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A helyismereti vetélkedő eredményhirdetésével és a városi kitüntetések átadásával telt a Városalapítók Hete alkalmából megrendezett ünnepi képviselő-testületi ülés május 27-én, vasárnap a
városháza dísztermében.
Az ünnep alkalmával Csányi József polgármester köszöntötte
a megjelenteket, s emlékeztetett
arra, hogy a Városalapítók Hete
Kiskunfélegyháza legnagyobb kulturális és hagyományőrző esemé-

nye, amellyel a redempciót engedélyező kiváltságlevél átadására
emlékezik a város. Mária Terézia
királynő a Jászkun kerület legfőbb
bírájának, Magyarország nádorának, gróf Pálffy Jánosnak 1745.

május 24-én adta át ezt a dokumentumot, s ezt a napot 2000-től
Félegyháza ünnepeként tartják
számon.
Ezt követte a helyismereti vetélkedő díjkiosztása (a díjazottak
névsora a 13. oldalon), majd az
önkormányzati kitüntetések átadása következett.
– Városunk életében 1857 óta
tisztelik meg az arra érdemesek-

nek tartott személyeket városi kitüntetéssel. Ők azok, akik a város
életében tett egyszeri kimagasló
tettükért, vagy hosszú ideje a városért vagy az országért végzett
kiemelkedő munkájukért elismerésben részesülnek és ezzel örökre
beírják magukat Kiskunfélegyháza
történelmébe.
Folytatás a 2. oldalon!

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.hu oldalon!
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Folytatás az 1. oldalról!
A 161 év alatt sokakat kitüntettek,
de évről évre fel tudott mutatni városunk olyan értékes embereket,
akik méltók a városi kitüntetésre.
Ők azok, akik Félegyháza jelképes
fájának hajszálgyökerei lehetnek.
Köszönettel tartozom Önöknek,
akiket ma a város kitüntetésben
részesít, mert mindannyian megalkuvást nem ismerő elszántsággal, a
városalapítók hitével, az itt élőkért
dolgoznak. A közösség csak így tudja kifejezni elismerését tevékenységük iránt – mondta a polgármester
az elismerések átadása előtt.
A félegyházi képviselő-testület
Hajagos Gyula kerületi esperes,
plébános részére a Szent István
Templom hívő közösségének lelki
fejlődéséért végzett több évtizedes
áldozatos munkájáért, szervező tevékenységéért „Kiskunfélegyházáért” kitüntető címet,
Mészáros Márta néprajzos
muzeológus, múzeumigazgató részére városunk kulturális és muzeális értékeit gyarapító tevékenységéért, a Petőfi-kultusz helyi és
határon átívelő terjesztéséért „Petőfi Emlékérem” kitüntető díjat,
Gáll Ernő, Segesvár város nyugalmazott önkormányzati képvi-

selője részére a határon túli magyar
nemzeti örökség lelkiismeretes
őrzéséért, Segesvár és Kiskunfélegyháza települések testvérvárosi
kapcsolatának aktív ápolásáért,
„Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető díjat,
Fazekas József Endre középiskolai tanár részére négy évtizede végzett kimagasló pedagógusi
munkájáért, a gyermekek iránt tanúsított szeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díjat,
Seres Antalné nyugdíjas középiskolai tanár, könyvtáros részére a
Móra Ferenc Közművelődési Egyesületben több évtizede végzett magas szintű tevékenységéért, a helyi
kulturális értékek ápolásáért, a jövő
nemzedékéért végzett munkájáért
„Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjat,
Hartyáni Gyula projektfelelős,
vezető tanácsos részére a polgármesteri hivatalban végzett 25 éves
pontos, körültekintő, precíz munkájáért, a lakosság szolgálatáért, kollégái iránt tanúsított szeretetéért
„Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat,
dr. Balla Rozália háziorvos részére lelkiismeretes, empatikus orvosi munkájáért, az emberek iránt
tanúsított feltétel nélküli szerete-

téért „Kiskunfélegyháza Város
Egészségügyéért” kitüntető díjat,
Pap-Szigeti Sándorné nyugdíjas pedagógus, önkéntes segítő
részére a szociális ellátás terén
végzett önzetlen, áldozatos munkájáért, az ellátottak iránt tanúsított
empátiájáért „Kiskunfélegyháza
Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat,
Iványi Ferenc egyesületi elnök,
szakosztályvezető részére a félegyházi kosárlabdasport támogatása,
a városi sport hírnevének öregbítése, elhivatott munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város
Sportjáért” kitüntető díjat,
Csenki Tibor grafikus művész
részére a képzőművészet iránt
tanúsított elkötelezettségéért, alkotótársai támogatásáért, a város
képzőművészeti életében magas
szinten betöltött aktív szerepéért
„Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető
díjat,
dr. Patak Sándor rendőr alezredes, rendészeti osztályvezető részére két évtizedes áldozatos munkájáért, Kiskunfélegyháza város
közrendjének, közbiztonságának
fenntartásáért, a város életében
betöltött aktív és támogató jelenlétéért „Kiskunfélegyháza Város
Közbiztonságáért” kitüntető díjat,

Kiss Zsolt ügyvezető igazgató
részére városunk gazdasági fejlődésének elősegítéséért, elhivatott
munkájáért „Kiskunfélegyháza
Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díjat,
Mátyus Imréné nyugdíjas pedagógus részére a nyugdíjas klubok
életében tanúsított példamutató
munkájáért, hagyományápoló tevékenységéért „Kiskunfélegyháza
Város Idősügyi Tevékenységéért” kitüntető díjat,
Abonyi Szilvia könyvtáros részére kiemelkedő szakmai munkájáért, segítőkészségéért, a helyi
kultúra ápolása terén végzett tevékenységéért „Kiskunfélegyháza
Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,
Ágó Mária pedagógus részére
mintegy negyven éves színvonalas,
áldozatos munkájáért, a gyermekek tanulmányi versenyekre való
felkészítéséért, az iskolai rendezvényeken tanúsított aktív szerepéért „Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete
Elismerő
Oklevelet”,
Bakai Ildikó általános iskolai tanár részére áldozatos tanári
munkájáért, versenyekre való lelkiismeretes felkészítő tevékenységéért, kollégái, a szülők és diákok iránt tanúsított empátiájáért
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„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete
Elismerő
Oklevelet”,
Bense Miklósné tanító, mesterpedagógus részére három évtizedes elkötelezett oktató- és nevelőmunkája, magas színvonalú,
következetes tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,
Czombos István nyugdíjas bútorasztalos mester részére a kisemberek nagymesterének, Kiskunfélegyháza lakosságáért gyakorolt,
áldozatos, kitartó munkájának elismeréseként „Kiskunfélegyháza
Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,
Csabai Anita Mária általános
iskolai tanító részére magas színvonalú tanító, nevelőmunkájáért,
tehetséggondozó
tevékenységéért, önzetlen gyermekszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete
Elismerő
Oklevelet”,
dr. Cserháti Lászlóné általános iskolai tanár részére 35 éves
következetes, példamutató oktató
munkájáért, gyermekközpontú elhivatottsága elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,
Dinnyés-Kis Zsuzsanna általános iskolai tanár részére három
évtizedes innovatív munkájáért,
fáradhatatlan tehetséggondozó tevékenységéért „Kiskunfélegyháza
Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,
Drozdik Márta intézményvezető-helyettes részére odaadó oktató munkája, a gyermekek iránt
tanúsított szeretete elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete
Elismerő
Oklevelet”,

