önjáró gréder
beszerzése, aminek feladata a külterületi utak karbantartása lesz. A
városatyák támogatták azt a javaslatot, hogy ez egészüljön ki további
két kommunális takarítógéppel.
Bense Zoltántól megtudtuk azt is,
hogy olyan utcai seprőgépekről van
szó, amelyeket kifejezetten a városközpontok, kerékpárutak, járdák,
parkolók és más olyan területek
tisztítására terveztek, amelyekhez
a nagyobb seprőgépek nem tudnak
hozzáférni.
A beszerezni tervezett gépek mechanikus tisztítórendszere és szí-

Elindult a kórházjárat

Május 2-án, szerdán indult el az
első kórházjárat Kiskunfélegyháza és a kecskeméti megyei
kórház között. A beszerzési eljárás eredményeként a félegyházi
székhelyű Szalai Busz Kft-vel
kötött egy évre szóló szerződést
az önkormányzat. A kórházjárat
hetente háromszor, hétfői, szerdai és pénteki napokon közlekedik. A kényelmes és korszerű,
légkondicionált, alacsony padlós
Mercedes busz mozgássérültek
szállítására is alkalmas.
Az önkormányzat a lakossági
igény kielégítésére kezdte meg
a kórházjárat megszervezését
annak érdekében, hogy ne kelljen többé az átszállásokkal járó
kényelmetlenségekkel számolnia azoknak, akik Félegyházáról
Kecskemétre kényszerülnek vizsgálatra, kezelésre menni.

A május 2-án
indult
buszjárat
minden
hétfői,
szerdai és pénteki napon reggel
7 óra 10 perckor
indul a Csanyi úti
szociális otthontól, és délután 3
órakor indul vis�sza Kecskemétről,
a Nyíri úti kórház
parkolójából.
Fel- és leszállni
a Csanyi úti szociális otthonnál
(7.10), a Hattyúháznál (7.15), a
Petőfi lakótelepnél (7.20) és az
Aranyhegyi lakótelep távolsági
buszmegállójában lehet (7.30).
A busz Kecskeméten kizárólag a
kórháznál áll meg. A járat ingyenes igénybevételének feltétele
orvosi beutaló, vagy kezelési lap.
A beteggel plusz egy fő kísérő is
térítésmentesen utazhat. Fontos,
hogy az önálló közlekedésre nem
képes betegekkel legyen kísérő!
További információért keressék
az önkormányzat városüzemeltetési osztályát a 76/562-048-as
telefonszámon, vagy a varosuzemeltetes@kiskunfelegyhaza.hu
email címen.
Az aktuális menetrendről
a
www.kiskunfelegyhaza.hu/
kozlekedés oldalon érdemes
tájékozódni!

vórendszere lehetővé teszi a nehéz
és nagyméretű anyagok összegyűjtését és felszívását, szűrője pedig
úgy fogja fel a finom port, hogy nem
pazarol vizet a por lekötéséhez.
Négy nagy méretű kerékkel együtt
gondoskodik a gyors seprésről, így a
lehető legkisebb fennakadást okoz-

za. A gépek használata nem igényel
külön képzést, könnyen kezelhetők,
irányíthatók, mozgékonyak, nem
szükséges hozzá speciális eszközök
további beszerzése. A két kommunális takarítógép becsült beszerzési ára nettó 32 millió forint.

(képünk illusztráció)

A képviselő-testület
dr. Kása Zsuzsannát javasolja
a Móra gimnázium élére
Két intézményvezetői pályázatot is véleményezett a félegyházi képviselő-testület áprilisi ülésén. A Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola
igazgatói posztjára kizárólag az intézményt jelenleg is vezető Jankovszki Zoltánné pályázott.
A képviselők a megkezdett munka folytatása
mellett foglaltak állást, amikor támogatásukról
biztosították az igazgató asszonyt.
A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc
Gimnázium intézményvezetői beosztására ketten pályáztak: dr.
Kása Zsuzsanna, és az intézményt
jelenleg megbízott igazgatóként
vezető Nagy Lajos. A két pályázó
közül a képviselőtestület dr. Kása
Zsuzsanna pályázatát támogatta.
Csányi József polgármester elmondta: a testület állásfoglalása
csupán javaslat arra vonatkozóan,
hogy az oktatásért felelős államtitkár az adott személyt bízza meg a
feladat ellátásával.
– Mi félegyháziak, mindannyian
büszkék vagyunk a város színvonalas oktatására, amelyben megkülönböztetett helyet foglal el a
Móra Ferenc Gimnázium. Azt szeretnénk, hogy a patinás gimnázium
újra a régi fényében ragyogjon, és
erre dr. Kása Zsuzsanna személyében látok garanciát, aki az elmúlt
harminc évben gyakorlatilag a
pálya minden szegmensét bejárta. Volt kollégiumi nevelő, tanár,

igazgató-helyettes, gimnázium és
szakközépiskola vezetője, valamint
a köznevelési intézmények önkormányzati és állami fenntartásának
vezetője. Munkaköreiben mindenhol letette referenciáit. Pályáján
többször bebizonyította, hogy képes átlátni a napi operatív feladatokat, tud menedzselni egy iskolát,
és képes egyenrangú viszonyt kialakítani kollégáival és tanítványival is. Kapcsolatai egyenrangúak,
a diákokat tiszteli, és szeretetteljesen elvárja ennek viszonzását
is. Alapelve szerint az iskola szolgáltat. Mindenkor számíthattak rá
az iskolapartnerek, a pedagógus
kollégák is.
Demokratikus vezető, aki önálló döntésekre képes, ráadásul
személyiségéből eredően mindig
vidám és optimista. Meggyőződésem, hogy megválasztása esetén a
gimnáziumban mindenki jól fogja
magát érezni, legyen szó munkatársról, vagy diákról.

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

Új eszközök
a tanyagondnokoknak
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Magyari Béla emlékére
Magyari Béla családi archívuma
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A kiskunfélegyházi születésű Magyari Béla tartalmas életútjának állomásait Tarjányi József foglalta össze. A város díszpolgára 68 éves korában hunyt el. Halálhírét szülővárosában mély
megrendüléssel fogadtuk.
Egy sikeres önkormányzati pályázatnak köszönhetően több mint 2
millió forintos eszközbeszerzéssel
gyarapodott a tanyagondnoki szolgálat. Április 27-én örömmel vették át az új eszközöket, amelyekkel
hatékonyabban tudják segíteni a
külterületen élők mindennapjait.
Az új beszerzés javítja a szolgálati
autók felszereltségét és biztonságos közlekedését, bevásárlótáskák, termoszok fogják segíteni az
ételszállítást, a hűtőszekrény pedig a biztonságos tárolást. De a
szállításhoz szükséges ládákkal, az
éjszakai tájékozódást segítő ledes
kézilámpákkal is gyarapodtak a
falugazdák. Mindezek mellett szál-

lításhoz szükséges ládákat, és az
éjszakai tájékozódást segítő ledes
kézilámpákat is kaptak.
Az új eszközök átadásakor Gyuricza Gergő, az önkormányzat
fejlesztési csoportjának vezetője
elmondta, hogy nagy gondot fordítanak a külterületi, tanyás területen élők életének könnyebbé,
komfortosabbá tételére. Ezek az
eszközök a tanyagondnoki szolgálat kezelésében jól szolgálhatják
ezt a célt. Természetesen nem ez
az egyetlen fontos fejlesztés, hiszen az elmúlt időszakban a külterületen a közbiztonság javítása
érdekében öt térfigyelő kamerát
szereltek fel.

Lezsák Sándor Félegyházán
vette át megbízólevelét

Lezsák Sándor április 24-én,
Kiskunfélegyházán a városháza
dísztermében vette át országgyűlési képviselői megbízólevelét dr.
Dobák Nándortól, a választási
bizottság elnökétől. A 4. számú
választókerület régi-új képviselőjét a megbízás átadásakor polgármesterek és kampányának segítői is köszöntötték a megbízás
átadásakor.

Dr. Dobák Nándor a megbízólevél átadásakor részletesen ismertette a 4. számú választókerületben indult jelöltek szavazati
arányait. Beszámolójából kiderült,
hogy Lezsák Sándor meghatározó
fölénnyel, a voksolók 60,2 százalékának bizalmával nyerte el a képviselői posztot. Ezzel a megbízatással immár a hetedik ciklusban
képviselheti térsége érdekeit az
Országgyűlésben.
A megbízólevél átvételét követően Lezsák Sándor elmondta,
hogy töretlen lendülettel fog dolgozni térsége fejlődéséért. A körzet polgáraival, valamennyi civil
közösséggel, a polgármesterekkel
a korábbiakhoz hasonlóan együttműködő, jó kapcsolatot fog tartani,
meghallgatva, felkarolva mindig a
legaktuálisabb teendőket.

1949. augusztus 8-án született
Kiskunfélegyházán.
Édesapja,
Magyari Béla, az akkori Tanítóképző Intézet, majd a Petőfi
Sándor Gimnázium Diákotthonában dolgozott hivatalsegédként,
nyugdíjba vonulásáig. Gyermekkorát a tanítóképző udvarán lévő
szolgálati lakásban és az iskola
udvarán töltötte el. A nagyobb
diákokkal, „kistanító-bácsikkal”
való játék, sportolás adta meg
az alapját annak a fizikai felkészültségnek és kitartásnak, ami
későbbi életében céljai elérését
segítette. Magától érthetően az
általános iskola első két osztályát helyben, a tanítóképző
gyakorló iskolájában végezte el,
majd annak megszűnése után a
Petőfi Sándor Általános Iskolában tanult tovább. A Móra Ferenc
Gimnáziumban
érettségizett,
1967-ben.
Gimnáziumi évei alatt kezdte
el a vitorlázórepülést, és ekkor
határozta el, hogy vadászpilóta
lesz. 1966-ban a Kecskeméti Repülő-orvosi Vizsgáló Kutató Intézetben „alkalmas” orvosi minősítést kapott, és megkezdhette a
motoros repülő kiképzést Békéscsabán. Érettségi után felvételt
nyert a Kilián György Repülő-műszaki Főiskolára, Szolnokra.
1967-69 között Szolnokon, a
főiskolán L 29-es sugárhajtású
gyakorló repülőgépen kapott kiképzést. 1969 és 1972 között,
a krasznodári Repülő Főiskola
növendékeként, MIG-17 és MIG21 típusú harci repülőgépeken
repült. A sikeres államvizsga
után, 1972-ben avatták repülő
hadnaggyá. Első szolgálati helye
Pápán volt, ahol 1977-ben első
osztályú vadászrepülőgép-vezető
lett.

1977 tavaszán érkezett a felhívás: jelentkezni lehet űrhajós
kiválogatásra. Ő lett az egyik szerencsés jelölt, 1978. márciusában
Farkas Bertalannal és családjaikkal együtt utaztak ki a Szovjetunióba, az űrhajósok felkészülési
helyére, a Csillagvárosba.
A kiképzés során parancsnoka Vlagyimir Dzsanibekov volt,
akivel együtt készültek fel az űrrepülésre. Bár nem rájuk esett a
választás, 1980. május 26-án –
amikor Farkas Bertalan és Valerij Kubaszov elindult a világűrbe
– társával együtt mind fizikailag,
mind szellemileg ő is készen állt
az űrrepülés végrehajtására.
1980-ban, hazatérésük után,
megkapta a Magyar Népköztársaság Babérkoszorúval ékesített
Zászlórendjét, valamint a Magyar
Népköztársaság Űrhajósa kitüntető címet.
1981 és 1986 között nappali tagozaton elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem közlekedésmérnöki karát. 1994-ben
védte meg doktori értekezését
a Miskolci Egyetemen űr-anyag
technológiából.
2001-ig különböző katonai beosztásokat töltött be, majd ezredesként nyugdíjazták. A Magyar
Űrkutatási Iroda vezető főtanácsosaként dolgozott tovább 2006
augusztusáig. 2002 és 2006 között a Magyar Asztronautikai
Társaság elnöke volt. Fontos feladatának tartja a fiatalok érdeklődésének felkeltését az űrkutatással kapcsolatosan.
Négy gyermeke van: Gréta, Lilla, Gábor, Dóra.
1980. november 23-a óta Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára.
Hosszan tartó betegség után
hunyt el 68 éves korában.
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A szép virágoknak, a ragyogó
napsütésnek és egymásnak
örülhettek a félegyháziak április 21-én, a főtéren, a Tavaszi
Virágünnepen. Sokan vásároltak a gazdag virágkínálatból is,
hogy tovább szépítsék kertjüket, előkertjüket, balkonjukat.
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Ha virág van körülöttünk, akkor
a tavasz is átölel bennünket

A virágünnepet Nagy Ágnes, a
város főkertésze nyitotta meg, aki
megfogalmazta: – Olyan jó érezni,
hogy amikor virág van körülöttünk,
akkor a tavasz is átölel bennünket.
A virágok mindig tükröt tartanak
elénk, és egy kicsit magunkat is
megláthatjuk benne. Az élet arról
is szól, hogy mi is úgy váljunk virágokká, mint körülöttünk a szép
növények, amelyek jó illatúak, és
adják magukat önzetlenül. Jó lenne, ha mindannyiunk élete ilyen
jóindulatú ajándékká válna.
A virágünnepen, a Petőfi téren
amatőr közösségeink műsorral
kedveskedtek a tavasznak, a virágünnepnek és a nagyérdemű
közönségnek.