Faltumné
Varga
Gyöngyi
gyógypedagógus, nyelv- és beszédfejlesztő tanár részére elfogadó, segítőkész, lelkiismeretes pedagógusi
munkája, a gyermek iránt tanúsított önzetlen szeretete elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete
Elismerő
Oklevelet”,
Fekete Ferencné óvodapedagógus, intézményvezető-helyettes
részére példamutató szakmai igényességéért, alázatáért, megbízható munkájáért, megértő, szerető
gondoskodásáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete
Elismerő Oklevelet”,
dr. Hegedűsné Kállai Judit
tanító,
intézményegység-vezető
helyettes részére felelősségteljes,
példamutató tanító munkájáért,
kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete
Elismerő
Oklevelet”,
Laczkó Andrea zenetanár részére áldozatos zenei neveléséért,
magas színvonalú tehetséggondozó
tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete
Elismerő Oklevelet”,
László István Ferenc operatőr,
hírszerkesztő részére a félegyházi
média meghatározó alakjának, a
helyi közösség elkötelezett szolgálatáért „Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete
Elismerő
Oklevelet”,
Nagy György nyugdíjas, klubvezető részére több évtizedes, aktív,
a sakksport terén kifejtett segítő
munkájáért, versenyek és foglalkozások lelkiismeretes szervezéséért „Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete
Elismerő
Oklevelet”,
Nagy Sándor Zoltánné tanító
részére oktató, nevelő munkájában
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László István kollégánk
a díjazottak között
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét vehette át László István Ferenc operatőr, hírszerkesztő
kollégánk, aki a félegyházi média meghatározó alakjaként a
helyi közösség elkötelezett szolgálatáért részesült a megtisztelő elismerésben.
László István a félegyházi média
megteremtői, meghatározó alakjai közé tartozik. Érdeklődése
a rádiózás és televíziózás iránt
már gyermekkorában kialakult.
Szenvedélyesen hallgatta a rádiót, szinte „személyesen ismert”
minden bemondót, műsorvezetőt, de ugyanezzel az aktivitással
követte a televíziós műsorokat is.
Törekvéseiből adódóan logikusan következett, hogy 1991ben, középiskolai tanulmányait
befejezve azonnal csatlakozott a
megalakult félegyházi televízió és
rádió munkájához. Mindkettőnek
hasznos, nélkülözhetetlen tagjává
vált. Kitűnő orgánuma, felkészültsége, szellemes műsorvezetése
rövid idő alatt népszerűvé tette a
Sirius Rádió hallgatói körében.
Hangját persze hallhatták a
Kiskun Tv nézői is, de abba a
háttérmunkába, amit a műsorok
megjelenésének
minőségéért
tett, már kevesen láthattak bele.
A filmek szerelmese és gyűjtője a mai napig is. Ezeket nem
csupán sztorijuk alapján értékeli,
figyelme és érdeklődése kiterjed
a képi megoldások iránt is. Ezt
a tapasztalatát jól hasznosította
a televízióban operatőrként, vágóként, adásrendezőként. Szinte
felsorolhatatlan, hogy mennyi
tanúsított példamutató
szorgalmáért, tehetséggondozó tevékenységéért, munkatársai
iránti segítőkészségéért
„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete
Elismerő Oklevelet”,
dr. Szemerédi Lászlóné élelmezésvezető
részére a Batthyány
Általános
Iskolában
végzett
lelkiismeretes, magas színvonalú
munkájáért, a munkahelyi közösség építő
tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete
Elismerő Oklevelet”,
Takácsné Medveczki Zsuzsanna tanár,

híradó gyártásában működött
közre, mennyi magazinműsornak volt operatőre, vágója. Ebben
hasznára vált, hogy 2005-ben
diplomát szerzett Szegeden, a
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola művelődésszervező-média
szakán.
Tehetségének
köszönhetően
minden közösségben elismerték
és nagyra értékelték munkáját
kollégái, akikkel minden esetben
emberi munkakapcsolatot alakított ki. Ami legalább ennyire fontos, hogy szerették a rádióhallgatók és a televíziónézők egyaránt.
Munkája során eljutott és dolgozott más médiaműhelyekben is.
Rádiózott Kecskeméten, Nagykőrösön, megismerte a Magyar
Rádió stúdióit, több országos
televízió műhelytitkait, de a szíve
mindig visszavonzotta Félegyházára, az itteni közösséghez, amit
ma is elkötelezetten szolgál.
2014 óta hírszerkesztőként
és operatőrként segíti munkájával, személyiségével, szakmai és
emberi értékeivel a Félegyházi
Közlöny vállalt feladatát. Azon
az ünnepi testületi ülésen is beállt a kamera mögé, amelyen
Csányi József polgármestertől
átvette elismerését. (Fotó az első
oldalon.)
tagintézmény-vezető részére áldozatkész, szorgalmas oktató-nevelő
munkájáért, segítőkészségéért, a
gyermekek iránti szeretetéért, a tagintézmény-vezetői teendők mintaszerű ellátásáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete
Elismerő Oklevelet”,
Tóth István ügyvezető részére
kimagasló szakértelemmel és elhivatottsággal végzett építőipari
munkájáért „Kiskunfélegyháza
Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelet”,
Törteli Ferencné könyvelő részére a Kiskun Természetbarát
Egyesület gazdasági felelőseként
magas színvonalú, precíz munkájáért „Kiskunfélegyháza Város
Képviselő-testülete
Elismerő
Oklevelet” adományozott.
A testületi ülés ünnepi műsorral
zárult.
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Városalapító elődeire emlékezett Félegyháza
– A jászok és a kunok 273 évvel ezelőtt vásárolták vissza szabadságukat Mária Terézia királynőtől. Ünnepünk tehát a jász és kun
őseink ünnepe, akik nem törődtek bele szabadságuk elvesztésébe
és előjogaik megvonásába. Nem voltak sokan, mégis, évtizedekig
tartó küzdelmek árán kivívták szabadságukat. Bár a jász és a kun
sok tekintetben különbözik egymástól, de sorsuk már a honfoglalás előtti időkben is egybekapcsolódott. Hazai krónikásaink és
a külföldi források is sok esetben együtt emlékeznek meg róluk.
Több, mint ezer év óta él az ország
középső területén a jászkun nép,
számban megsokasodva, sok vihart átélve, de soha el nem fogyva,
és az évszázadok alatt kialakított
egy olyan csodálatos, öntudatos
életet, amely – habár csak töredékeiben – még ma is él közöttünk és
méltán érdemel figyelmet.
A 14. század elején I. Károly által kiállított okmányok szerint a jászok egy része már régóta a király
és elődei szolgálatában katonáskodott. Így – a szerzett érdemek elismeréséül – közülük sem szolga,
sem jobbágy, sem a többi fölött hatalmaskodó úr nem lehetett senki.
A legteljesebb mértékben érvényesült tehát a szabadság, egyenlőség
és testvériség elve. Az idő bebizonyította, hogy a konoknak kikiáltott kunok és a takarékos, ám nem
kevésbé csökönyös jászok lesznek

a magyarok legmegbízhatóbb szövetségesei – foglalta össze a történelmi előzményeket a városalapítók tiszteletére a Kiskun Múzeum
és a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas
Klubok Egyesülete által rendezett
Jász-Kun Történelmi Emléknapon
Csányi József polgármester, aki
emlékeztetett arra is, hogy 2000ben Ficsór József polgármester
vetette fel azt a gondolatot, hogy
a régmúlt sikereire emlékezni kell.
Így 2000. május 21-én tartották
meg az első Városalapítók napját,
amelynek hagyományát azóta is
őrzi és gyarapítja a város.
Az idén tíz naposra bővült Városalapítók Hete rendezvénysorozat
keretében május 17-étől 27-éig
várta gazdag program Félegyháza
apraját és nagyját. A kulturális és
szórakoztató programokból különösen nagy volt a kínálat a hétvégén.
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Ezekre a napokra több testvérvárosból, így Kikindáról, Tordáról és
Segesvárról is érkeztek vendégek.
Mivel az időjárás is kegyeibe fogadta a félegyháziak egyik legnagyobb
ünnepét, remek lehetőség kínálkozott családoknak, barátoknak,
ismerősöknek a közösen megélt
élményekre. És a félegyháziak éltek
is ezzel: örömmel, nagy számban
vettek részt a programokon.
Mint már hagyományosan, úgy
idén is hálával és imádsággal emlékeztek a városvezetők a városalapító elődökre. Az ünnepi testületi
ülést megelőzően a Sarlós Boldogasszony Templomban Rónaszéki

Gábor plébános celebrálta a szentmisét, és kérte: – Fogadjuk szeretettel imádságainkba mindazokat,
akik azon munkálkodtak, hogy ez a
város egyáltalán létrejöhessen, akik
annak elöljáróiként valaha is itt dolgoztak, és különösen azokért, akik
jelenleg is a város vezetőiként munkálkodnak azon, hogy Félegyháza
mindannyiunk otthona lehessen.
A hétvégi fesztiváli zsongásban
fellépett többek között a Plox Tűz
zsonglőr csoport, a Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar, a Padkaporos Táncegyüttes, a Langaléta
Garabonciások, a Feltrei Zászlóforgatók csoportja, volt mesemon-