Emléktábla a legendás
90
év
aktív
életút
karvezetőnek

A 90. születésnapját ünneplő Juhász Bélát április 18-án köszöntötte a város nevében Balla László alpolgármester. Béla
bácsi feleségével közösen szeretettel fogadta a csokrot és
az oklevelet. Az ünnepelt a köszöntőknek elmondta, hogy bizony adódnak egészségügyi gondjaik, de szerencsére háztartásukat rendben tudják tartani, naponta főznek és a kertet is
gondozni tudják. Segítségükre vannak a gyerekek is, de négy
lányunokájuk és dédunokájuk is sokszor meglátogatja őket.
Béla bácsi 1928-ban született
Kiskunfélegyházán. Szülei földműveléssel foglalkoztak, hatan
voltak testvérek. 15 évesen lakatostanulónak ment, leszerelése után kötött házasságot.
Feleségével 66 éve él örömben
és bánatban együtt, két gyermekük született. A Kiskunfélegyházi

A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában április 25-én avatták fel Somogyvári Zoltánné Aliz
néni emléktábláját, aki évtizedekig
a félegyházi kóruskultúra meghatározó egyénisége volt. Azok közé a
karnagyok közé tartozott, akik dalos közösségükkel képesek voltak
egy kórusmű minden szépségét,
érzékeny finomságát megmutatni
hallgatóságuknak. De nemcsak a
közönség szerette ezeket a hangversenyeket, hanem a kórustagok
is, hiszen vezetőjük kiváló, magával
ragadó egyéniség volt.
Az emléktábla avatóján, elsőként az iskola igazgatónője, Var-

gáné Oláh Zsuzsanna Judit köszöntötte a megjelenteket, köztük
a családot képviselő Somogyvári Alizt (Aliz néni lányát), illetve
Lajos Erikát és Somogyvári
Gábort, majd Meizl Ferencné,
egykori tanítványa, kollégája emlékezett a nagyszerű karnagyra. A
Bozóki István kőfaragó által elkészített emléktáblát Aliz néni lánya,
Somogyvári Aliz leplezte le ahol
tisztelői, munkatársai helyezték el
koszorúikat, virágaikat. Az ünnepség zárásaként az iskola felső tagozatos kórusa Molnár Elvira vezényletével Aliz néni legkedvesebb
dalát, „A csitári hegyek alatt...”
című művet adta elő.

Gépgyárban lakatosként kezdett
dolgozni, majd a technikum elvégzése után nyugdíjazásáig
technológus volt. Nyugdíjas éveit
kertészettel tölti. Virágait, díszfáit éveken keresztül a piacon
is árulta, mellette a Félegyházi
Népdalkör közösségének is tagja
volt.
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A város, ahol élek – Félegyháza
Folytatás az 1. oldalról!

Régi városháza
- Horváth Katica

Most azonban kiemelkedően színes
és sokoldalú kiállítási anyag jött ös�sze, ahol a tehetséges fiatalok jóvoltából többféle művészeti technika
jelenik meg.
– A felnövekvő félegyházi generáció ezúttal is kreativitásáról és
elköteleződött városszeretetéről tett
tanúbizonyságot. Örömmel látjuk,
hogy a gyermeki képzelet határtalan.
A megörökített terek, jeles épületek
arra mutatnak rá, hogy milyen szép
is a mi városunk – fogalmazott a
polgármester.
Rátkai Zsuzsanna, a bíráló
bizottság tagja arról szólt, hogy
a pályázat lendületet adott soksok alkotókedvű fiatalnak, hogy a
Félegyházáról alkotott képüket,
érzelmeiket sokszínűen, változatos
technikákkal mutassák be.
Valamennyi pályázó munkáját oklevéllel köszönték meg a szervezők,
a legjobbakat pedig értékes ajándékokkal jutalmazták. Összeállításunkban a legkiemelkedőbb munkák
közül válogattunk. A díjazottak teljes
névsora megtalálható honlapunkon.
Ótemplom
és angyalos kút
- Kátai Rebeka

Idős néni
- Kun Vivien
Ótemplom
káposztával
- Oláh-Marczényi
Zsófia
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Fürdőszálló kéménnyel
- Kalmár-Nagy Fruzsina

Hattyúház
- Kiss Vivien
1848-as kút
- Szabó Eszter

Városháza tusrajz
- Horváth Nikolett

Szent István
Templom
- Bartók Mónika

Móra gimi
- Lovas Laura
Rocktár
- Görög Inez
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Szavak nélkül kötött barátságot Niki és Füge
Fotó: Petróczi Réka

Az ember és kutya közötti
kapcsolat legszebb példáiból
számos legendás történet született már, és sokan vagyunk,
akik hétköznapi élményekben
tapasztaljuk meg ennek a különleges állatfajnak a rendkívüli intelligenciáját, hűségét, odaadását. Azok pedig, akik időt
és fáradságot nem kímélve terápiás kutyát képeznek négylábújukból, néha igazi kis csodák
részesévé is válhatnak általa.
Így történik ez Kasza Katalinnal
is, aki gyógypedagógiai asszisztensként köteleződött el az úgynevezett állatasszisztált terápia
mellett. 25 éve dolgozik a kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és
Módszertani Intézménynél, tanulásban és értelmileg akadályozott,
illetve autizmus spektrumzavarral
küzdő gyerekek mellett. Ehhez a
munkához hívta segítségül Fügét, a bájos labrador hölgyet, akit
2014-ben fogadott örökbe, és egy
év múlva már meg is szerezte a
terápiás kutya vizsgát. Azóta a
Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány
önkénteseként dolgoznak. Többek
között Kata munkahelyén, a Nyíri
úti iskolában, ahol hetente kétszer
tartanak „kutyás” tanórát. Nem
csoda, hogy a speciális gondoskodásra szoruló gyerekek imádják
ezeket a matek és magyar órákat.
Nemrégiben új feladatra kérte
fel Katát és Fügét az alapítvány
vezetője, dr. Juharos Ágota. Egy
félegyházi kislány, az úgynevezett
elektív mutizmussal küzdő Niki számára tették lehetővé, hogy Füge
segítségével megtanuljon kicsit jobban bízni a világban.
– Kéthetente keddenként hozta
el az édesapa Nikit, akinél Szegeden, a pszichiátriai klinikán már
alkalmaztak néhány esetben állatasszisztált terápiát, biztató eredménnyel. Ezért kereste meg az
alapítványt a családsegítő, és kért
segítséget a 14 éves, pályaválasztás előtt álló kislánynak. Akkoriban

nyerte meg a Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány a TESCO pályázatát Félegyházán és Kecskeméten,
és dr. Juharos Ágota úgy döntött,
hogy ennek keretében nyolc állatasszisztált alkalmat felajánl
Niki életminőségének javítására.
Fügével mi kaptuk a lehetőséget,
hogy kipróbáljuk magunkat ezen
az új területen. Elektív mutistával
ugyanis még soha nem találkoztam korábban a munkám során
sem – meséli Katalin.
A szakirodalom leírása szerint
az elektív mutizmus egy tisztázatlan eredetű kommunikációs zavar.
Legfőbb tünete, hogy a maradéktalanul egészséges, ép értelmű gyermek kizárólag a legszűkebb családi
környezetben – olykor ott is csupán
egyetlen kiválasztott személlyel –
hajlandó beszélni, miközben külső
környezetben akár egy hangot sem
ejt ki. Katának és Fügének egy logopédus, Bodor Éva is segített a
kihívásban, ami kezdetekben nem

kecsegtetett sok reménnyel. Az iskolában is csak írásban kommunikáló kislány eleinte teljesen bezárkózott, majd idővel előbb kézjellel,
később érintéssel, végül szavakkal
utasítást adott a kutyának.
– A bizalom felépítése volt az
első lépés. Igyekeztem nyugodt légkört teremteni, és szövetségeseket
keresni a munkához. Így bevontuk
Niki 16 éves nővérét is, akivel bizalmi kapcsolatban van. A testvér jelenléte jó ötletnek bizonyult.
Előbb a kutyával kapcsolatban tört
meg a jég, majd megtörtént az áttörés: egyszer csak elköszönt, majd
óráról órára haladva elértük, hogy
kérdésre szavakban válaszol. Nem
vagyok türelmetlen. Ez már óriási
eredmény!
Niki betegsége az óvodában jelentkezett. Szerencsés, mert normál általános iskolába járhat, tanárai vállalták, hogy szóban nem,
csak írásban kérik számon tudását.
A választott némaság azonban rop-

pant módon megnehezíti az életvezetését, belterjessé teszi világát.
Pedig Niki értelmes, a humort kimondottan kedvelő kamaszlány, aki
hamarosan középiskolába megy.
Ebben a helyzetben minden apró
javulás, nyitás a világ felé óriási jelentőségű lehet.
A nyolc alkalom letelt. Niki és Füge
között valami láthatatlan szál szövődött ez idő alatt. S bár még mindig
nagyon szűk ugyan a kommunikáció,
de valami elindult. Kata terve, hogy
a kutyával közösen támogatják Niki
szocializációját. Szeretne például
eljutni odáig, hogy közösen elmenjenek a kecskeméti plázába, ahol még
soha nem járt a félegyházi kislány.
Talán a választott középiskolába is
elkísérik majd az első iskolanapon,
hogy biztonságot és támaszt nyújtsanak az új, ismeretlen környezetben. A projekt tehát lejárt. De az
alapítvány munkatársai – közöttük
Füge és Kata – nem engedik el Niki
kezét. 
T. T.

Színesítsük meg a betegek hétköznapjait!
Városunk kórháza igyekszik megragadni minden lehetőséget arra,
hogy a lakosság és a sokszor hónapokat, éveket bent tartózkodó betegek korszerű és szép környezetben

kapjanak ellátást. Ennek megvalósítására a kórház szeretné színesebbé tenni három osztályuk egyhangú, személytelen folyosójának
légkörét, amelyhez most a Let's co-

lour Településszépítő Egyesület pályázata megfelelő hátteret nyújt. A
pályázaton a legtöbb szavazatot elért közintézmény nyeri a 800 négyzetméter falfelület lefestéséhez

elegendő festéket. Szavazni a www.
letscolour.hu oldalon, regisztrációt
követően április 30-a és május 20-a
között lehet. Támogassuk a kiskunfélegyházi kórház szépülését!
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Kihagyhatatlan volt a parkerdei majális
Május elsején reggel a város
főutcáján fúvósaink vidám zenéje ébresztette a félegyháziakat, toborozva őket a parkerdei majálisra. Igyekezetük nem
volt hiábavaló, mert a szépen
rendezett parkerdőbe nagyon
sokan kilátogattak, hogy részesei lehessenek a gazdag
programnak.
A szokásrendnek megfelelően sok
közösség bográcsot, sátrat állított,
hogy a szórakoztató programok
közepette baráti beszélgetésre és
egy finom ebédre invitálják ismerőseiket, barátaikat. A rendezvényre
kilátogatókat Csányi József polgármester köszöntötte. Ezt követően a
színpadon a Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes, majd a Padkaporos Táncegyüttes bemutatója szórakoztatta a nagyérdeműt, miközben a
fiatalok májusfát állítottak, amelyet
örömteli tánccal üdvözöltek.
A színpadon ezt követően fellépett a Félegyházi Népdalkör, a
Barátság Énekkar és a Kunplast
Szupernagyik előadása sem maradhatott el. A gyerekeket Gulyás
Réka és Gulyás László Vándormu-

zsikus „Mátyás mesék” című interaktív játéka szórakoztatta. Délután
színpadra lépett a Kiskalász Zenekar és bemutatót tartott a Silver
Step Tánccsoport.
Miközben a színpadon az előadások, bemutatók zajlottak, a
nagytisztáson vidámpark, óriás
csúszda, ugrálóvár, trambulin, az
Izgő-mozgó Kölyökklub Egyesület

kézműves sátra, a Süveges Autósiskola, a Félegyházi Lovas Klub Egyesület és a Zöldmező Lovas Egyesület foglalkoztatta a gyerekeket.
A kistisztáson a sportegyesületek, köztük a Kyokushin Kumite és
a Birkózó Sportegyesület, a Turul
Koppány Íjász Szakosztály és a
KHTK Fénypárducok Íjász Szakosztály népszerűsítette sporttevé-

kenységét. A május elsejei program a Neoton Família koncertjével
zárult.
Az együttes dalain generációk
nőttek fel, kétórás fellépésük tömegeket vonzott. A Csepregi Éva
nevével fémjelzett Neoton Família
22 slágert hozott el a félegyházi
közönségnek, fergeteges hangulatot teremtve.
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Három pályázaton, mintegy
150 millió forintot nyert a
Szakmaközi Művelődési Ház.
Ennek köszönhetően többek
között úgynevezett népmesepont jön létre Félegyházán
– tudtuk meg Rátkai Sándortól, az intézmény ügyvezető
igazgatójától.
A három projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázati kiírásán
nyert, és az életen át tartó tanuláshoz való hozzáférést teszik
lehetővé az érintett félegyháziak
számára. Ezek közül a legnagyobb
a NépmesePont létrehozására
vonatkozik.
Rátkai Sándor elmondta, hogy
a 80 millió forintos támogatásból
az épületben is valósítanak meg
olyan átalakításokat, ami alkalmas
helyszínt nyújt majd a különböző
programok megszervezéséhez. A
pályázat keretében három éven
keresztül különböző programokkal népesítik be az újonnan kialakított tereket, lesznek többek
között bábszínházi előadások,
műhelyfoglalkozások, művészeti
alkotócsoportok, élőszavas mesemondás, kompetenciafejlesztő
táborok, mesemondó, meseíró és
meseillusztrációs versenyek, de az
egész család részvételével zajló
programok is. A projekt támogatja továbbá szakemberek képzését,
továbbképzését is. A három esz-
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NÉPMESEPONT LESZ
a Szakmaközi Művelődési Házban

tendő letelte után további három
év a fenntartási idő.
A belső termek felújítására elbűvölő tervek készültek. Ennek
megvalósítására 8 millió forint
áll rendelkezésre, ami kizárólag a
NépmesePont működéséhez kereteket adó külsőségek megteremtésére fordítható, korszerűsítésre

sajnos nem. A fennmaradó összeget a programok megvalósítására
és a szakemberek foglalkoztatására kell fordítani.
Az igazgató hangsúlyozta: azokat a közösségeket, amelyek
klubfoglalkozásaikat,
találkozóikat a szakmaköziben szokták
szervezni, a jövőben is szeretettel

várják a felújítással nem érintett
helyiségekbe.
A munkálatok június elején kezdődnek, szeptemberben pedig szeretnének már gyerekcsoportokat
fogadni az új környezetben, ahol
a magyar hagyományé, a magyar
tudásé és a magyar népmeséé lesz
a főszerep.

a település turisztikai fejlődésének
fontos pillérét képezi.
A mezőnyben bugaci indulók is
voltak. Az amatőrök között a Sutus Norbert, Opauszki Tibor
páros egy Audi Range Rover átalakított autóval vágott neki első versenyüknek, amelyet egy sajnálatos
műszaki hiba miatt az első futam
után fel kellett adniuk.
A szintén első tereprali versenyén induló Neisz Dávid többszöri
esései dacára kétütemű motorjával sikeresen teljesítette a távot,
a vasárnapi utolsó megméretteté-

sen a második helyen, összesítettben pedig a hatodik helyen végzett.
A látványos futamok több településen zajlottak, de a kialakított
nézői pontokon az érdeklődők
több helyszínen figyelemmel követhették a versenyt, és a Táltos
Lovaspanzió udvarán kialakított
szervízpark is látogatható volt. A
szervezést a környékbeli települések önkormányzatai, a Kiskunsági
Nemzeti Park és a KEFAG Zrt. is
segítette, hiszen a verseny jelentős
része ezeken a területeken folyt.

K. G.

Nagy port kavartak
Április 21-én és 22-én zajlott a kétnapos Adrenalin Kupa tereprali
verseny Bugacon. A mezőnyben a Dakart megjárt pilóták mellett
amatőrök is versenybe szálltak, s a látványos terepversenyen az
autók, motorok és quadok mellett a nagyon népszerű kamionok
és újdonságként side-by-side-ok is képviseltették magukat.
Negyedik alkalommal rendezték
meg az Adrenalin Kupát Bugacon.
A pálya jó adottságai miatt – főként mivel eső esetén sem képez
jelentős akadályt a sár – a határon
túlról is szívesen jöttek versenyzők
a futamra.
A hétvégi verseny a Nyílt Terep-rallye Országos Bajnokság I.
futama, valamint a CEZ bajnokság
III. futama volt. Két napon zajlottak a szelektívek, szombaton, az
első versenynapon a profi versenyzők két 102 kilométeres, míg
az amatőrök kettő 60 kilométeres
távot tettek meg. Vasárnap, a verseny záró napján további két, 67
kilométeres mért szakasz várt a
versenyzőkre.
A bugaci mezőnyben a tereprali
szakágon belül az összes kategória

képviseltette magát – tudtuk meg
Varga Imre szervezőtől. A motorok, terepjáró dzsipek, quadok
mellett a verseny igen látványos
óriásai, a kamionok, és a könnyed
side-by-side-ok is jelen voltak. A
verseny izgalmát növelte, hogy az
útvonal a tereprali sajátosságaként
titkos volt, azt a versenyzők csupán
a rajt előtt egy órával kapták meg.
Bugac egyre bővülő turisztikai
kínálatához jól illeszkedik a tereprali, amely egyúttal a szezon
szabadtéri rendezvényeinek nyitánya is volt. Szabó László, Bugac
polgármestere elmondta, hogy
bár az utolsó pillanatig úgy tűnt,
hogy nem lesz verseny, az egyeztetések eredményeképpen mégis
lett szervezőcsapat, aki vállalta a
rendezvény lebonyolítását, amely
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Tágasabb várók, bizalmasabb orvos-beteg kapcsolat
Mint arról korábban már beszámoltunk, 500 millió forintos ráfordítással felújítja az önkormányzat a Korond utca 5. szám alatti,
volt SZTK épületet, és egészségügyi profillal újrahasznosítja azt.
Ez lesz a város történetének eddigi legnagyobb önerős beruházása, amely – Csányi József polgármester szavait idézve – minőségi
előrelépést jelent a félegyházi betegek és orvosok számára is.
A leendő helyiségek egy részét már lekötötték. Az alábbiakban
azok az orvosok mondják el mit várnak a létesítménytől, akik már
eldöntötték, hogy itt bérelnek rendelőt.
Dr.
Szemerédi
László
háziorvos: – Várakozással tekintünk az
SZTK
felújítása
elé.
Örömmel
váltunk, mert úgy
gondoljuk, hogy az új helyszínen
komfortosabb, tágasabb várók szolgálják majd a páciensek kényelmét,
és világos, modern, megfelelő méretű rendelőkben dolgozhatnak az
orvosok és asszisztenseik. Ezzel
hosszú idő után egy kicsit az egész
háziorvosi ellátás megújul a városban. Őszintén bízom benne, hogy
mindenki megelégedésére.
Dr. Ónodi Izabella: – Jelenleg az
otthonunk mellett van a fogorvosi
rendelőm. Ez nekem kényelmes,
de a pácienseknek sokkal több
előnyt tartogat az új egészségügyi

központ. A háziorvosi, szakorvosi rendelések
koncentrált elhelyezése lehetővé
teszi, hogy egy
helyen több dolgot
tudnak majd intézni a betegek, ha
pedig nekem kell beszélnem mondjuk az adott páciens háziorvosával,
néhány ajtóval arrébb megtehetem.
Nagyon sok lehetőséget tartogat számunka az új helyszín, ahol
rengeteg elképzelést, fejlesztést
szeretnék valóra váltani. Magasabb szintre emelkedhet a fogászati-szájsebészeti ellátás. Lesz
például pihenőszobánk, ahol a
nagyobb beavatkozások után meg
tudjuk figyelni a pácienst, a gyerekek nyugodt körülmények között fel
tudnak készülni a beavatkozásra,

vagy éppen nyugodtan, zavartalanul
megszoptathat a csecsemővel érkező édesanya. Az asszisztensem
időközben szájhigiénikus szakvizsgát tett, így az új helyen már ő lesz
az „első lépés” a fogorvosi kezelő
felé. Előbb elvégzi a fogtisztítást,
a szájhigiéniai szaktanácsadást, és
ez után jönnek hozzánk a betegek.
Nagy öröm, hogy a rendelő egy fiatal végzős orvossal bővül, és két
kezelőszékes lesz. Ez teszi lehetővé, hogy a fogorvosi ügyeletet is
visszaállítsuk. Minél szélesebb körű
szolgáltatást szeretnénk nyújtani a
félegyháziaknak, amire további terveink is vannak.
Dr. Patkós Róbert: – 2015
márciusában vettem át dr. Kurth
Endre praxisát. A Zrínyi utcai
rendelőben fogadjuk a betegeket,
ahol a fűtés, a világítás, a szellőzés
a 70-es évek színvonalát idézi. A
magas rezsi mellett a csatornahálózat rendszeres meghibásodása is
folyamatos problémát jelent, sokszor dolgozunk csatornaszagban.
Ezen okok miatt több alkalommal
jeleztem az önkormányzatnak, hogy
örömmel vennék igénybe olyan önkormányzati ingatlant, ahol megfelelő körülmények között tudok

rendelni,
ahol
lehetőség
van
n é g y s ze m k ö z t i
orvos-beteg kapcsolatra, infúziós
kezelésekre,
gyógyszeres terápiára. Ehhez mindenekelőtt szeparált rendelőre volna szükség. Miközben az orvos történetesen egy
beteg megfigyelését végzi, a többi
páciens folyamatos ellátása megtörténhet a másik helyiségben.
Amikor értesültem arról, hogy az
önkormányzat a volt SZTK épület
felújítását, és ott orvosi rendelők
kialakítását tervezi, több szempontból is előnyösnek találtam az elképzelést, és nagy örömmel fogadtam
a lehetőséget. Ezzel a projekttel az
igényeim teljesülni látszanak, és
bízom benne, hogy minden tekintetben a XXI. század igényei szerint
újul meg az ingatlan. Példaértékűnek tartom a félegyházi városvezetés előremutató hozzáállását, ami
tapasztalataim szerint korántsem
általános manapság. A beruházás
olyan változásokat indít el a helyi
egészségügyi ellátásban, aminek
előnyeit betegek és orvosok egyaránt élvezni fogják.

KÖRKÉRDÉS: Mi a véleménye arról, hogy újra az egészségügy szolgálatába áll az SZTK?
A tervek szerint még idén elkezdődik a régi SZTK épület felújítása, az 500 millió forintos beruházással az alapegészségügyi
ellátás minőségének javítását célozta meg az önkormányzat.
Előreláthatólag több háziorvosi ügyelet, a védőnői szolgálat, illetve magán- és szakrendelés kap helyet az épületben.
Kíváncsi vagyok, hogy milyen
lesz, remélem, mielőbb elkészül a
beruházás.
Seres László (68): – A kortársaimhoz hasonlóan régebben én
is az SZTK-ba jártam. Központi
helyen található a városban, mindenki el tudott jutni oda, ha valamilyen gondja, baja akadt. Több
mint 10 évig üresen állt, az épület
állapota folyamatosan romlott,
Rácz-Fodor József (69): – Korábban az SZTK mellett laktam,
nagyon örülök neki, hogy végre
felújítják. Elégedett vagyok a tervekkel, sokáig üresen állt, most
végre rendbe hozzák. Emlékszem
az SZTK működésére, mindent
meg lehetett találni egy helyen.
Költ a városvezetés az egészségügyre, ami az idősek és a fiatalabbak számára egyaránt fontos.

még időben felújítják, így nem jut
a Fürdőszálló sorsára. Olvastam,
hogy több magán- és szakrendelés költözik az épületbe, ami szintén pozitívum. Az egészségügyre
áldozni kell, remélhetőleg modern
és korszerű körülmények várnak
majd a betegekre.

Nográdi-Morvai
Krisztina
(42): – Örültem az SZTK felújításáról szóló hírnek. A háziorvosi
rendelők egy része sajnos szűk,
sötét, leülni alig lehet. A tervek
szerint tágasabb és korszerűbb
várótermek, rendelők lesznek, ezáltal gyorsabbá válhat az ellátás.