dás, bábszínház, gyermekműsor.
Továbbá élőzenei koncertet adott
a Csík Zenekar és a Republic. Tekintettel arra, hogy a gyermeknap
is a Városalapítók Hete idejére
esett, Félegyháza legifjabb lakói
sem szűkölködtek izgalmas programokban. Többek között kutyás
bemutató, a Profil-L Bábcsoport
és az Aranyszamár Bábszínház
bábjátéka, a Vitalitás TSE Akrobatikus Rock' n Roll táncformáció
műsora, Bognár Szilvia mesés,
dalos előadása és a Brass On The
Road zenei kínálata szórakoztatta a nagyérdeműt, de volt vidámpark és városnéző kisvasút is.
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Aki a bajuszt szereti, rossz asszony nem lehet
Ezzel a vezérgondolattal mutatkozott be a Városalapítók Hetén
a Bajuszfesztivál egyik versenyzője szombaton délután, a bíráló bizottság előtt arca ékének
bemutatásakor.
Félegyházán
délelőtt a Langaléta Garabonciások felvezetésével a bajuszos
társadalom felhívta a figyelmet
arra, hogy minden hölgy és férfiember megismerkedhet a bajusz viselésének fontosságával,
értékével.
A rendezvény megnyitóján Csányi
József polgármester köszöntötte a
mustra résztvevőit és a vendégeket,
kiemelve, hogy Félegyháza különös
szeretettel fogadta a X. jubileumi
Kunsági Bajuszfesztivált.
Szilágyi Péter, a Magyar Bajusz
Társaság ügyvivője arról szólt, hogy
a mostani rendezvényen gólyalábon
álló Gulyás László álmodta meg a
bajuszfesztivál megrendezését. Ennek okán Kiskunfélegyházát a magyar bajusz szokás és viselet fővárosának tekintjük.
Délután a Béke téri színpadon mutatkozott be a bajuszos közösség,
hogy szakértők ítéljék meg, hogy ki
az, aki legszebben gondozza arcszőrzetét. A versenyzők között több
magyarországi település képvisel-

tette magát, de voltak Amerikából és
Ausztriából érkezett bajuszosok is.
A bírálatok megkezdése előtt Szilágyi Péter, a Magyar Bajusz Társaság
ügyvivője elmondta, hogy a társaság
a megalakuláskor céljául tűzte ki,
hogy megismertessék ezt a jellegzetes magyar férfi arcviseletet, és
ösztönözzenek mindenkit a hagyományápolásra. Arról is szólt, hogy
a közelmúltban három támogatóval
benyújtották kérelmüket, hogy „A
magyar bajuszt”, mint értéket felvegyék a Nemzeti Értéktárba. Ennek
egyik támogatója Mészáros Márta,
a Kiskun Múzeum igazgatója volt, aki

így fogalmazott ajánlásában: – A férfi
arcszőrzet e jellegzetes és jellemző
formája a magyar viselkedéskultúrában ismert és elvitathatatlan. A magyar bajusz jelkép és szimbólum, de
egyben nemzeti jellegzetesség is.
A Béke téren megtartott záró rendezvényen, miután mindenki arcdíszét megszemlélte a zsűri, a következő eredményt hirdették ki:
A szakállasok és bajuszosok versenyét Palotai Attila nyerte. Kifent
bajusz kategóriában Pálfy Zoárd,
természetes bajusz kategóriában
Kiss Mátyás, magyar bajusz kategóriában Járomi Zsolt nyert. Ma-

gyar bajusz kategóriában Járomi
Zsolt nyert. Az idei bajuszkirály címet Kiss Mátyás érdemelte ki.
Az eseményt az elmúlt kilenc év
bajuszfesztiválján készült fotókból
összeállított tárlattal ünnepelte a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, a
Magyar Bajusz Társaság pedig alkotói pályázatot hirdetett meg „Volt
egy ember, nagybajuszos” címmel
az óvodás és kisiskolás korosztályban. Az alkotásokat Molnár János,
Molnár István és Jászvásy Zoltán
képzőművészek értékelték.
Az óvodások közül Szunyi Léna
(Dózsa óvoda Cica csoport) első,
Sándor Vivien (Constantinum óvoda) és Miklós Boglárka (Nagyszőlő
úti óvoda) második, Vidéki Noémi,
a Pillangó csoportból harmadik díjat
kapott.
Az iskolások versenyét Réczi
Anna (Batthyány Iskola 4.z.) nyerte. A második helyen Fehér Dániel
Sándor (Dózsa iskola 3.a) és Hegedűs Jász Noémi (Batthyány 1.a)
végzett, harmadik lett Szunyi Laura
(Dózsa iskola 2.b.).
A zsűri különdíjakat is adományozott a május 26-ai díjátadón, amire
Fekete Máté, Mészáros Zselyke,
Lajos Kinga, Kovács Zsófia és
Juhász Ábel alkotását tartották
érdemesnek.
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Jubileumi mazsorettfesztivál

A Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület a Magyar Fúvószenei
és Mazsorett Szövetség támogatásával a Városalapítók Hete
rendezvénysorozat keretében huszadik alkalommal rendezett
országos fesztivált május 19-én. A mazsorettes lányok, rangos
fúvószenekarok felvezetésével a Kossuth utcán látványos felvonulással csalogatták a közönséget a vasútállomás előtt felállított színpadhoz, ahol bemutatóikkal kora estig szórakoztatták a
nagyérdeműt.

A bemutatók előtt Csányi József
polgármester köszöntötte a látványos verseny felvonulóit, a zenekarokat és a szervezőket. A polgármester köszöntőjében elmondta:
– Kiskunfélegyháza város kulturális
életének fontos szereplője a mazsorett egyesület. Azok a szép, fiatal

7

lányok, akik 20 esztendővel ezelőtt
kapcsolódtak ehhez a közösséghez,
ma már édesanyaként figyelik gyermekeik produkcióját, és boldogok,
hogy ezt a csodálatos hagyományt
továbbvitték. A mazsorett egyesület megalakulásának Jankovszkiné
Andrea volt a kezdeményezője, aki
azóta is folyamatosan tanítja és
szereti ezeket a lányokat, és néha
keményen, de mindig az ő javukat szem előtt tartva juttatta el az
egyesületet ahhoz, hogy országosan
is elismerjék, és a félegyházi fesztiválra évről évre számos csoport
látogasson el.
A polgármester megnyitója után
Dohos László Liszt-díjas és Egressy-díjas karnagy, a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Karának
docense, a Magyar Fúvószenei és
Mazsorett Szövetség tiszteletbeli
elnöke szólt a megjelentekhez. Elmondta, harminchárom éve jár Félegyházára, köszönhetően annak
a kapcsolatnak, ami közötte és a
félegyházi fúvós és mazsorettélet
megteremtői, Jankovszki Ferenc,
Jankovszki Zoltán és Jankovszki Zoltánné között kialakult.
– Ez a rendezvény gyönyörű!
Szívből örülök, hogy ebben a nem
egyszerű korban van olyan amatőr
jelenség is, mint a mazsorett. Úgy
gondolom, hogy ez a lelkünk megszépítéséért van – mondta a neves
karnagy.

KÖRKÉRDÉS: Hogyan érezték magukat a Városalapítók Hetén?
Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is érdekes, színes programokkal várták az itt élőket a Városlapítók Hete Hagyományőrző
és Kulturális Fesztiválon. Minden rendezvényt nagy érdeklődés
övezett, a gyermeknek szóló, illetve a felnőtt programok korosztálytól függetlenül hasznos kikapcsolódást nyújtottak.
Kovács Nándor (42), Kovács
Zsófia (7), Kovács Boglárka (5):
– A közös dodzsemezés, az ugrálóvár és az egyéb játékok mellett a lányaim nagyon élvezték a
gyermekkoncerteket, családi eseményként élték meg a fesztivált.
Minden korosztály megtalálta az
érdeklődésének megfelelő programokat, amiket jó hangulat és
Pállné Dakó Eszter (38): – Közösségépítő ereje van, az ilyen és
ehhez hasonló rendezvényeknek.
Nagyon jó, hogy minden generáció
megtalálhatta a neki való szórakozást. Amire jutott időnk, arra
kijöttünk, minden évben részt
veszünk a Városalapítók Hete
eseményein. A családbarát programok sok embert vonzottak a főtérre, ez mindenképpen hasznos.

nagy érdeklődés övezett. A bajuszfesztivál számomra az egyik
legérdekesebbnek
számított,
megtanultam a bajusz pödrését
és lehetőségem nyílt egy borbély
kezei közé kerülni.

Csuka Nóra (32): – Idén egy
kicsivel kevesebb programra jutottunk el, nem a városban élünk,
ezért csak a késő délutáni és esti
eseményeket követtük nyomon. A
koncertek nagyon jók voltak, az
időjárásra sem lehetett panasz.
Mindkét gyermekem jól érezte
magát, szükség van az ilyen rendezvényekre a városban, a liba-

fesztivál mellett a Városalapítók
Hete mozgatja meg leginkább az
itt lakókat.
Tarjányi Krisztina (37): –
Szükségesek ezek a programok
a város lakosságának, kicsit öszszehozza az embereket, ki tudnak
kapcsolódni, illetve akadnak olyanok is, akik csak ilyenkor mozdulnak ki, kicsit megpezsdül az élet.
Sok ismerőssel összefuthatunk,
a programokat úgy alakították ki,
hogy nemcsak egy réteget vonzottak, több korosztály számára is
élvezetesek voltak.
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Emlékezés a hősökre

A magyar hősök emlékünnepén,
Kiskunfélegyházán május 29-én
először a Hősök Parkjában emlékeztek azokra a katonákra és civilekre,
akik életüket áldozták Magyarországért. Megemlékező beszédében
Csányi József polgármester így
fogalmazott: – Napjainkat komforthelyzetben élhetjük. Köszönhetjük
ezt annak, hogy elődeink kiharcolták számunkra a szabadságjogokat,

a szabadságot. A mi legfontosabb
feladatunk a béke megőrzése. A
megemlékezés után az emlékműnél
a város vezetése, a Petőfi Sándor
Bajtársi Egyesület és a Jobbik helyi
szervezetének képviselői helyezték
el koszorúikat. A résztvevők ezt követően a Felsőtemetőben a felújított
első világháborús sírkertben és a
második világháborús emlékműnél
koszorúztak.

Megkezdték a Nefelejcs
utca aszfaltozását
Megkezdődött az aszfaltozás a Nefelejcs utcán. A május 30-án
indult felújításon a városvezetés a kivitelezőkkel közösen tartott
bejárást az útszakaszon. Csányi József polgármester elmondta,
hogy a Móraváros főútjának felújítása időben megkezdődött, és
folyamatosan halad. Új szegély épül, rendbe teszik a kapubeállókat, ahol a vízelvezetést is megoldják. Minőségi kifogásokat eddig nem kellett megfogalmazni, a teljes felújítás pedig júniusban
befejeződhet.
A polgármestert a bejárás során
sok járókelő is megszólította. Valamennyien örömüket fejezték ki,
hogy végre jól járható lesz a Nefelejcs utca. Egy hölgy, aki két kisgyermekével érkezett, hogy megszemléljék az aszfaltozás kezdetét,
azt a reményét fejezte ki, hogy az
új, jó minőségű út nem készteti
majd száguldásra az autósokat,
hiszen minden reggel és délután is
nagyon sok gyermek közlekedik az
óvodába és iskolába. Megnyugtatták, hogy nem csak sebességkorlátozó táblák lesznek kihelyezve

az út mentén, hanem elektronikus
mérőműszerek is, amelyek figyelmeztetik a sofőröket, ha túl gyorsan hajtanak.
A beszélgetések során Csányi
József azt is elmondta: jó érzés,
hogy a körzet lakóinak megelégedésére zajlanak a munkálatok.
Neki is szívügye, hogy a legjobb minőségben készüljön el az út, hiszen
érzelmi kötődése is van ehhez a
városrészhez, mivel nem is olyan
régen még ő is itt élt, és tudja jól,
hogy a Nefelejcs utca milyen fontos
szerepet tölt be.
s. r.
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Felújított síremlék

Az elmúlt években erősen megromlott a Felsőtemetőben az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hősének, az újraindított Ludovika Akadémia első
parancsnokának, a félegyházi
születésű Boczonádi Szabó József tábornoknak a sírja. A városvezetés úgy döntött, hogy öszszefogást kezdeményez a sírhely
felújítására. A kezdeményezést
Rosta Ferenc alpolgármester
fogta össze és a megvalósításához támogatókra is a találtak a
vitéz őrnagy családtagjai részéről éppúgy, mint a Honvédelmi
Minisztérium intézményeitől. A
felújított sír ünnepélyes avatására május 17-én, katonai tiszteletadás keretében került sor.
– Örömünkre szolgál, és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy
a példaértékű összefogás által
méltó módon felújított síremlékkel, megújult környezetben
„lombos akácok alatt, madarak

dala mellett alussza már örök
álmait Damjanich egyik legvitézebb katonája” – mondta avató beszédében Csányi József
polgármester.
Schmidt Zoltán dandártábornok, a Magyar Honvédség
Összhaderőnemi Parancsnokság
törzsfőnök támogató helyettese ismertette Boczonádi őrnagy
életútját, és méltatta kiemelkedő
katonai múltját, hűségét a hazához és szülőföldjéhez.
A megemlékezés koszorúinak
elhelyezése előtt Hajagos Gyula
esperes-plébános áldotta meg a
sírhelyet. Ezt követően Pototzky Antal, Boczonádi Szabó
József Amerikában élő unokája is szót kért, aki a leszármazottak nevében köszönte meg a
városnak és minden közreműködőnek a sírhely felújításáért tett
fáradozását.
A felújítási munkálatokat a Bozóki Testvérek Kft. végezte.
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Jubileumi nyílt nap a mentőállomáson Prosztata70 éve, 1948. májusában alakult
meg a magyar Országos Mentőszolgálat. Az évforduló kapcsán
nyílt napot tartottak a félegyházi
mentőállomáson és a nyugdíjba
vonult bajtársakat is vendégül látták. A május 19-i rendezvény a
harmadik alkalom volt, hogy szélesre tárták a kapukat a látogatók
előtt, azonban az eddigiek közül a
legváltozatosabb program várta az
érdeklődőket.
Sok gyerekes család látogatott el
és kapott betekintést a mentőállomás életébe, a vészhelyzetek pillanataiba, és megismerkedhettek
a különböző felszereltségű autók
eszközeivel, működésével. A gyerekek és a felnőttek is szívesen

hőkezelés
a városi
kórházban

próbálták ki milyen a mentőautó
volánja mögött ülni, bekapcsolták
a villogókat, beszélhettek a hangosbemondóba. A vártnál sokkal

többen érkeztek a meghirdetett
véradásra, ahogy népszerű volt az
ingyenes vérnyomásmérés, vércukor és véroxigén vizsgálat is.

60 éve

érettségiztek
Az ország minden tájáról utaztak Félegyházára azok az egykori
diákok, akik 1958-ban, a Móra Ferenc Gimnáziumban szerzett
érettségijük 60-dik évfordulóját együtt kívánták megünnepelni
egy jó hangulatú osztálytalálkozón.
Az alma mater előtti fotózást követően mindenki elfoglalta az egykori helyét az osztályteremben,
és vége-hossza nem volt a közös
emlékek, huncutságok, vicces történetek felelevenítésének. A jelenlévők tisztelettel emlékeztek az
elhunytakra és azokra a tanárokra,
akik hozzásegítették őket a magas
szintű tudáshoz, emberi értékeik

csiszolásához. Abban mindenki
egyetértett, hogy pedagógusaik a
kötelező tantárgyak mellett tiszteletre, becsületre tanították, és olthatatlan tudásvágyra ösztönözték
őket.
A ma már nyugdíjas napjaikat
élő egykori mórások többségének
máig élete része maradt a rendszeres sport és az aktív életmód.

Az újratalálkozás öröme

Az 51 érettségizett diák kétharmada egyetemre, vagy főiskolára
jelentkezett, amit sikeresen el is
végezték. Az osztályból több orvos,
professzor, mérnök, közgazdász,
jogász, pedagógus került ki.
A megjelenteket Nagy Lajos
intézményvezető köszöntötte, aki
több volt pályatársat üdvözölhetett
a megjelentek között. Az egykori
osztálytársak apró ajándékokkal is
kedveskedtek egymásnak, a közös
ebéd alatt pedig már a következő
találkozót tervezték.
V. B.

Június 6-ától úgynevezett
prosztata-hőkezelésre is
lehetősége lesz az érintett
betegeknek a félegyházi városi kórház egynapos
sebészetén – tudtuk meg
dr. Járomi Péter urológus
adjunktustól.
A szakember elmondta,
hogy a termoterápia, azaz
a prosztata-hőkezelés főleg
prosztatamegnagyobbodás
és prosztatagyulladás esetén
hozhat számottevő előnyöket
a beteg számára. A beavatkozás lényege, hogy mikrohullámok segítségével 50 fokos hőmérsékletre melegítik
fel a prosztatát. Egyetlen,
mintegy félórás kezeléssel a
prosztata mérete és a gyulladás okozta tünetek (gyakori
vizelés, alhasi fájdalom…)
csökkenthetők,
prosztatamegnagyobbodás
esetén
akár évekre megszűnhetnek
a panaszok, az addig szedett
gyógyszerek csökkenthetők,
vagy elhagyhatók.
Azok, akik hasonló panaszoktól szenvednek, az urológiai szakrendelésen jelentkezhetnek. Időpont kérhető
a 76/801-675-ös telefonszámon. A kezelés részleteire
visszatérünk.
Hirdetés

SZŐNYEG MOSODA
NYÁRI AKCIÓ!