Pozitívum, hogy több magánrendelést próbálnak az SZTK-ban
kialakítani, működtetni. Remélhetőleg gördülékenyebbé válik a
betegellátás.
Csiszér Tivadar (31): – Minden olyan felújításnak örülök,
ami Félegyháza lakosságát, az
itt élő embereket érinti. Az SZTK
felújítása, rendbehozatala külön
dicséretes, egy fejlődő városnak
szüksége van egy modern egészségügyi központra. Külön öröm,
hogy az SZTK épülete a régebben
meglévő funkcióját látja majd el
modernebb, korszerűbb körülmények között.
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Fagyi az olimpiai bajnok cukrásztól
Fotó: Nemes Imre

Régen dédelgetett álom vált valóra, amikor Kovács János mestercukrász a cukrászműhely inkognitójából kilépve önálló üzletet
nyitott a ligetes főutcán. A név mára egy stílussá vált, amely egyet
jelent a nemzetközi versenyek élvonalbeli mestercukrászának pazar díszítéseiről ismert alkotásaival, s bámulatos cukorszobraival.
Az elegáns és különleges tortáiról közismert félegyházi cukrászt
néhány éve a fagylaltkészítés for-

télyai is foglalkoztatják, s ezirányú
álmait a sokszor kudarcba fulladt
műhelykísérletek sem oszlatták

el. Az előző szezonban már
büfékocsijából, most pedig kollégája, Molnár Tamás cukrász bevonásával
és szakmai segítségével a
Kossuth utcai fagylalt és
sütemény üzletében kínálja
hűsítő finomságait.
A tehetséges fiatalok elképzeléséhez jól illeszkedett egy korábban kinézett
üresen álló helyiség, s a
nyitás az önkormányzat segítőkészsége és a rugalmas
engedélyeztetések mellett
zökkenőmentesen ment.
A tiszti klub melletti kis
üzlet könnyed eleganciával
fogadja a betérőt, akit a pult
üvege mögül ízlésesen tálalt,
merészen és pazarul díszített
fagylaltcsodák és desszertek kóstolásra csábítanak. A
gasztroélmény nem csak látványban, hanem ízben is jelen van, amely
mögött az ember valami mesés titkot sejt. De nincs itt semmi titok,
legalábbis ezt mondja a pult mögül
fagylaltot kínáló cukrász.
– A fagylaltok egyszerű alapanyagokból készülnek. Igyekszünk
– rászánva az időt – tiszta íze-

ket, harmonikus ízkombinációkat alkotni többnyire szezonális
alapanyagokból, aromák és színezőanyagok használata nélkül
– meséli Kovács János. Kétféle
fagylaltunk – a tejes fagylaltok és
a szorbék – tizenkét féle ízben, 50
százalékos gyümölcstartalommal
készülnek a Kálvária utcai üzemben az öntetekkel és az egységesen díszített desszertekkel együtt.
Diétás termékeink körét a jövőben
igyekszünk a vásárlói elvárásoknak megfelelően tovább bővíteni.
– Most fagylaltot és süteményt,
a szezon után pedig kézzel készített bonbont és táblás csokoládékat fogunk árusítani. Már az első
napon is sokan jöttek, ezért úgy
érzem, hogy üzletünk nyitásának
létjogosultsága van, ami mellett
természetesen fő csapásvonalnak
megmarad a cukrászati termékek,
esküvői torták készítése.
Kovács János mestercukrász
fagylalt és sütemény üzlete egy
újabb megállóval bővítette ligetes
főutcánk pihenő teraszait, ahol a
hívogatóan kellemes kerthelyiségben jólesően ülhetünk le egy fagylalt, kávé, vagy sütemény mellé.
K. G.

Egészséges, csokibarna bőr, teljes biztonsággal
A kiskunfélegyházi Profi Csokiszolárium – lépést tartva a legújabb trenddel és fejlesztésekkel – stúdiójuk és gépparkjuk felújításával most még tovább növelte szolgáltatási színvonalát.
– Stúdiónk belső megújításával
egyidőben két új gépet is vásároltunk, amelyek a tökéletes barnítás mellett aromaterápiával, vízpermettel és Sound around plus
hangrendszerrel rendelkeznek –
mondta el Csákiné Balogh Tímea
ügyvezető.
– A vendégeink figyelmét azonban mindig felhívjuk arra, hogy az
esztétikus bőrszín elérése lassan

és fokozatosan lehetséges – számolt be üzletpolitikájuk elsődleges,
az egészséget és mértékletességet
szem előtt tartó szempontjairól.
– Vendégeink bőrtípusának és
egyedi igényeinek megfelelően elsővonalas szolárium kozmetikumokat
is értékesítünk, amelyek használatával megköthetők a szoláriumozás során keletkező szabadgyökök,
ápoló, hidratáló összetevőik pedig

táplálják a bőrt, elősegítve ezzel az
UV-fény eredményesebb hatását.
Anti-aging hatóanyagaik megelőzik az apró ráncok kialakulását, és
vannak, amelyek segítségével megvédhetjük tetoválásainkat, vagy az
extra barna bőrszínt tovább fokozhatjuk – mondta el az üzletvezető a
legújabb fejlesztések eredményeit.
E magas színvonal biztosítása
mellett megújult belső környezetben, bérletakciókkal és még több
luxussal várják május 4-étől a biztonságos barnulásra vágyó vendégeket.
(x)

Május 7-én nyit a strand
A tavasz beköszöntével megkezdték a karbantartási munkálatokat a szakemberek, amelyek
jelenleg is tartanak. A kötelező
állagmegóvó feladatok mellett
sok energiát fordítanak a strand
felvirágoztatására, amely során
a szezonális virágok mellett

kúszócserjék, lilaakácok is ültetnek mind a fürdő utcafronti
részein, mind a strand területén. A május 7-i nyitásra meglepetéssel készül a strand vezetősége a laptoppal, táblagéppel
és okostelefonnal érkező vendégek számára. A karbantartá-

si munkák június végén, július
elején folytatódnak a fürdő beltéri medencéinek, a szauna és
gőzkabin területének állagmegóvási munkáival. A tervezett
munkálatok mellett a strand folyamatos nyitvatartással várja
vendégeit.

Hirdetés

SZŐNYEG MOSODA
TAVASZI AKCIÓ!
Mindenféle szőnyeg tisztítása
háztól-házig szállítással.
Padlószőnyegek bútorkárpit
tisztítása a helyszínen.
Már 1995 óta

Tel.: 53/352-143, 20/590-3629
www.pallagiteam.hu
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Csodálatos tájakon

Felejthetetlen, élményekben gazdag utazáson vehettek részt a
Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézményének
és a székelyudvarhelyi Bányai János Műszaki Szakközépiskola
diákjai március 18-26. között az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő által kiírt „Határtalanul” pályázaton nyert támogatásnak
köszönhetően.
Az összeállított program megvalósítására 4.796.250 forint
támogatást nyertek, amit a kiskunfélegyházi csoport erdélyi
és a székelyudvarhelyi csoport
magyarországi utazására fordíthattak. A pályázat címe – „A szülőháztól az emlékhelyig. Kunok
és székelyek Petőfi Sándor és
Arany János tiszteletére, a legendák, mondák és regék útján”
– is jelzi, hogy az iskolák tanárai
és diákjai mindig is kiemelten
fontosnak tartották Petőfi Sándor
emlékének ápolását.
A kiskunfélegyházi csoport
programokkal bővelkedő utazása

március 18-án kezdődött, amikor
a rendkívül rossz időjárási előrejelzések ellenére is útnak indultak.
Az Erdélyben töltött 5 nap alatt
gyönyörű helyeken jártak a PG-sek,
többek között látogatást tettek
Nagyszalontán, felsétáltak Szejkefürdőn Orbán Balázs sírjához
a 14 díszes székelykapu alatt, kirándultak a Gyilkos-tóhoz, a vadregényes Békás-szoroshoz, a parajdi
sóbányához, és felkeresték a Petőfihez köthető emlékhelyeket is. A
testvériskolában nagy szeretettel
fogadták őket, a közös programok
szorosabbra fűzték a két diáksereg
közötti barátságot.

A kalandok kimerít
hetetlen forrása
Kitartással a legnehezebb dolgok is megvalósíthatók. Ez volt
a legfontosabb üzenete Végvári
Tamás kajakos előadásának, aki
25 ezer kilométert tett meg Budapesttől a Dunán, a Fekete- és
a Földközi-tengeren, az atlanti
partvidéken át az északi sarkkörön túl Norvégia „tetejéig”, a

Nordkinn-fokig. A sportember
élményeiről, a kajakozás iránti
elkötelezettségéről számolt be
közönségének – gazdag fotó- és
filmanyaggal – április 19-én, a
Földrajzi Szabadegyetem előadásán. Az előadót Bense Zoltán
földrajztanár, hegymászó köszöntötte a beszámoló előtt.
A sportember elmondta:
a sikeres út sok mindent
megváltoztatott az életében.
Leginkább azt, hogy gondos tervezéssel, kitartással,
megfelelő felkészüléssel a
legnehezebb dolgok is megvalósíthatók. És persze azt
is, hogy a víz, legyen akár
sós, akár édes, a kalandok
kimeríthetetlen
forrását
jelenti.
Az előadást a Nemzeti
Kulturális Alap támogatta.
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Diákönkormányzatot
választottak

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat április 24-én választott új polgármestert és képviselőket. A város oktatási intézményeiben sokan
járultak az urnák elé, a választás a
szabályoknak megfelelően, zökkenőmentesen zajlott. A leadott voksok
alapján a diákközösség Barna-Pap
Adriánt, a Szent Benedek Gimnázium tanulóját választotta diákpolgármesterré. A GYIÖK megválasztott
képviselői és polgármesterük április
26-án, a város képviselő-testületének ülésén tették le esküjüket, és
vették át a megbízólevelet Csányi
József polgármestertől.
A diákönkormányzati választáson intézményenként a két legtöbb

szavazatot kapott jelölt jutott be a
GYIÖK helyi parlamentjébe. A diák
képviselő-testület
munkájában
részt vesznek: Almási Emerencia, Jaksa András, Csányi Dorka, Csányi Leila, Farkas Nándor,
Szabó Gergő Zsolt, Ambrus Mária, Járvás Mercédesz, Czibolya
Máté, Szikszai Dorina, Csuka
Dániel, Tóth Violetta, Papp Vivien, Szarka Gréta, Szondi Boglárka, Zsíros-Juhász Zsombor,
Ficsór Gábor, Galló-Szabó Dorka, Dudás Tamás, Szabó Zsombor, Nikula Kitti, Turcsányi Mátyás, Ladányi Bence, Földházi
Ádám, Balla Zsófia és Fetter
Virág.

Előkelő helyen
végeztek a dózsások
Április 21-én rendezték meg Szolnokon a 22. Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntőjét, ahol a Kiskunfélegyházi
Dózsa György Általános Iskola két korosztályban is képviselte
városunkat. A döntőbe a területi fordulók eredményei alapján
kategóriánként a 13 legjobb csapatot hívták meg. A dózsások
ebben az erős mezőnyben végeztek mindkét csoportban (5-6. és
7-8. évfolyam) a nagyon előkelő negyedik helyen, alig lemaradva
a dobogóról.
A körzeti fordulóból 5-6. évfolyamon az országos harmadik legjobb eredménnyel jutott tovább a
Dorogi Sára és Dudás Tamás
alkotta 6. osztályos, illetve a második legmagasabb pontszámmal
a Sárói-Szabó Janka, Seres Vanda, Farkas Péter összeállítású 8.
osztályos csapat.
Az országos fordulóra a gyerekeknek egy, a kedvenc kiránduló
helyüket népszerűsítő plakátot is
kellett készíteniük, amelyet korosztályonként külön díjaztak. A
hatodikosok a 2., a nyolcadikosok
a 3. helyezést érték el munkáikkal.

Az egyes fordulók a víz témakörét, valamint a Duna-Dráva Nemzeti Park élővilágát járták körül.
A verseny az elméleti tudásokra
alapozó teszt írásából, illetve egy
prezentáció bemutatásából állt:
„Lételemünk a víz” címmel. Az
előadásban lakóhelyünk és környékének felszín feletti és felszín
alatti vizeiről, azok jelentőségéről
kellett a felhasználók szempontjából beszélni.
A kiváló teljesítményt felmutató
dózsás csapatok felkészítői Somkuti Judit és Verebné Vadkerti
Krisztina tanárnők voltak.
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Sikert arattak a fodrászok

A lovat
meggyőzni kell
A Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos
Szakképző Iskola részt vett április
14-én, Kárpátalján, a Royal Beauty Kárpát Kupa 2018, Nemzetközi
Szépségipari Kiállításon, Versenyen és Vásáron, amit Munkácson,
az Eventum Hall rendezvényházban tartottak. A versenyt magas
színvonalon szervezték meg, a
helyszín és a versenyzők munkái
rendkívül látványosak és sokszínűek voltak.
A versenyen tanuló és junior
kategóriában indulhattak a félegyházi diákok, és kimagasló eredmé-

nyeket értek el esküvői frizura és
divatos estélyi frizura kategóriában. Herczeg Eszter Éva az előbbi kategóriában I., az utóbbiban
II. helyezett lett. Varró Gabriella
Adrienn II. helyezés ért el esküvő
frizurában. Felkészítői a tanulóknak: Benkóné Barcsa Nóra, Téti
Tímea és Nagyné Patkó Anikó.
A versenyen az ifjonc fodrászok
tapasztalatot cserélhettek és új
technikákat ismerhettek meg.
Emellett a nemzetközi versenyen
lehetőség nyílt a kapcsolatteremtésre is más nemzetek indulóival.

Sporteszközöket kaptak

A kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripar Szakképző
Iskola adott otthont a 18. Lovász
Szakma Kiváló Tanulója Versenynek. A megmérettetésen nyolc iskola 15 lovász tanulójának kellett
bizonyítania szakmai felkészültségét. A verseny első napján, 18án elméleti kérdések megválaszolására volt kíváncsi a szakértő
zsűri. Másnap fogathajtó és lovas
képességeiket kellett megmutatni
a versenyre nevező 11 lánynak és
4 fiúnak. A házigazdák nem csak
kiváló szervezőnek, rendezőnek
bizonyultak, de azt is megmutatták, hogy a városban kiváló lovasokat képeznek. Ennek bizonyítéka, hogy tanulóik közül Jaksa
Brigitta az első, Benkó Izabella
a második helyezést érte el. Felkészítő tanáraik Szajbert Éva és
Kamocsa Dorisz voltak.
Az eredményhirdetésre a városháza dísztermében került sor,

ahol a város nevében Csányi József köszöntötte a versenyzőket,
felkészítő tanáraikat és kísérőiket. Elmondta, hogy a mostani
versenyt azért is nagyra értékeli
a város, mert az itt működő szakképzőben magas színvonalon
képzik a lovászokat, amit a mostani versengés végeredménye is
bizonyít.
Dr. Németh Csaba, a versenybizottság elnöke hangsúlyozta,
hogy egy rendkívül komplex, az
élet szinte minden területét érintő
szakmáról van szó, ahol az élettantól, a lovak viselkedésén át, a
lovaglás elméletig, a fogathajtásig,
a lovak gondozásáig, takarmányozásáig rendkívül szerteágazó
tudásról kell a diákoknak számot
adniuk. Mint mondta, egyetemi
oktatóként is állítja: az itt résztvevő diákok szakmai tudása, felkészültsége, komplexitása, meghaladja az egyetemi igényeket is.

Platános irodalmi sikerek
A sportszeretők körében évek óta
kedves rendezvény a szilveszteri
futás. Az év utolsó napján az óvodásoktól az időskorúakig sokan
rajthoz állnak, hogy felfrissüljenek
az újévet köszöntő ünnepre. Idén a
szervezők, a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub vezetői úgy döntöttek, hogy jótékonyságra is buzdítják a résztvevőket. A hosszú távot
teljesítőknek jelképes összeggel
– 500 forinttal – lehetett nevezniük. A futók szívesen vállalták ezt
annak tudatában, hogy támogatásukkal a Kiskunfélegyházi Göllesz
Viktor Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény diákjainak fejlődését segítik elő. A hír hallatán a futástól
távol maradók között is akadtak
támogatók.
A futáson több mint 200 ezer

forint gyűlt össze. Ebből – az iskola vezetésével egyeztetve – udvari játékokat, sporteszközöket
vásároltak. Az adományt április
17-én adta át a futóklub elnöke az
iskola vezetésének. A nagyobbak
pingpongütőt, pingponglabdát, tollasütőt, tollaslabdát, focilabdát, a
kisebbek pedig 5 kisebb méretű és
10 nagyobb méretű rollert kaptak,
amit az átadás után azonnal örömmel vettek birtokba.
Keresztesné Csikós Gabriella, a Göllesz Viktor Óvoda és Iskola igazgatónője elmondta, hogy
ezeket az eszközöket nemcsak az
óraközi szünetekben, hanem a
testnevelés óra keretei között is
használhatják a gyerekek. Számos
egyensúlyfejlesztő és tornagyakorlatot végeznek vele, mely az örömteli kikapcsolódás mellett testi fejlődésüket is biztosítja.

A platános diákok József Attila
tiszteletére rendezett szépolvasó
versenyen vettek részt a költőről
elnevezett iskolában, április 10én. A 4. osztályosok között Tímár
Csenge az első helyezett lett. Az
5-6. osztályosok korcsoportjában
Kiss Boglárka az első, Csontos
Dóra a második, Kis Virág pedig
a harmadik helyen végzett. A 7-8.
osztályosok között Szabó Anita
II., Rácz János Dominik III. A

költészet napján a Testvérmúzsák találkozóján csillogtathatták
meg tehetségüket verssel, dramatizációval, zenével. Ezen a napon
a Constantinum intézményben
megrendezett szavalóversenyen
az 5-6. osztályosok korosztályában különdíjban részesült Varga
Bernadett Napsugár, a 7-8.
osztályosok közül Rácz János
Dominik a II., Baranyi Szonja a
III. helyezést érte el.
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Éneklő Ifjúság – kórusminősítő hangverseny

A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola és AMI, valamint a
Gyermekeinkért Alapítvány első alkalommal rendezte meg április 26-án
az Éneklő Ifjúság énekkari találkozót.
A minősítő hangversenyen öt énekkar vett részt, az értékelést olyan
neves tagokból álló zsűri végezte,
mint dr. Ordasi Péter DLA Liszt-díjas karnagy, dr. Makkai Gézáné karnagy, nyugalmazott iskolaigazgató, és
Szatmári Imre karnagy.
A gyermekek szívből szóló előa-

dása meghozta gyümölcsét, ugyanis
a Batthyány Kicsinyek Kórusa „A”
arany diploma minősítésben részesült és az év kórusa kitüntetést
kapta. A Batthyány Felső Tagozatos
Kórus „A” ezüst minősítésben részesült, a Petőfiszállás – Pálosszentkút
Schola „B” arany minősítést kapott,
az Antanténusz Gyermekkórus „A”
arany minősítéssel gazdagodott, végül pedig a Miraculum Gyermekkórus „A” arany diplomát kapott és az
év kórusa kitüntetésben részesült.

Humán sikerek
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Ünnepelt a József Attila
Általános Iskola

Április 9-e és 13-a között rendezte
meg a József Attila Általános Iskola a „József Attila hét” kulturális
rendezvénysorozatát. A diákok számára egész héten át színes programokat, vetélkedőket kínáltak az
intézmény pedagógusai. A kultúra
és különböző szaktárgyak területén számos vetélkedőn mérhették
össze tudásukat a tanulók játékos
formában. Többek között társasjáték-délután, angol és német nyelvi
iskolák közötti vetélkedő, alsó tagozatos tantárgyi versenyek, és új
színfoltként a „JÓ-DIÁK” műveltségi vetélkedő biztosított lehetőséget
a minőségi időtöltésére.
A hét kiemelt eseménye volt
április 11-e, amely az iskola név-

adójának születésnapja és egyben
a magyar kultúra napja is. Ebből
az alkalomból került sor a már
hagyományos, 10. alkalommal
megrendezett „Testvérmúzsák Találkozóra”, amelyen a józsefes diákok mellett a Platán utcai tagintézmény és a gátéri Széchenyi István
tagintézmény tanulói is színes ös�szeállítással mutatkoztak be a magyar költészet, próza és néptánc,
valamint a kultúra könnyedebb
területeiről hozott válogatásaikkal.
A költészet napja alkalmából, a
Constantinumban megrendezett
városi szavalóversenyen a József
Attila Általános Iskola tanulója,
Rádi Lilla 5.b osztályos tanuló a
2. helyen végzett.

Matematikai tehetségnap
A MATEGYE Alapítvány ebben az évben is megrendezte a Kecskeméti Matematikai Tehetségnapot, amelynek részét képezi a
Kecske Kupa Csapatverseny. A szervezők már az ősszel lezajlott
1. forduló előtt felkérték a Kiskunfélegyházi Batthyány Általános Iskolát, hogy helyszínként is kapcsolódjon be a verseny
területi lebonyolításába. Az eddigi két fordulóba a félegyházi
csapatokon kívül Makóról és Szegedről is érkeztek versenyzők.

Az elmúlt hetekben sikert sikerre halmoztak a József Attila Általános Iskola tanulói a magyar irodalmi és nyelvtani megmérettetéseken. A városi és a megyei vetélkedőkön is sikerült rangos
helyezéseket elérniük.
A Weöres Sándor városi szavalóverseny első helyezettjei: alsó
tagozat: Dinnyés Nelli 1. a, felső
tagozat: Horváth Anna 8. a. Mindkét tanuló továbbjutott a megyei
fordulóra, amelyet Kiskunhalason
rendeztek meg.
A Bendegúz NyelvÉsz anyanyelvi
verseny megyei fordulóján Kecskeméten a következő helyezéseket
érték el a józsefes diákok:
1. helyezett: Vincze Bálint 2. a

4. helyezett: Kovács Ráhel 1. a
4. helyezett: Elek János 3. a
7. helyezett: Bátori Péter 1. a
Vincze Bálint az országos döntőbe jutott.
A Szép magyar beszéd területi
versenyén Szondi Boglárka 6.a
osztályos tanuló a második helyezett lett. A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulóján
Géró Milán 6.a osztályos tanuló a
6. helyezést érte el.

A matematikaversenyen 4 fős
csapatok vehettek részt, melynek
tagjai egy iskola azonos évfolyamra járó tanulói lehettek. Egy
évfolyamból több csapat is indulhatott. A verseny lényege a gyorsaság és a taktika.
Az április 14-i rendezvény a
feladatok megoldásán kívül is
tartogatott izgalmakat. Minden
résztvevő csapat az indulásért
Kecske Garasokat kapott, amelyet
gyarapítani különböző táblás feladatok helyes megoldásával tudtak. A rendezvény végén ezekkel
a megszerzett garasokkal értékes
nyereményekre lehetett licitálni.
A kihívásokban bővelkedő verseny országos döntőjébe a két

forduló összesített pontszámai
alapján a Batthyányból a 6. évfolyamos „Ne igyunk előre a kecske
bőrére!” csapat jutott, amelynek
tagjai: Farkas Dominik, Kis
Domonkos, Kámán Ákos és
Oláh-Marcényi Balázs. A csapat felkészítő tanára és egyben a
helyszíni főszervező Rádiné Petróczi Márta volt.
A verseny zavartalan lebonyolítását lelkes kis csapat támogatta.
Kollégák és egykori tanítványok
összehangolt munkája kellett
ahhoz, hogy ez a délelőtt felejthetetlen élmény legyen minden
résztvevőnek. Munkájukat ezúton
is köszönjük!

Bense Zoltán
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Tovább szépül a Horváth Zoltán utcai park
A városközpont átfogó megújítását tartalmazó Zöld város projekt egyik kedves és üde eleme
a Dózsa György utca és a Horváth Zoltán utca közötti park
egységes gondolatba öntése.
Minden bizonnyal sokan emlékeznek még arra, hogy milyen utat járt
be ez a kicsi, de sokak életterében
fontos szerepet betöltő terület az
elmúlt években. A jelenlegi városvezetés első intézkedései között
megvásárolta a környék életét
hosszú ideje megkeserítő, lepusztult, patkányok lakta ingatlant, és
átfogó fejlesztésbe kezdett. Parkolók épültek, rendezett zöldfelület
feledteti mára a szégyenteljes múltat, s nemrégiben szabadtéri fitnesz eszközökkel is gazdagodott a
közkedvelt park. A Zöld város keretében most újabb fejlesztést készítenek elő, aminek eredményeként
egy bekerített játszópark létesül.
A részletekről Nemcsok Márton
projektfelelőst, a tervezést végző
Pagony Táj- és Kertépítész Iroda
tájépítészét kérdeztük.
– A tervek elkészítésekor a közmű és a környező beépítés határo-

Műhelyfoglalkozás
Félegyháza valamennyi testnevelő tanára és testnevelést
tanító tanítónője részt vett a
József Attila Általános Iskolában meghirdetett műhelyfoglalkozáson. Az összejövetelen, amelyet a Testnevelés és
Művészetek Munkaközössége
szervezett, Adamik Zoltán
mesterpedagógus, szakedző
tartott előadást a futóiskola és szökdelő iskola helyes
végrehajtásáról.
Előadásában sikeres növendékei voltak
segítségére bemutatókkal. A
főszervező, a munkaközösség
vezetője D. Kis Zsuzsanna elmondta, hogy szeretnék rendszeressé tenni az ilyen típusú
szakmai tanácskozásokat.

2015.

zott kereteket adott. Egyeztettünk a
szomszédos óvoda pedagógusaival
is, akik – mivel nagyon pici az udvaruk – jelenleg is ide viszik játszani, mozogni a kicsiket. Nem titkolt
szándékunk, hogy segítsünk a gyerekek szorultságán és a jelenleginél
gazdagabb lehetőséget kínáljunk a
szabadtéri játékra. Az óvodás és
kisiskolás csoportok mellett a környékben élő kisgyermekes családokra is gondoltunk. A játszóteret
vizuálisan, a sövény és a burkolatkiosztás felhasználásával több részre
osztottuk, hogy egyszerre több csoport is tudja használni.

2018.

A projektfelelős elmondta azt
is, hogy a Zöld város projekt által
érintett játszóterek tervezésekor
arra törekedtek, hogy egy jellegzetes hangulat megteremtése mellett
mindegyik egységnek legyen egyedi
arca is. A Dózsa György utcai park
tematikája például a hinta lett. Ennek megfelelően számos hinta színesíti a kínálatot, középen pedig
egy mászóerdő várja majd a kis felfedezőket. Az új festett fajátékokat
harmonikusan vegyítik a jelenlegiekkel, amelyeket előbb felújítanak.
Egészségügyi kezelésben részesül a teljes meglévő faállo-

mány, egyet kivágtak, és néhány
újat még ültetnek. Ezzel együtt
csodálatosan változatos, zöld, árnyas park nyújt majd lehetőséget
pihenésre és játékra a város szívében. A tervezők a kerekesszékesekre is gondoltak: a központi
utat akadálymentesen lehet majd
használni, ami a térbútorokról is
elmondható.
A fitnesz játszótér kap egy kiszolgáló teret ivókúttal, és miközben megmarad az elszeparáltsága
– elvégre egészen más korosztályt
szólít meg, mint a játszótér – integrálódik a park egységébe.

Tavaszt köszöntöttek
Európa nagy részén április 24-ét, Szent György napját tarják számon a tavasz kezdeteként. Az egyház a
legenda szerinti sárkányölő Szent György névünnepét
tette erre a napra. Magyarországon, ezen a napon
történt az állatok első kihajtása a legelőkre. A Kiskun
Múzeum a Szent György-napi ünnephez kapcsolódóan
rendezett játszóházat április 28-án, a Petőfi Sándor
Emlékházban. A gyerekek ezen a napon megismerkedhettek a pásztorkészségekkel, a nyájakat őrzők ruházatával, az ünnephez kötődő legendákkal, miközben
kézműves alkotásokkal is múlatták az időt. Természetesen az elkészült alkotások is kapcsolódtak a tavasz
kezdetéhez, a jószágtartáshoz.