A József Attila Általános iskolában
1958-ban végzett tanulók – akik
még az iskola építésének is szemtanúi voltak – 60 éves osztálytalálkozót tartottak május 26-án.
Tanulmányaik megkezdésekor az
első szeptemberi napon huszonhatan ültek az iskolapadokban, de
az idei évfordulós találkozóra már
kevesebben tudtak összegyűlni.
Ennek ellenére iskolájuk, és a jelenlegi igazgató vendégszeretetét
élvezve újra felidézhették gyerekkori élményeiket.

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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A falusi élet
SÍNe-java
Idén negyedik alkalommal rendezték meg a Falvak Éjszakája
fesztivált három szomszédos
község: Kunszállás, Fülöpjakab
és Jakabszállás összefogásában
a települések összetartozásának

megerősítéseként. Jakabszálláson az idei rendezvény témája
a 90 éves kecskeméti kisvasút
és a település által elnyert Magyarországi Falumegújítási Díj
köré rendeződött, méltán érde-

melve ki „a falusi élet SÍNe-java”
alapszlogent.
A jakabszállási programok május
26-án, az Aero Hotel & Étterem
és Sportrepülőtéren voltak látogathatóak, színvonalas teret adva

a családok és baráti társaságok
sokszínű kikapcsolódásához. A
nap vasúttörténeti konferenciával
kezdődött, amely a történeti áttekintés mellett a tervezett új hasznosítási lehetőségeket is feltárta,
mely akár a kisvasút újjászületését
is jelentheti.
Délután változatos színpadi
műsorok, s számos szabadtéri
program várta az érdeklődőket.
A programok keretében a több
éve használaton kívüli kisvasút is
megtelt élettel, a vágányokon kézi
és motoros hajtányokkal lehetett
közlekedni, bővítve a „SÍNvonalas falusi programok” listáját. Az
est László Attila Csillag születik
győztes koncertjével, és retro diszkóval zárult.
A Falvak Éjszakája másnap a
hagyományos öregfiúk focimecscsével kezdődött, délután pedig az
Új Életek Sétányán a tavalyi évben
született gyermekek tiszteletére
ültették el az újabb rózsákat. A
nap a Jézus Szíve Római Katolikus
Templomban megtartott koncerttel fejeződött be, melyet a Kodály
Intézet külföldi végzős hallgatói
tartottak a templom felújításának
javára.
K. G.

Eredményesség a fejlődés mellett
Isán András szakosztályvezető irányításával az idei esztendőben
is dobogón végzett a Kiskunfélegyházi HTK felnőtt férfi kézilabdacsapata. Az NB II Délkeleti csoportjában évek óta kiegyensúlyozottan és jól szerepel az együttes, amely az elmúlt öt szezon
során négy ezüstérmet és egy bronzérmet nyert. A felnőtt csapat
mellett a félegyházi utánpótlás megteremtése, kibővítése egyre
hangsúlyosabb szerepet kap, a 8 évesektől kezdve több korosztály működik sikeresen az ifiig bezárólag.
A Kiskunfélegyházi HTK felnőtt férfi
kézilabdacsapata a 2007-es szezon
előtt alakult, az NB I/B keleti csoportjában rögtön egy ezüstéremmel nyitott. A másodosztályban az
ezüstérmet ugyancsak egy második
hely, majd egy ötödik hely követte. Ezt követően az NB II Délkeleti
csoportjában, a jelenlegi harmadosztályban folytatta szereplését a
klub.
Isán András kezdetben szurkolóként, később technikai vezetőként
kapcsolódott a kézilabdához. 2017
óta a szakosztályvezető pozíciót is
betölti.
– Az alapoktól kezdtük újra az NB
II-ben az NB I/B-s csapat szétesését követően. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a felnőtt csapat
mellett az utánpótlásbázis is fejlődjön. 2015 őszén alakítottuk meg az
U14-es korosztályt, amely a felnőtt
és az ifjúsági csapat mellett műkö-

dött. Kezdetben Árvai Zoltán, később Fekete Krisztián irányította
a gárdát, amely a 2017-es esztendőben regionális bajnokságot nyert
a Badó László régióban. Ezt a
korcsoportot hamarosan újabbak
követték, az edzőstáb is kibővült.
A felnőtt csapatot évek óta Miksi
István irányítja, az ifjúsági együttest pedig Fekete Krisztián vezeti.
A legkisebbek edzését Kis Barbara
kezdte el, mellette Árvai Zoltán és
Kapás Krisztián is saját korosztályt
visz. Az utánpótlás fejlesztését a
legkisebbektől kezdtük el, akik még
szivacslabdával a sportág alapjaival
ismerkednek meg, Reményeink szerint néhány éven belül NB-s szintű
kézilabdás is kinevelődik közülük,
ami egyáltalán nem könnyű feladat.
A felnőtt csapat regionális szinten komoly eredményeket ért el
az elmúlt időszakban. 11 szezon
alatt hét ezüstöt és egy bronzérmet

szerzett a KHTK az NB II-ben, illetve az NB I/B-ben.
– Az aranyérem kivételével minden színű érmet begyűjtöttünk. A
jelenlegi csapat magja nyolc évig
állandónak bizonyult Miksi István
vezetőedző irányításával, akinek
vezetésével komoly szakmai munka
folyik. Idén elérkezett a generációváltás ideje, a csapatkapitány Savanya Zsolt, valamint a többszörös
gólkirály Ignácz Vilmos, illetve az
együttes kapusa Prezenczki István is befejezte a játékot. Pótlásukat fiatalokkal oldjuk meg. Az eredményes szereplés lehetővé teszi az
együttes további erősítését, a szakmai munka lehetőséget ad a fiatal
kézilabdázóknak a kibontakozásra.
Jó kapcsolatokat ápolunk a környékbeli egyesületekkel, amelynek
köszönhetően az NB I/B-s Algyőtől
és a Pick Szeged csapatából is érkeznek hozzánk fiatalok kettős játékengedéllyel, tapasztalatszerzés és
fejlődés szempontjából. Emellett a
Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség, illetve a Magyar Kézilabda
Szövetség is elismeri, támogatja
munkánkat. Reményeim szerint a
következő időszakban az NB II-es
bajnoki címet is elhódítjuk. Az aranyérem lehetősége minden évben

benne van, az NB I/B-be való feljutáshoz azonban jelentős pénzügyi
hátérre lenne szükség.
A Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre Kézilabda Szakosztály
elmúlt 11 éves eredménye:
NB-I/B Keleti csoport:
2007-2008 Ezüst
2008-2009 Ezüst
2009-2010 5. hely
NB-II Délkeleti csoport
2010-2011 5. hely, 2011-2012
Ezüst, 2012-2013 8. hely, 20132014 Ezüst, 2014-2015 Ezüst,
2015-2016 Ezüst, 2016-2017
Bronz, 2017-2018 Ezüst
Támogatók: P&P Pékáru Kft.,
Rollsped Kft., Berkemann Hungary,
Kiskunfélegyháza Városi Önkormányzata, Miksi Bau Kft., Marillen
Kft., Fornetti Kft., Szalai-Busz, Integrál ZRT, Panificcio Piccolo Kft.,
JMZ-Sport Hungary Kft., e-naplovezetes.hu
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„…hogy szebb legyen a föld...”
ÖSSZEFOGÁSSAL RENDEZTÉK A DARVAS ISKOLA KERTJÉT –
ÍGY A PETŐFIVÁROS OTTHONOSABB, FÉLEGYHÁZA SZEBB LETT
Az együttlét öröme is része a munkának, mint
ahogyan a végén a paprikás krumpli közös elfogyasztása is.