Föld-napi játszóház
A Föld napja alkalmából rendezett interaktív játszóházzal várta az alsó tagozatos diákokat április
20-án, a Móra Ferenc Művelődési Központ. A programra öt általános iskolából érkeztek a gyerekek.
A délelőtt jó hangulatban, és a környezetvédelem
szellemében telt. A résztvevők különböző állomásokon, játékos formában, csapatmunkában bővíthették már meglévő tudásukat a szelektív hulladékgyűjtésről, az újrahasznosítás lehetőségeiről pedig
a kézműves foglalkozás keretében beszélgettek. A
környezetszennyezés különböző formáival Romhányi József dr. Bubó című meséje hozta közel a
gyerekekhez.
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Kormányrendelet írta elő valamennyi település számára egy
olyan dokumentum megalkotását,
amely azokat a települési értékeket tárja fel, amelyek az építésügyi,
településfejlesztési munkák során
létesülő építmények, a települési
környezet esztétikus kialakítását
befolyásolják. Ez mindig az adott
közösség identitását tükrözi.
Az elkészült kézikönyv példatárszerűen sorakoztat fel – egy nagyon
tudatos tematikus rend szerint –
számos olyan példát a városból,
amely valamilyen követhető települési értéket hordoz. Már a jogalkotó
szándéka is az volt, hogy komplex
gondolkodással rajzolódjon ki az a
jövőt meghatározó „településarculat”, amelyet az adott közösség
magáénak érez. Ezek alapján Félegyháza települési értékként fogalmazta meg a környező, gondosan
művelt alföldi tájat, a városban
kialakult kertkultúrát, a színes, virágos köztereket, szabadtéri közösségi tereket, valamint a lakókörnyezet igényes alakításának számos
módját és eszközét.
A város ezzel mintegy deklarálta, hogy törekszik az emberi jólétet
és életminőséget támogató településfejlesztésre, azaz egyetért a Jó
Állam jelentésben 2015-ben megfogalmazottakkal, miszerint: „…
a gazdaság fenntarthatóságának

Félegyháza Településképi
Arculati Kézikönyve
Fotó: Seres Attila

Áprilisi ülésén
fogadta el a
félegyházi képviselő-testület
a város Településképi Arculati
Kézikönyvét.
Az alábbiakban
Kiskunfélegyháza zöld infrastruktúra hálózatáról olvashatnak, az arculati kézikönyv
alapján.
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egyre jelentősebb feltétele a környezeti tőke állapotának megőrzése.” Mindezt a zöld infrastruktúra
szervezi egységbe.

Igényes kertészeti megoldások udvarban, épületen és előkertben

Mi is hát a zöld infrastruktúra? A
zöld infrastruktúra egy olyan hálózat, amely a többi települési – mint
például közlekedési vagy közmű

– hálózathoz hasonlóan szolgáltatást nyújt, amit ökoszisztéma
szolgáltatásnak hívunk. Ez azt jelenti, hogy pl. az egészséges környezet, a természeti táj, a megfelelő klimatikus viszonyok, a sokszínű
élővilág, az emberi tartózkodásra
alkalmas városi környezet, stb.
elengedhetetlenül fontos emberi
élettér, megléte nem természetes és magától értetődő, azzal jól
kell gazdálkodnunk. Jó sáfárként
kell számba vennünk, terveznünk,
fenntartanunk és fejlesztenünk.
Tulajdonképpen az Európai Unió
Zöld város programjai ennek jegyében fogalmazódtak meg.
A zöld infrastruktúra-hálózat
fejlesztése többek között a következőket tartalmazza: ésszerű,
indokolt és értékalapú településfejlesztés; klímavédelmi intézkedések; természeti erőforrások
védelme; ökológiai kapcsolatok
biztosítása; zöldfelületek fenntartása; zöldfelület-gazdálkodás;
zöldfelület-finanszírozás; csapadékvíz-gazdálkodás;
szabadtéri
rekreáció, pihenés, sporttevékenység helyeinek kialakítása.
Félegyháza mindezeket szem
előtt tartva állította össze a Településképi Arculati Kézikönyv
értéktárát, amiből néhány kiragadott, kedves példát örökítenek
meg a fotók.
A Településképi Arculati Kézikönyv megtekinthető a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapon.
Nagy Ágnes városi főkertész

Tájrészlet a város határában
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Édesanyám!
Édesanyám köszönöm nékedHogy életet adtál nékem,
Szereteteddel elárasztottálEtettél, itattál ápoltál engem.

Édesanyám mindezt hogyanHáláljam meg néked,
ha kell majd viszonzásulVigyázlak, ápollak téged.

A hidegben melengettélA hótól féltettél,
Sok-sok mindent megtettélVártad tőlem az első szót.

Már én is édesanya lettemNekem is van gyermekem,
Tudom mit jelent Anyának lenniGyermeket nevelni, s azt szeretni.


Kelemen Sándorné
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Édesanyámnak
szeretettel

R

endhagyó módon emlékezünk meg idén az édesanyákról. Ezúttal nem közismert költők, írók tökéletesen megkomponált, míves szavakba öltöztetett gondolataival ünneplünk, hanem szűk pátriánk
amatőr szerzőinek érzelemmel teli soraival. Fogadják őket
olyan nagy szeretettel, amivel készültek!

Május hava
Hóvirág, ibolya, nárcisz, liliom, orgona
Itt a május, melynek első vasárnapján anyák napja van.
Anyukám, anya, mami, mama milyen szép szavak
szépen hangzanak, ha ez tisztelettel és szeretettel van teli.
Mikor egy kicsiny gyermek megszületik
hónapok telnek el mire kimondja anya,
később édesanya lesz belőle, aki az életet,
a szeretetet, a biztonságot nyújtja neki.
Édesanya az, akihez odabújhatsz, ha baj van.
Ő az, aki mindig mindent megtesz,
segítségedre siet még akkor is,
ha már elhagytad a szülői fészket.
Jó érzés, kedves emlék,
vissza-visszatérni a házba, ahol felnőtté cseperedtél.
Felidézni gyermekkorunk legféltettebb álmát.
Álom, mikor már nekem lesz gyermekem,
unokám és rám várnak ugyanezek a problémák.
A gondok megoldásához
megkaptál Te is minden segítséget,
amit tovább adsz gyermekeidnek, unokáidnak,
nagy-nagy szeretettel.
Édesanyám már hét éve, hogy elment.
Ha szükségem lenne rá,
felnézek a csillagos égre,
hiszen csak fentről várhatom a segítséget.
Vannak kedves, szomorú, szép emlékek,
Anyukám Te mindent megtettél, megadtál nekünk, amit az erőd
engedett.
Sokat dolgoztál, hogy tisztességgel felnevelhesd négy gyermeked,
még akkor is, ha beteg édesapánk sokat nem segíthetett ebben.
Tisztelettel emlékezem Rád.
Kimegyek a temetőbe,
egy csokor virágot viszek Neked,
és egy szál gyertyát gyújtok a tiszteletedre.
Így emlékezem Rád,
soha el nem múló
nagy-nagy szeretettel.
Anyák napja egy évben egyszer van,
édesanyám mindig velem marad.


Polyákné Szőke Anikó

Köszönjük, hogy
vagytok nekünk!
Drága Édesanyák! Május első vasárnapja a ti és a mi napunk, akik
szintén anyává váltunk. Ez a nap
csak egy nap a sok-sok hálás és
néha hálátlan nap közül. De mégis
talán a legfontosabb, hiszen ilyenkor benneteket ünneplünk, akik
életet adtatok nekünk. Megéltétek
a világ legnagyobb fájdalmát azért,
hogy mi a világra jöhessünk. Óvtatok, védtetek, szerettetek. Ott
voltatok, mikor az első lépéseket
megtettük, és bátortalanul szemléltük a körülöttünk levő, akkor
még félelmetes, de ugyanakkor izgalmas világot. Ott voltatok mikor
az első napunk volt az óvodában,
bátorítottatok, hogy merjünk nyitni
a világra. Megvigasztaltatok mikor
elestünk vagy elbuktunk. Ölelésetekkel csillapítottátok a fájdalmunkat mikor elesettek voltunk.
A kudarcoktól nem megvédtetek,
hanem megtanítottátok hogyan

álljunk fel és menjünk tovább. Vigaszt és megértést kaptunk mikor
az első szerelmünk elhagyott, mikor azt gondoltuk ott vége van a
világnak, de ti tudtátok, hogy istenigazából csak akkor nyílt ki a világ
számunkra. Megdicsértetek mikor
sikeressé váltunk, ösztönöztetek
mikor elakadtunk az életünkben.
Egy kicsit elengedtétek a kezünket mikor az oltárnál átadtátok
annak a férfinek, akiben bíztatok,
hogy óva fog szeretni bennünket,
vigyázni fog ránk és gondoskodni
fog rólunk. Lélekben újra megéltétek a születésünket, mikor mi is
anyává váltunk. Megszakadt a szívetek, hogy akkor és ott nem tudtatok nekünk segíteni, enyhíteni a
fájdalmunkon. De ez az érzés kell
nekünk is, hogy tudjuk mit is jelent anyává válni. Köszönjük, hogy
vagytok nekünk!

V. B.
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Május 5., szombat
Anyák napi est
„Édesanyám, drága szentem”…
Magyar nóta, operett, örökzöld
dallamok
Házigazda: Tarnai Kiss László
Művelődési központ, 18 óra
Május 6., vasárnap
Sakkbajnokság
KHTK-Békés csapatainak
mérkőzése
Művelődési központ, 9-15 óráig
Május 8., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár
baba-mama klubja. A születés
hete programjai.
Városi könyvtár, 9.30
Kiskunfélegyházi Alapfokú
Művészeti Iskola grafika,
kerámia, fotó-videó
szakos diákjainak kiállítása
Művelődési központ 17 óra
A kiállítás május 22-éig
látogatható.
Május 9-10., szerda-csütörtök
Kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Anyák napi ünnepi műsora
Művelődési központ, 16 óra
Május 10., csütörtök
150 éve halt meg Tompa Mihály.
A költő életéről
és munkásságáról K. Csontosné

magyarul beszélő,
amerikai filmdráma
A belépés ingyenes!
Művelődési központ, 19 óra
Tompa Anna ny. pedagógus
tart előadást.
Közreműködik Mayer László.
Városi könyvtár, 17 óra
Május 12., szombat
Szine-java klub.
Téma: Zöldellő természet.
Vezeti Tarjányi Xénia
művésztanár.
Városi könyvtár, 9-12 óráig

KÖNYVTÁRSAROK
Sikeres pályázat,
ingyenes képzések
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tavalyi évben írta ki a
kulturális intézmények számára
„Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című
pályázatát. A nyertesek e pályázat
segítségével olyan tanulási programokat alakítanak ki, amelyekkel
a hagyományos képző intézményekből kiszoruló használói rétegeket szólítják meg.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár
a sikeresen pályázó Bács-Kiskun
Megyei Katona József Könyvtár
konzorciumi partnereként több,
kis létszámú, ingyenes képzést indít gyeden, gyesen lévőknek, gyermeküket igazoltan egyedül nevelő
szülőknek,
szakképzettséggel
nem rendelkező érettségizetteknek, valamint pályakezdő 25 év
alatti munkanélkülieknek.

Az egy
éven át,
heti rendszerességgel szakkör formájában
megvalósuló kezdő angol nyelvi
képzés lehetőséget ad arra, hogy
a résztvevők egy idegen nyelvet
megismerjenek és elsajátítsanak.
A megszerzett tudás eredményesebbé teszi az újra munkába állást, vagy az új munkahely
megtalálását.
A színe-java klub havonta egy
alkalommal várja az érdeklődőket közös színezésre. Ez a
stresszmentes tevékenység megnyugtatja agyunknak azt a részét,
amely a félelemérzetért felelős.
Segíti a fókuszálást, igénybe
veszi mindkét agyféltekét, hiszen egyszerre igényel logikát és
kreativitást.
További információkért látogasson el a könyvtárba, tájékozódjon telefonon (76/461-429) vagy
e-mailben (psvk@psvk.hu).

VI. Szivárvány Majális
Helyszín: Csanyi út 3. szám
9.30 – 18 óráig
Május 15., kedd
Könyvek klubja olvasókör.
Téma: Fazil Iszkander Vérbosszú
c. novellája. Vezeti dr. Szabó Imre
filozófus.
Városi könyvtár, 16.45
Május 17., csütörtök
„Történetek tábortűznél”
a Móra Ferenc Gimnázium
idegen nyelvi előadása
Művelődési központ, 13 óra

Május 19., szombat
Családi szombat délelőtt: gyermeknapi előzetes a
Gyermekbirodalomban.
Városi könyvtár, 9-12 óra
Kiállítás Karácsony Éva
és Németh András
alkotásaiból
Szakmaközi Művelődési Ház,
11 óra
XX. Kiskun Országos
Mazsorett Fesztivál
14.30-tól felvonulás
a városházától a vasútállomásig.
15 órától fesztiválmegnyitó
és bemutatók
a vasútállomás előtti
színpadon.