Az oktatásnak, nevelésnek biztosan számtalan nagyszerű, szakszerű eszköze, módszere
van, de hosszútávon a példamutatás a leghatékonyabb. A jó példát, a jó helyen, jól mondott jót
egy életre megjegyzi az ember.
Mécs László szívhez szóló – a Vadócba rózsát
oltok, hogy szebb legyen a föld című – szép
versét juttatta eszembe az iskolaudvar rendezésének szándéka. A versbéli öregember az
élet nehézségeire, veszteségeire adott válaszul
a kertjében mindenhol szemet gyönyörködtető
szép rózsákat ültetett, oltott. A szép kert látványa indította beszélgetésre a költőt, aki megismerve az öreg „mindenek ellenére, mégis” filozófiáját, ráérzett arra, hogy a maga helyén, maga
tehetségével, készségével és eszközével ugyanezt kell tennie. Azaz nem elmerülni, letelepedni
a nehézségekben, problémákban, hanem tenni
azt a jobbat-többet, ami ugyan nem kényelmes,
általában áldozatot kíván – felvállalva, állhatatosan kitartva csinálni és tovább csinálni azt, ami
tőlem telik – és akkor a földnek az az icike-picike
része nemcsak szebb, de jobb is lesz.
A kezdet általában nem könnyű és sokszor külső indíttatás, segítség is kell hozzá. Az iskolát az
egyik biztosító társaság kereste meg, és ajánlotta fel 60 ember önkéntes munkáját egy szombati
napra. A külsősökhöz még mintegy 20 szülő, 20
pedagógus és iskolai dolgozó, valamint ugyanenynyi gyerek csatlakozott május 26-án. Bennünket
az iskola keresett meg: szakmai segítséget kérve,
hogy a nagyjából 120 fő munkája valóban eredményes lehessen. Közösen számba vettük a feladatokat, lehetőségeket, osztottunk-szoroztunk. 120
ember együttes munkáját bizony jól szervezetten
elő kell készíteni, munkaterületet kell biztosítani.
Az iskolában is kiderült, hogy a törmelékkel
teli, letaposott zöldfelületek nem alkalmasak növénytelepítésre, hogy kevés a szerszám, hogy a
terület rendezéséhez bontási munkákat is fel kell
vállalni, valamennyit belőle előre el is végezni. Ki
kellett szedni és elszállítani a rossz, törmelékes
talajt, újat hozni, a termőföldet legalább nagyjából elteríteni, az egyéb szükséges anyagokat be
kellett szerezni. Mindezt, még a munkálatok előtt.
Az iskola megrendelte és bonyolította a földcserét, a közmunkaprogramból segítettek a földet

szétteríteni és onnan kaptak kézi szerszámokat is
kölcsön. Megvásárolták és elhozták az ültetéshez
tervezett cserjéket és évelőket, amelyeket a város
egynyári virágokkal egészített ki. A pedagógusok
irányításával nemcsak „brigádokba” szervezték
az „alkalmi munkaerőt”, de gondoskodtak az „ellátásukról” is, hiszen miközben ugyan az iskolaudvar rendezése volt az elsődleges, de fontossá vált
az együtt végzett munka öröme is.
Az udvar rendezése lépésről lépésre:

Nemcsak a zöldfelületek újultak meg, de padokat helyeztek át, kerítést, korlátot, hulladékgyűjtőket festettek le, kerti szaletlit helyeztek ki,
ami nemcsak szabadtéri tanóra megtartására,
hanem pihenésre, beszélgetésre is alkalmas
helyet teremt.
A sportpályák gyomlálását és a kerti út murvával történő beszórást is külön brigád végezte.
Mindezt együtt, csapatban, szervezetten, egymásra figyelve.

Öröm, hogy a Petőfi-lakótelepen mind az óvoda,
mind az iskola ilyen figyelemreméltóan jó gazdája az intézmény kertjének, hiszen így példamutató részei az egésznek. A lakótelep önálló
kis egysége a városnak, saját arcával színesíti,
gazdagítja azt. Az egyes lakóközösségek, társasházak többsége is igyekszik szép rendben
gondozni az épületéhez közvetlenül kapcsolódó, a közösség szűkebb használatába vont területet, saját lakókörnyezetét.
A város most készítteti azt a környezetrendezési tervet, amely egységbe szervezi a Petőfi-lakótelep zöldfelületeit, megalapozza a városrész
közterületeinek további fejlesztését, rendezését.
A tervek szerint egy kis városrész-központot alakítanak ki sétánnyal, játszó-, pihenő- és sportterekkel. Ebbe a koncepcióba szépen illeszkedik
a Darvas iskola felújított udvara. Elmondható,
hogy a sok névtelenül, „arctalanul” közösségbe
olvadó ember munkája, odaszánása nyomán kicsit szebb lett a föld.
Nagy Ágnes, városi főkertész
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Egy feltörekvő fotós
első kiállítása

Zökkenőmentesen, korszerű aszfaltozott úton juthatnak be a
városba a kilencedik körzetben élők a Csólyosi úton. Az elmúlt
napokban ugyanis befejeződött a délnyugati elkerülőig tartó szakasz felújítása is.

Május 25-én, a Holló László
Képzőművészeti Kör Art Turkája adott helyszínt Szűcs Levente feltörekvő fotóstehetség
első kiállításának, Mozaik címmel. A tárlatot Szabó Ildikó, Levente volt tanára nyitotta meg.
Ván Jenő önkormányzati képviselő
elmondta, hogy több évtizedes problémát sikerült megoldani ezzel a
beruházással, hiszen a világháború
előtt megépült makadámúton már
nem lehetett biztonságosan közlekedni, a járműveket szétrázta az
egyenetlenné vált út. Pályázati pénzt
nem tudtak nyerni a felújítására,
ezért azt kezdeményezte az önkormányzatban, hogy önerőből oldja
meg a város a felújítást. Törekvése
megértésre talált, és négy év alatt
szakaszonként aszfaltburkolatot kapott az út. A befejező szakaszhoz 26
millió forintot biztosított a város.
– A mintegy 5 kilométeres útszakasz nagyon fontos a környék
lakóinak, hiszen ezen tudják legrövidebben megközelíteni a várost. Itt viszik óvodába, iskolába
gyerekeiket, járnak munkába és
ügyeket intézni Félegyházára.

Szerzői est
Igazi zenei csemege várta azokat, akik ellátogattak a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola dísztermébe,
ahol Solti Árpád Junior Príma-díjas zeneszerző műveit és
átiratait hallgathatta meg a közönség. A szerzői est folyamán
neves zenészek szólaltatták

Korábban a makadámút mellett
alakítottak ki járható ösvényeket,
ami viszont esős időszakban okozott problémákat – mondta el Ván
Jenő, miközben büszkén mutatta
a legkorszerűbb, jó teherbírással
rendelkező útszakaszt. Elmondta azt is, hogy van még tennivaló.
Az útpadka kialakítását már az
önkormányzatnak kell elvégezni,
de a város költségvetésében erre
is van fedezet. Szeretné elérni azt
is, hogy rendszeres buszjáratok is
közlekedjenek ezen a szakaszon.
Nem tett le arról sem a képviselő, hogy az elkerülő út utáni szakaszt, amely szintén a városba vezet, felújítsák. Úgy fogalmazott, ha
ehhez sem sikerül pályázati pénzt
nyerni, akkor megpróbálja elérni,
hogy ezt is önerőből oldja meg a
város, akár évenként egy-egy szakasz megépítésével.
meg a hangszereket. Köztük
volt Palotás Gábor, városunk
szülötte is, aki a félegyházi kapcsolatot erősítette a csapatban.
Főként ütőhangszerekkel: vibrafon, kisdob, marimba keltették életre a műveket, de helyet
kapott a zongora is. A koncertre
a kísérletezés volt a jellemző. A
művészek érdekes és izgalmas
zenei hatásokat értek el, teljesen eltérő stílusok, és ismert
dalok vegyítésével.

Szűcs Levente elsőéves a Budapesti Metropolitan Egyetem fotós
szakán. Körülbelül 10 éves kora
óta foglalkozik fotózással, édesapja hatására. Már általános iskola 8. osztályában eldöntötte,
hogy a Metroplolitan Egyetemen

szeretne megfelelő szaktudást
szerezni nagy szerelméhez, a
fotózáshoz. Képeit – amelyekkel
maradandó alkotásra törekszik –
az érzékenység jellemzi.
A kiállított munkák egyfajta
mozaikként állnak össze egységgé. A fotók között vannak portrék
és megjelennek a város nevezetességei is, sajátos látásmódról
árulkodva. A festményjellegű
képek sok látogatót vonzottak
az Art Turkába, ahol személyes
beszélgetésre is volt lehetőség a
nyitott művészlélekkel. 
V. B.