Boczonádi Szabó József
felújított sírjának
ünnepélyes átadása
Felsőtemető, 16 óra

Május 17-27.
Városalapítók Hete
Hagyományőrző
és Kulturális Fesztivál – 2018,
valamint
Gyermeknapi programok

Május 18.,péntek
FILM KLUB
Martin Scorsese –
Tibet végnapjai
A Petőfi Emlékév alkalmából a lánglelkű költő versei közül válogatunk.
Kép: Bodor Miklós.

FA LESZEK, HA...
Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy...
Csak hogy lényink egyesüljenek.
Ha, leányka, te vagy a mennyország:
Akkor én csillaggá változom.
Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy
Egyesüljünk) én elkárhozom.

(Szalkszentmárton, 1845. aug. 20–szept. 8. között)
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Városalapítók Hete Hagyományőrző
és Kulturális Fesztivál – 2018
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata szeretettel hív mindenkit
a május 17-e és 27-e között rendezendő Városalapítók Hete Hagyományőrző és Kulturális Fesztiválra valamint a Városi Gyermeknapi rendezvényeire.

Programok:
Május 17., csütörtök
16.00 Boczonádi Szabó József felújított sírjának ünnepélyes avatása
Felsőtemető
Május 19., szombat
11.00 Kiállítás Karácsony Éva és Németh András alkotásaiból
Szakmaközi Művelődési Ház
14.30 XX. Kiskun Országos Mazsorett
Fesztivál
Felvonulás
a
városházától
a
vasútállomásig
Návay-emlékmű előtt felállított
színpad:
(Esőhelyszín: Kossuth Lajos szakközépiskola tornacsarnoka)
15.00 Mazsorett Fesztivál megnyitója
Köszöntőt mond: Csányi József
polgármester
15.30 Fesztivál – bemutatók
19.00 Eredményhirdetés
21.00 Szabyest koncert
Május 22., kedd
10.00 Jász-Kun Történelmi Emléknap
– 275 éve alapították újra Félegyházát
Közösségi rendezvény a Kiskun Múzeum és a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas
Klubok Egyesülete közös szervezésében. Könyvbemutató, ismeretterjesztő
előadások a városháza dísztermében
20.00 Városalapítók heti Kocsmakvíz
Móra Ferenc Művelődési Központ
udvara
Május 24., csütörtök
14.00 XIV. Helyismereti vetélkedő
eredményhirdetése
Petőfi a „halhatatlan dalnok” és Félegyháza az 1848-49-es szabadságharc
idején
Petőfi Sándor Emlékház
17.00 Kiállítás a Bács-Kiskun Megyei Képzőművészeti Alkotótábor
munkáiból
A kiállítást Rideg László, a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés elnöke nyitja meg.
Móra Ferenc Művelődési Központ
18.00 1848-49 sorsfordító hatása
Kiskunfélegyházán és a Jászkun
kerületben
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet levéltáros-történész előadása
Petőfi Sándor Városi Könyvtár

Május 25., péntek
17.00 Balanyi Károly grafikusművész
Üzenet című kiállítását Feledy Tamás
művészeti író nyitja meg
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
18.30 Szűcs Levente fotókiállítása
„Itt születtem én…” Petőfi illusztrációk.
Szabadtéri kiállítás és
alkotóműhely szombaton és vasárnap
az ART TURKA Galéria előtt
Béke téri színpad
18.00 Fesztiválmegnyitó – Csányi József polgármester köszöntője
18.15 Masni és Pocó gyermekkoncert
– Mihályi Réka műsora
19.00 Rácz Gergő műsora
22.00 KELEMEN KABÁTBAN élőzenei
koncert
Petőfi téri színpad
19.30 Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar műsora
21.00 Phlox Tűzzsonglőr csoport
bemutatója
Május 26., szombat
10.45 Emlékképek a Kunsági Bajuszfesztivál legbajszosabb pillanataiból
A fotókiállítást Mészáros Márta múzeumigazgató nyitja meg
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Béke téri színpad
10.15 X. Kunsági Bajuszfesztivál
megnyitója
Köszöntőt mond: Csányi József polgármester, Szilágyi Péter, a Magyar Bajusz
Társaság ügyvivője és Gulyás László
ötletgazda-szervező
11.00 „Kinek bajsza éppen serken”
A Padkaporos Táncegyüttes és barátainak műsora, kísér a Rozsdamaró
zenekar
13.45 Nyilvános bajuszmustra
Felvonulás hazai és külföldi bajuszosokkal, a Kunsági Bajuszkirállyal, a
feltrei zászlóforgatókkal, a Langaléta
Garabonciások vezényletével a Szent
István Templomtól a Béke térig
14.15-17.15
Nemzetközi bajuszmustra és Kunsági
Bajuszkirály-választás
18.00 Berecz András Kossuth-díjas
mesemondó előadása
20.30 CSÍK ZENEKAR élőzenei koncert
22.00 Padkaporos Táncház a Rozsdamaró zenekarral

Petőfi téri színpad
11.30 „Volt egy ember, nagybajuszos” című alkotói pályázat
eredményhirdetése
15.00 Fabók Mancsi bábszínháza:
A háromágú tölgyfa tündére című
bábelőadás
16.00 Vig Balázs: Három bajusz gazdát keres című gyermekműsora
16.00-19.00 Családi délután a Kiskunfélegyházi Alapfokú Művészeti
Iskolával
Petőfi szobor mögötti tér
19.00 A Langaléta Garabonciások:
Háry János, avagy a nagyot lépő obsitos című gólyalábas előadása
20.00 Az olaszországi FELTREI zászlóforgatók csoportjának műsora

11.00 Aranyszamár Bábszínház: A
hold király palotája című bábelőadása
12.30 Vitalitás TSE Akrobatikus
Rock ’n’ Roll táncbemutató
14.00 Az olaszországi FELTREI
zászlóforgatók
közönségcsalogató
műsora
16.00 Bognár Szilvia „Titoktok” című
gyermekkoncertje
18.30 Brass on the Road térzenei
koncert

Május 27., vasárnap
9.00 Szentmise a városalapítók
emlékére
Sarlós Boldogasszony Templom
10.30 Ünnepi képviselő-testületi
ülés
Városi kitüntetések átadása
Városháza díszterme

Május 26., szombat
Kiskun Kupa – nemzetközi gyermek
és diák meghívásos egyéni és csapat birkózóverseny
Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok

Béke téri színpad
14.30 Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola műsora
15.00 Silver Step Táncstúdió műsora
15.30 Palcsó Tamás műsora
17.00 Tabáni István és Bebe „Máté
Péter Emlékkoncert”
Kísér: Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész és koncertzenekara
20.30 REPUBLIC élőzenei koncert
Városi Gyermeknapi programok
a Petőfi téren
9.30 Kiskunfélegyházi Kutyaiskola
bemutatója
10.00 PROFI-L Bábcsoport előadása

Városalapítók Heti
sportrendezvények
Május 19-20., szombat-vasárnap
Matolay Nemzetközi Emlékverseny
Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok

Városalapítók Kupa Nemzetközi
Sakkverseny
Móra Ferenc Művelődési Központ
XV.
Kuchinka
Vilmos
Emlékverseny
Félegyházi Termál Parkfürdő

Úszó

Kísérő programok:
kézműves kirakodó vásár, bortér, kitelepült vendéglátó egységek, Izgő-mozgó
játszóház kézműves sátra, Egérparádé,
Tekergő tér, Baba kuckó: ölbeli játékok,
Paprika Jancsi csúzlizdája, Kádár Ferkó
Fotószínháza, Néder Norbi körhintája,
Velocipéd, GO-KART, Egészséges Félegyházáért Egyesület és a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat sátra, május 27-én városnéző kisvonatozás
A műsorváltoztatás jogát fenntartják.
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A félegyházi lányok a siker receptjének
kézzelfogható bizonyítékai
Dombó János tavaly óta kinyilatkoztatva is Magyarország
valaha volt legeredményesebb
női és férfi futsal edzője egyben. E címre négyszeres Magyar Bajnoki cím és ötszörös
Magyar Kupa győzelem tette
méltóvá. Ezeknek a kiemelkedő eredményeknek minden
bizonnyal köze volt ahhoz is,
hogy idén március 1-jétől őt
választotta meg a Magyar Labdarúgó Szövetség a futsal női
magyar válogatott szövetségi kapitányának. Dombó Jánossal – aki egyben az Astra
Kiskunfélegyházi Bulls vezetőedzője is – félegyházi kötődéséről, sporttal kapcsolatos
terveiről és reményeiről, valamint az itteni tehetségekről
beszélgettünk.
– A huszadik idényemet
kezdtem a női
l ab d a r ú g á s
és női futsal
területén, de
már
előtte
és mellette
is jelen voltam edzőként és sportvezetőként
a férfi labdarúgás világában. 2010
környékén merült fel a gondolat,
hogy az Astra keretein belül egy alközpontot hozzunk létre Félegyházán, ami 2011-ben meg is történt.
Gyakorlatilag a semmiből kezdtünk
el építkezni. Legfontosabb célunk a
minőségi utánpótlás-képzés és a
profi versenysport megteremtése
volt. Úgy vélem, hogy ez mostanra
sikerült is.
– Emlékeztetőül, idézzük fel a
legbeszédesebb eredményeket!
– Szerénytelenség nélkül kijelenthetem, hogy Félegyháza város
csapata, az Astra Kiskunfélegyházi Bulls, Magyarország valaha
volt legeredményesebb női futsal
klubja, amit négy Magyar Bajnoki
cím és vele párhuzamosan öt Magyar Kupa elhódítása támaszt alá.
Ugyanebben az időszakban háromszor adtuk az év játékosát, kétszer
a gólkirályát, egyszer az év kapusa díjat sikerült elhódítanunk, egy
alkalommal pedig a fair-play díjat
is átvehettük. Kiemelt sikereink
között tartom számon az utánpótlás-képzésben elért eredményeket. 2011-ben szinte a semmiből
kezdtük el felépíteni hat-hétéves

kislányokkal egy olyan utánpótláscsapatot, amely az idei országos
kiemelt bajnokságon – hallatlan
balszerencsével lemaradva a bajnoki címről – második helyen végzett. Az U17-es és U18-as utánpótlás-korosztályaink pedig az elmúlt
időszakban két alkalommal is Magyar Bajnokok lettek.
– A tervszerű és tudatos
munka mellett milyen segítők
támogatták ezt a munkát?
– Rengeteg segítséget kaptunk
az önkormányzattól, és helyi cégek támogatását is élvezzük. Nagyon hálásak vagyunk a város által nyújtott támogató közegért, és
köszönjük a lelkesedését annak a
szűk körű, de annál hűségesebb
szurkolói körnek, akik szinte minden mérkőzésen megjelennek,
és dobbal, kereplővel teremtenek
inspiráló, jó hangulatot. A munkából oroszlánrész jutott kollégáimnak. Szeretném kiemelni a
félegyházi illetékességű edzőpárosunkat, és elismeréssel szólni
munkájukról, ami lehetővé tette
utánpótlás-eredményeinket.
– A labdarúgás klasszikusan
férfi sportág. Mennyiben kíván
másfajta felfogást futsalt tanítani, és nőkkel foglalkozni?
– Maga a futsal szó a futball és
sala szavak összevonásával született, és teremfutballt jelent, amit
a nagypályás labdarúgással szemben mindig teremben, kisebb lét-

szám, pálya- és kapuméret mellett
játszanak. A női labdarúgásnak
és futsalnak nagyon hasonlít a
képzési metodikája a férfiakéhoz,
de számos helyen el is tér. Nem
véletlen, hogy Nyugat-Európában
már 10-15 éve külön képzik a női
játékosokkal foglalkozó edzőket.
Eltérő biológiai és mentális adottságaikból fakadóan 12 éves kor
után annyira mást igényelnek a
két nem sportolói, hogy az eredményes munka és egészséges érzelmi érés érdekében szét kell őket
választani.
– Létezik egy jól körbehatárolható definíció arra, hogy kiből lesz jó játékos?
– Ma már a futsal, a futball tanítható és tanulható sportág. A
sikerhez persze számos kritériumnak kell teljesülnie. Ilyen például, hogy a gyermek megfelelő
korban, tulajdonképpen minél
korábban kerüljön be a rendszerbe. Emellett nagyon fontos,
hogy a gyermek, a szülő és az
edző (klub) hármasa egységben
tudjon működni, mert egymás
nélkül nem tudnak sikert elérni.
A megfelelő életkorban kapott,
kívánatos korosztályos képzéssel
véghez vitt építési folyamat célja,
hogy 18-20 éves korukra felnőtt,
„kész” játékosokká váljanak a
felcseperedő gyerekek. Eközben
minden segítséget megkapnak
a klubtól az ingyenes felszerelé-

sektől a versenyeken való részvétel költségeinek átvállalásán
át a színes közösségi programokig. Természetesen nem lesz
élsportoló mindenkiből. Mégis, mindannyian sokat nyernek
az életükbe vitt tudatossággal,
rendszerrel, felelősséggel, csapatkohéziós élménnyel, a kudarcok és sikerek közös megélésével
és feldolgozásával…
– Milyen helyet foglalnak
el edzői szívében a félegyházi
lányok?
– Négy helyen működtetünk az
országban alközpontokat, ezek
közül a félegyházi a legerősebb. Jelenleg 40-50 fős lehet az a létszám,
amely a városból és vonzáskörzetéből jár hozzánk, az U7, U9, U13
és U15-ös korosztályból. Ezeknek
a lányoknak nagy szerepe van abban, hogy bebizonyítsuk: 6-7 éves
lányokkal megkezdett tervszerű
munkával 5-7 év alatt káprázatos
fejlődést lehet elérni. Az U15-ös
korosztályban nekem ők az ország
legjobb csapata. Talán eljön a nap,
amikor ennek a nagyon tehetséges
korosztálynak a következő ugrás a
felnőtt csapatba kerülés lesz, és ha
a tőlük megszokott ritmusban fejlődnek, akár a magyar válogatottba
való bekerülés is szóba kerülhet.
Őszintén remélem, hogy szövetségi kapitányként ez a kellemes gond
megjelenik az életemben.

Tóth Timea
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Kiütés a második félidőben Távolabb a dobogó
Két ellentétes félidőt hozott a P&P
Kiskunfélegyházi HTK, valamint
a Kiskunhalas UKSC találkozója a
felnőtt férfi kézilabda NB II délkeleti csoportjának 20. fordulójában.
Az első játékrészben sokat hibázott a KHTK, szünetben 13-12-re
a vendég együttes vezetett. Ezt
követően megváltozott a mérkőzés képe, a gyors fordítást lehengerlő és magabiztos játék követte.
A KHTK védelme jól muzsikált,
a halasi csapat csupán négy gólt
szerzett a második félidőben, így
nem kerülte el a nagy vereséget.

A bajnokság hajrájában újabb értékes győzelmet aratott a KHTK és
két fordulóval az idény vége előtt
négy pontra meglépett üldözőitől.
Karnyújtásnyira került a második hely bebiztosításától, amihez
mindössze egy döntetlen is elegendő a hátralévő mérkőzéseken.
Az is eldőlt, hogy a bajnoki címet a
2017/18-as szezonban a Mezőtúri
AFC szerezte meg.
NB II férfi felnőtt Délkelet 20.
ford., 04. 28.
P&P Kiskunfélegyházi HTK –
Kiskunhalas UKSC 31-17 (12-13)

Előnyben az Astra
a bajnoki döntőben
Hátrányból fordítva megnyerte a
női futsal NB I. bajnoki fináléjának
első mérkőzését az Astra-4IG Kiskunfélegyházi Bulls. Az együttes az
alapszakasz-győztes Hajdúböszörményi TE otthonában diadalmaskodott, így előnybe került a három
győzelemig tartó párharcban. A
címvédő Hajdúböszörmény a 8.
percben szerezte meg a vezetést,
de a második félidő elején előbb
Szabó Boglárka, majd pedig a 19
éves Gelb Mónika is betalált, megfordítva az állást az Astra javára. Az

Astra megőrizte a 2-1-es vezetést,
a Hajúböszörmény pedig elbukta pályaelőnyét. A finálé második
mérkőzését május 13-án, vasárnap
19 órától a Kiskunfélegyházi Városi
Sportcsarnokban rendezik meg.
Női Futsal NB I. Döntő 1.
mérkőzés, 04. 28.
Hajdúböszörményi TE – Astra-4IG Kiskunfélegyházi Bulls
1-2 (1-0)
Gólszerzők: Tell Zsófia 8. p. ill.
Szabó Boglárka 21. p., Gelb Mónika 23. p.

Rekord létszám
az aquatlon versenyen

Rangadót veszített Kiskunhalason
a Kiskunfélegyházi HTK labdarúgócsapata a megyei I. osztályú
bajnokságban. Az ötödik helyen
álló hazaiak a tabella negyedik pozíciójában lévő félegyházi
együttes ellen már a 4. percben
megszerezték a vezetést és szűk
félórát követően 3-0-ás előnyre tettek szert. A KHTK még az
első félidőben a csereként pályára lépő Koncz Zsolt játékos-edző
góljával szépített, majd a második
játékrész elején Marsa Levente

találatával egy gólra faragta a különbséget. A 3-2-es állás a későbbiek során már nem változott, a
Kiskunhalasi FC két pontra megközelítette a negyedik helyezett
KHTK-t.
Bács-Kiskun Megyei I. 23. ford.,
04. 28.
Faddikkor-Kiskunhalasi FC –
Kiskunfélegyházi HTK 3-2 (3-1)
Gólszerzők: Dordevic Slobodan
4. p., Peic Gavran Dávid 21. p.,
Barta Mihály 28. p. ill. Koncz
Zsolt 34. p., Marsa Levente 48. p.

Sikeres küzdősport gála

Az előzetes várakozásokat is felülmúlta az első alkalommal megrendezett Félegyházi Küzdősport
Gála. A programok között többek
között thai box, MMA, K-1, ökölvívás és karatebemutató kapott
helyet. Az eseményt a Kiskunfélegyházi Harcművészeti Egyesület
vezetője, Nagy Krisztián és Simon Zoltán sportszervező közösen valósította meg. A gála során
a Kiskunfélegyházi Harcművészeti
Egyesület felnőtt versenyzői, a Félegyházi Térségi Sportiskola thai
boksz szakosztályának utánpótláskorú tagjai, valamint a Kiskun-

félegyházi MMA Sportegyesület
versenyzői és a Kiskunfélegyházi
HTK ökölvívói is ringbe léptek. A
gála nem titkolt célja volt a sportágak megismertetése, népszerűsítése és a félegyházi fiatalok
bemutatása. Összesen harminc
összecsapást láthatott a publikum,
az esti főmérkőzést a verseny zárásaként Nagy Krisztián a kolozsvári Cibu Adrián ellen vívta, ami
a román versenyző sikerét hozta.
Nagy Krisztián hozzátette, a gála
elérte a célját és reményei szerint
lendületet adhat a félegyházi küzdősport-egyesületek számára.

Országos mezei
futóverseny
A Jogging Plus Szuperinfó Futóklub
szervezésében a Magyar Triatlon
Szövetség támogatásával rendezték meg a SPORT XXI. Aquatlon
2018 Délkeleti Regionális Döntőjét
áprilisban, Kiskunfélegyházán. A
szakaszos versenyen Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye igazolt
és amatőr sportolói álltak rajthoz.
A verseny fő célja az aquatlon sport
népszerűsítése,
megismertetése

minden korosztállyal az ovisoktól a
szeniorokig. Az úszásból és futásból
álló versenyt a Félegyházi Termál
Parkfürdőben, a Hősök Park
jában
és a Kossuth utcán teljesítették a
sportolók. Nyolc egyesület 167 indulója állt rajthoz. A Jogging Plus
Szuperinfó Futóklub 29 utánpótláskorú és 2 felnőtt versenyzővel
nevezett. A felkészítést segítették:
Németh László, Bács Ferenc és
Szabó László.

Gödöllőn rendezték meg áprilisban
az atlétikai mezei futás diákolimpiai
országos döntőjét, amelyen a legjobb
iskolás hosszútávfutók gyűltek össze.
A fiú IV. korcsoportban két félegyházi diák is bejutott a legjobbak közé.
A Dózsa György Általános Iskola tanulója, Tóth Szilveszter 13 perc 29
másodperces időeredménnyel hatodik lett, míg Trungel-Nagy Kolos, a
József Attila Általános Iskola diákja
13 perc 48 másodperces időeredménnyel tizenegyedikként futotta le a
négyezer méteres távot.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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A régi Constantinum kórusainak sikereiről
A Kalocsai Iskolanővérek 1908-tól vezették a Constantinum leánynevelő-intézetet. A két világháború között a korszellemnek
megfelelően a hazafias, nemzeti érzület áthatotta az oktatás
egészét. A nevelésnek ez az iránya nemcsak az egyes elméleti
tárgyak tanításában nyilvánult meg, hanem külön is kifejezésre
jutott a művészeti tárgyak tanításában. Például a karénekeket
tipikusan magyar dalgyűjteményekből válogatták, az 1930-as
évektől kezdődően különösen kedvelték Kodály népdalokból
merítkező műveit.
Bár korábban is rendszeresen
szerepelt a Constantinum énekkara iskolai ünnepeken, templomi
alkalmakkor, énekeltek egyházi
énekeket, szerveztek nyilvános
zongoravizsgákat az iskolai keretek között hangszeren tanuló növendékeknek, de az énekkar első
komolyabb fellépése az 1933-as
helyi Kodály-hangversenyen történt. A zeneszerző nagyon pozitív

tapasztalatokkal távozott az intézményből, ennek köszönhetően
került sor egy későbbi szereplésre is. 1936 áprilisában ugyanis az
intézmény tanítónőképzőjéből és
polgári lányiskolájából 300 diák
utazott Budapestre, hogy Balogh
Mária Victima és Fork (Zalai)
Mária Teréz ének-zene szakos iskolanővérek vezetésével részt vegyenek az „Éneklő ifjúság” címmel,

a Magyar Kórus és az Énekszó
nevű folyóiratok szerkesztői által
a Zeneművészeti Főiskolán rendezett hangversenyen. A műsort a
Budapest II. rádió is közvetítette, a
félegyházi növendékek Berzsenyi –
Kodály „Magyarokhoz” c. kánonját
adták elő.
A következő tanévben, 1937. április 18-án, 370 tagból álló énekkar
indult a Constantinumból Kecskemétre, az Éneklő Alföld Bartók-ünnepére, ahol többek között a „Levél

Madárodúk készültek
A Föld napján madárodúkat készítettek a
móravárosi ovisok szüleikkel, nagyszüleikkel. A
szakszerűségben Meizl
Ferenc, a félegyházi Madárbarát Klub vezetője
volt segítségükre. Az elkészült 50 madárodút
ezúttal nem a közterületeken helyezik ki, hanem
készítőik
hazavitték,
hogy kertjükben, előkertjükben is gondozni tudják
a madarakat, miközben
megismerkednek velük.

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Ladányi Luca (anyja neve: Cserkó Andrea), Kócsó
Zselyke (Urbán Emese), Bajáki
Andrea (Somlyai Andrea), Molnár Natasa (Ladnai Tímea), Tóth
Tamás (Koczka Kitti), Dobák Milán (Kis Dóra), Bakó Henrietta
(Suha Zsuzsanna), Zoboki Bence
(Vincze Réka), Gulyás Norbert
Levente (Kis-Fekete Gabriella),
Seres Zselyke – Seres Kata (Czakó Tímea)

Házasságot kötöttek: Agócs
Erika – Krump Attila
Meghaltak: Kalmár Gábor, Pomázi Pálné Nagy Ilona, Pál Jánosné Kátai Mária, Rádi Andrásné Nagy Erzsébet, Bajáki József,
Király Andrásné Horváth Mária – Kiskunfélegyháza, Baráth
Sándor Jánosné Nagy Erzsébet
– Petőfiszállás, Molnár Andrásné
Árkosi Valéria, Kovár Irén Margit,
Duksa-Kovács Istvánné Csizmadia Ilona, Oskolás Éva, Dimény
Lajos – Kecskemét, Bene Ferenc
– Orgovány, Király Ilona – Bugac

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),
Fantoly Márton (fotó),
László István (hírszerkesztő)
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Győr

az otthoniakhoz” című kórusművet
mutatták be.
Az iskola zenekultúrájának
messzemenő elismeréseként 1938
májusában a Constantinum énekkara szereplési lehetőséget kapott
a budapesti Eucharisztikus Világkongresszuson. Ennek keretében
a félegyházi kórus énekelt a budapesti Egyetemi Templom miséjén
május 26-án, illetve a Pacelli pápai
legátus
(a későbbi XII. Pius pápa) számára rendezett ifjúsági fogadó
gyűlésen előadták Kodály „Lengyel
László” című daljátékát ritmizálva,
mint népi játékot. A Constantinum
diákjainak szerepléséről több fővárosi lap is szuperlatívuszokban
számolt be.
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. Enzo: 3 év körüli, fekete keverék kan
2. Joghurt: 15 hónapos, fehér
keverék szuka
3. Lénike: 1 év körüli, drapp terrieres keverék szuka
4. Zsinór: 5 hónapos, fehér-sárga
foltos 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 70/331-1634 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

Hirdetés

LEGJOBB TAVASZI AJÁNLATOK!
Sony PlayStation4 500 GB HDD, 4 db játékkal, garanciával:
Csak: 74.990 Ft
NEC 22”-os LED monitor 1év garanciával:
Csak: 17.990 Ft
Fujitsu Esprimo P920 asztali gép: Core-i7 4770, 4 GB mem., 128
GB SSD, DVD-író:
Csak: 104.990 Ft
ACER A315-31 új notebook: Intel N3350, 4 GB mem., 500 GB HDD,
webcam, 15,6”-os kijelző, 2 év gar.
Csak: 89.990 Ft
Minden számítógépre Windows 10 Home Premium csak: br. 9.490 Ft!