Megvalósult álom

Játszóteret avattak a gyermeknapon a Göllesz Viktor Óvoda és
Általános Iskolában május 25-én.
Az intézményben 2016 szeptemberétől működik óvodai csoport
és évek óta terveik között szerepelt a játszótér kialakítása az intézmény udvarán. Ezt az álmukat
most a Mercedes gyár présüzem

dolgozóinak a támogatásával sikerült megvalósítaniuk – mondta
el Keresztesné Csikós Gabriella igazgatónő. A gyerekek azonnal
birtokba vették a játszóparkot és
azt a két kerékpárt is, amelyeket a
Kiskunfélegyházi Amatőr Kerékpáros Klubtól kaptak ajándékba ezen
a szép napon.
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Jótékonysági tetoválófesztiválnak
ad otthont Félegyháza

Az I. Southern Tattoo Fest-ről, azaz az első félegyházi tetoválófesztiválról tartottak sajtótájékoztatót a Roctárban május
15-én, kedden. Az október 20-ára tervezett rendezvényből befolyó összeget jótékonysági célra fordítják: a Szegedi Gyermekklinika Onkológiai Osztályának ajánlják fel – jelentették
be a szervezők.
Mint elmondták, dr. Bartyik Katalin osztályvezető és dr. Kovács
Dénes, a Reménysugár Szeged
Alapítvány kuratóriumi elnöke
nagy örömmel fogadták a megkeresést. Az onkológia osztály Békés,
Csongrád és Bács-Kiskun megye
rosszindulatú daganatos és vér-

képzőszervi betegeit látja el, más
hematológiai betegségek – mint
például a vérzékenység, anémia,
trombózis – mellett.
A sajtótájékoztatón a három
főszervező: Ónodi Árpád, a Rock
tár vezetője, Papp Anett, a Béke
Egy Mosollyal Kezdődik Alapítvány

elnöke, és Kertész-Farkas János,
a Hellwolf Tattoo szalon tulajdonosa foglalta össze a részleteket.
Elmondták egyebek mellett, hogy a
fesztiválon nem csak fellép Ganxta Zolee és a Kartel, de a zenekart
vezető Zana Zoltán a díjak kiosztásában, a zsűrizésben és a konferálásban is részt vesz.
A meglévő tetoválások szépségversenyén túl megmérettetnek az
eseményen készülő tetoválások is,
a gyerekek pedig műbőrökön próbálhatják ki tetováló tehetségüket.

V. B.

Tűzzománcok
és festmények
Balanyi Károlynak, a Ferenczy-
díjas grafikus és szobrászművésznek nyílt tárlata „Üzenet”
címmel május 25-én a Hattyúházban. A művész munkásságát
dr. Feledy Balázs ismertette,
és ajánlotta a kiállított műveket
a megjelenteknek. A művészeti
író megnyitójában az alkotó sokoldalú műfaji jártasságát emelte
ki. Szólt arról, hogy a rajzfilm
világában is jártas Balanyi Károly grafikával, tűzzománccal,
valamint az egyes műfajok, tech-

nikák közötti lehetőségek átjárhatóságának lehetőségeivel egyaránt foglalkozik. A félegyházi
tárlatán jól megmutatkozik, hogy
tűzzománc alkotásai is festőiséget sugallnak. Kedvenc területe a szakrális képzőművészet.
Számtalan hazai önálló tárlata
mellett, művei nemzetközi kiállításokon, biennálékon is elnyerik
a nagyközönség és a szakértők
elismerését. – A tárlat augusztus 10-éig látogatható a városi
könyvtár kiállítótermében.
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A helyismereti
vetélkedő
győztesei
Ebben az évben tizennegyedik
alkalommal rendezték meg a
helyismereti vetélkedőt a Kiskun Múzeum és Petőfi Sándor
Városi Könyvtár összefogásával. Három korcsoportból, 3-3
fős csoportok vettek részt a
versenyben, aminek témája ezúttal Petőfi, a „halhatatlan dalnok” és Félegyháza az 1848-49es szabadságharc idején volt.
Első helyezést elért csapatok
tagjai:
5-6. osztályosok: Benő Panka, Cseklye Balázs, Varga Márk
Roland – Constantinum Katolikus
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégium
Móra Ferenc Általános Iskolája. Felkészítő tanár: Fazekas Anita.
7-8. osztályosok: Fábián Evelin, Kurucsai Réka, Szekeres
Zsófia – Dózsa György Általános
Iskola. Felkészítő tanár: Czigányné
Faragó Zsuzsanna.
Középiskolások: Czirkó Vivien,
Győri Fanni, Sánta Márk – Móra
Ferenc Gimnázium. Felkészítő tanár: dr. Szabó Gyuláné Matyók
Katalin.
Második helyezést elért csapatok tagjai:
5-6. osztályosok: Dudás Tamás, Páli Patrik, Zsígó Zsombor
– Dózsa György Általános Iskola.
Felkészítő tanár: Drozdik Márta.
7-8. osztályosok: Fazekas Péter, Terbe Zsuzsanna, Fricska
Balázs – Dózsa György Általános
Iskola. Felkészítő tanár: Drozdik
Márta.
Középiskolások: Némedi-Varga Norbert, Kerekes Kitti, Fábián Vivien – Móra Ferenc Gimnázium. Felkészítő tanár: Kissné
Fekete Éva.
Harmadik helyezést elért csapatok tagjai:
5-6. osztályosok: Bodor Virág,
Csontos Dóra, Kis Virág – Kiskunfélegyházi József Attila Általános
Iskola Platán Utcai Tagintézménye.
Felkészítő tanár: Tarjányi Xénia.
7-8. osztályosok: Bánki-Horváth Zsófia, Gulyás Rebeka, Kiss
Hanna – Batthyány Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Felkészítő tanár: Deményi Zsófia.
Középiskolások: Bálint Dorina, Ferenczi Luca, Szabó Anett –
Móra Ferenc Gimnázium. Felkészítő
tanár: Dr Szabó Gyuláné Matyók
Katalin.
A díjazottak a Városalapítók Napi
ünnepi képviselő-testületi ülésen
vehették át elismeréseiket.
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Az egészséges szenvedély
Sokak számára ez a két szó
ellentmond egymásnak. Pedig nem is annyira… Miért ne
lehetne a szenvedélyünk az
egészséges életmód és szemlélet! Szenvedélyesen élvezhetjük az életet és akár az
egészséges életmódot is. Erre
hívták fel a félegyházi iskolások figyelmét Az egészséges
szenvedély előadás szervezői
május 29-én, kedden.
A drogprevenciós és az egészséges életmódot népszerűsítő bemutatónak – amely az önkormányzat
és a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság rendezésében valósult
meg – a Kiskunfélegyházi Városi
Sportcsarnok adott helyet.
A rendezvény célja az volt, hogy
felhívják a félegyházi fiatalok figyelmét a drogok veszélyeire és
az egészséges életmód fontosságára. Az esemény előadóinak hitelességéhez nagyban hozzájárult,
hogy személyesen is érintettek a
témában.
Az eseményt Csányi József polgármester, a Kábítószer Egyeztető
Fórum elnöke nyitotta meg, aki

két tinédzserkorú gyermek édesapjaként is hangsúlyozta a téma
kiemelt fontosságát. Az alkalom
háziasszonya, Bajzák Andrea
ifjúsági referens munkájából és
szülői minőségéből adódóan is hasonlóképpen vélekedik.
Timafalvi László rendőr ezredes, kiskunfélegyházi rendőrkapitány és dr. Horváth-Rekedt
Gréta bűnmegelőzési főelőadó
többek között a kábítószerek káros hatásairól és a rossz dönté-

Ági a csúcson

Két országos matematikai döntőben is részt vett Szabó Ágnes, a Darvas Iskola 7.b osztályos tanulója. Második helyezést
ért el az Országos Pangea Matematikaversenyen, április 7-én.
Marcaliban, az Alapműveleti
Matematika Verseny országos
döntőjében pedig a negyedik helyet szerezte meg május 12-én.

Ez utóbbi verseny
eredményhirdetésén Ági nem tudott részt venni,
ugyanis a korábbi
megmérettetés
eredményhirdetése is ezen a napon
volt, így a jutalmát
tanára, és egyben
édesanyja, Szabóné Demeter Edit,
valamint a Darvas
Iskola igazgatónője, Jankovszki
Zoltánné vette át.
Ágit már kiskorában érdekelte a
matematika, számos versenyen
eredményesen szerepelt, de a
Budapesten szerzett ezüstérem
a legrangosabbak közé tartozik.
Az eredmény újabb lendületet
adott neki, és máris megkezdte
a felkészülést a következő megmérettetésekre. Ennek ellenére
– árulta el Ági – álma, hogy építészmérnökként dolgozzon.

sek lehetőséges következményeiről ejtettek szót, és felhívták a
fiatalok figyelmét arra is, hogy a
„klasszikus” drogok mellett nagyon sok kétes eredetű szer is van
a piacon, amelyek hatása akár
végzetes is lehet. A droghasználat
veszélyeire hívta fel a figyelmet az
a rövidfilm is, amit döbbent arccal néztek végig a fiatalok, szembesülve a veszéllyel: mennyire
könnyű alkalmi drogfogyasztóból
a családtól és barátoktól eltávo-

lodó, a társadalom perifériájára
sodródó függővé válni.
Városunk egyik kiváló sportolója
személyes példáján keresztül szemléltette, hogyan válhat egy vidám
baráti összejövetel rémálommá. Ez
történt meg vele is, amikor valaki
észrevétlenül olyan szert csempészett az italába, amely emlékezetkiesést és heves rosszullétet okozott. Ahogy ő, úgy a szakelőadók is
arra ösztönözték a fiatalokat, hogy
ne féljenek szólni, ha olyat tapasztalnak, ami valaki mást veszélybe
sodorhat.
Az előadások sorát Kozma-Vízkeleti Dániel család-pszichoterapeuta és klinikai szakpszichológus zárta, A kikapcsolódás az vajon
mi? című performanszával. Arra
hívta fel a figyelmet, hogy a 21.
század embere egyszerre mindent
akar, és lehetőleg azonnal. Nem tud
pihenni, re
laxálni, kikapcsolódni.
Előadásában a fiatalok nyelvén invitálta hallgatóságát egy olyan világba, ahol a társas kapcsolatok, a
sport, a közös élmények tartalommal töltik meg életünket.
A rendezvény második felében
a diákok különböző sportokat –
labdarúgást, ökölvívást, teniszt,
asztaliteniszt, TRX-et, különféle
közdősportokat – próbálhattak ki,
kiváló helyi sportolók vezetésével.

V. B.

Tanultak és kirándultak
A Szent Benedek Iskola Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye ez év
tavaszán egy különleges ausztriai kirándulásra invitálta a német
nyelvet tanuló és szerető diákjait.
Az intézmény 25 diákja két pedagógus kíséretében Karintiában,
egy alpesi erdei iskolában töltött
áprilisban egy hasznos és élményekben bővelkedő hetet.

A kirándulás hasznos volt, hiszen délelőttönként német nyelvi
tanárok biztosították a diákok számára, hogy az eddig megszerzett
nyelvtudásukat az iskolán kívül,
külföldön is kipróbálhassák, és a
meglévő ismereteiket bővítsék.
Remélvén, hogy a sok pozitív élmény során újabb motivációt kapnak a gyerekek a nyelvtanuláshoz.
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Május 25-én, a Rióban 9. helyezést elért Boronkay Péter
paralimpiai triatlonista volt a
vendége a Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola és Óvoda 5. osztályos tanulóinak. A
meghívás célja az volt, hogy
gyerekek egy igazi olimpikon
példáján keresztül inspirálódjanak. Az osztály tanulói azóta
Szolnokon hagyományos olimpiai sportágakban mérhették
össze tudásukat. A szó görög
eredetére utalva minden versenyző autentikus tunikát viselt
a bevonuláskor.
Boronkay Péter egyedüli magyar
triatlonistaként jutott ki Rióba. Az
olimpiai 9. helyezésen túl számos
európai és világversenyen vett
részt és ért el érmes helyezést.
Péter bal alkarja születése óta
hiányzik, de ez nem gátolta semmiben az életében. Élsportolóvá
vált, ami egészséges embernek is
kihívás. Úszással kezdte sportolói pályafutását, majd kipróbálta
az úszásból, kerékpározásból és
futásból álló triatlont. Leginkább
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Aki számára nincs lehetetlen

sprinter számokban indul, ahol
kisebb távolság mellett a gyorsaság fontos. Csak a hegyi kerékpározások alkalmával használ
karprotézist, mert – mint mondja
– a hegyen lefelé és felfelé is el-

engedhetetlen a stabilitás. Immáron ötödik éve sportol profiként.
Emellett nagyon fontosnak tartja
a tanulást is, Szegeden szerzett
főiskolai diplomát.
A gyerekek őszinte érdeklődés-

Parkosítás, gyerekszemmel

sel hallgatták a versenyekről, felkészülésről szóló élménybeszámolókat, és Péter mintáján át azt is
láthatták, hogy kellő akaraterő és
kitartás mellett nincs lehetetlen.

V. B.

Tanulmányi
ösztöndíjpályázat
Tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a Klazsik Alapítvány 1 fő, tanulmányait
kiskunfélegyházi középfokú oktatási intézményben,
nappali tagozaton befejező, valamint felsőfokú
tanulmányait
államilag
akkreditált felsőfokú oktatási intézményben, nappali képzésben megkezdő
diákok részére, akiknek
állandó lakhelye Kiskunfélegyházán van.

A Batthyány iskola diákjai, büszkébben járják Félegyháza utcáit,
köztereit, ugyanis megismerkedtek a parkosítás fortélyaival is. A
másodikos gyerekek azt kísérték
figyelemmel, amikor a városfenntartó társaság kertészei mintegy
2000 virágot telepítettek a Szent

István Templom körüli parkokba. A tanulóknak Tarjányi Erika
csoportvezető bemutatta, hogy
miként kell telepíteni a virágokat,
és azt is, hogy gondot fordítanak
arra, hogy többféle növényt telepítsenek egy-egy ágyásba azért,
hogy környezetünk ne legyen

egyhangú, a virágok több színben pompázzanak az év minden
időszakában. A gyerekek közül
sokan a korábbi, – cserére ítélt –
virágok közül is összegyűjtöttek
egy-egy csokrot, azzal a szándékkal, hogy otthon még kihelyezik
és nevelgetik kertjükben.

Az ösztöndíj mértéke havi 50
ezer forint, pályázni a Klazsik
Alapítvány
Kuratóriumához
(6100 Kiskunfélegyháza, Dankó Pista u. 7.) címzett, július
2-áig zárt borítékban benyújtott pályázati adatlappal lehet,
amely az oktatási intézményekben igényelhető.
A pályázatra való jelentkezés további feltételeiről és
az ösztöndíjjal kapcsolatos
tudnivalókról a www.felegyhazikozlony.hu oldalon lehet
tájékozódni.
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HOGY ELHIDD.
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A Petőfi Emlékév alkalmából
a lánglelkű költő versei közül
válogatunk.
Kép: Bodor Miklós.

A HOLD ELÉGIÁJA
Június 1. péntek
Pedagógusnap a Kecskeméti Tankerületi Központ
szervezésében
Művelődési központ, 15 óra

Június 13., szerda
Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola
tanévzárója
Művelődési központ, 17 óra

Június 4., hétfő
Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából a Sarlós Boldogasszony Templom
előtt a Magyarok Nagyasszonya-szobornál, 16.30

Június 14., csütörtök
Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és Óvoda dráma előadása
Művelődési központ, 17 óra

Június 7., csütörtök
Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola
kiállításmegnyitója
Művelődési központ, 17 óra
Hattyúkerti zenés esték
Vendégek: Fekete Zoltán és barátai. Az esten
Kész a leltár címmel dalok, zenés versek
hangzanak el.
Városi könyvtár, 18 óra
Június 12., kedd
Hattyúkerti zenés esték
A Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola zenei pályára készülő végzős
növendékeinek koncertje.
Városi könyvtár, 18 óra
Quiznight – Kocsmakvíz
Játékos műveltségi vetélkedő csapatoknak
Jelentkezni lehet Gulyás Rékánál
a 76/466-843-as telefonszámon.
Művelődési központ, 20.30

Június 15., péntek
FILM KLUB
Josh Boone – Csillagainkban a hiba
című amerikai romantikus film vetítése
Művelődési központ kertmozija, 21 óra
Június 16., szombat
Tréfás Békás Forgatag
Házigazda: Balla László alpolgármester
A részletes program hamarosan elérhető lesz az
interneten.
Göllesz Viktor Általános Iskola, 9-21 óra
Június 17., vasárnap
„HELLO NYÁR”
Nyárköszöntő családi fesztivál,
kézműves foglalkozások, bábszínház, Rutkai Bori
koncert,
Béla Műhely: Karmester játék
Korona utca

Bajnok lett
Utolsó hazai mérkőzését is fölényesen, 18-0-ra nyerte meg a
Félegyházi Térségi Sportiskola
korosztályos csapata a Bács-Kiskun megyei leány U-15-ös bajnokságban. Abonyi Péter vezetőedző
tanítványai bajnoki címet ünnepelhettek. A félegyházi együttes minden mérkőzésén győzött az idény
során, nagy fölénnyel szerezte meg
az aranyérmet.

KÖNYVTÁRSAROK
„Ez a város
születésem helye…”
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete
az idei és a jövő évet Petőfi Emlékévnek nyilvánította, hiszen 195 évvel ezelőtt született
Petőfi Sándor, valamint 170 évvel ezelőtt
tört ki az 1848/49-es forradalom és szabadságharc. Az emlékévhez kapcsolódó gazdag
programok mellett szánjunk időt az olvasásra
is, ismerjünk meg minél több alkotást a költő
életművéből.

Mért vagyok én a hold? isten, mit vétettem,
Hogy a legnyomorúbb lénnyé tettél engem?
Inkább volnék a föld utósó szolgája,
Mint az égen az éj ragyogó királya,
Inkább járnék ott lenn koldús bocskorában,
Mint itt járok ezüstsarkantyús csizmában,
Inkább színám lenn a csapszékek borszagát,
Mint itt fönn a csillagvirágok illatát.
Oh melyik jó lélek ne szánná sorsomat?
Minden kutya, minden poéta megugat!
S ezek a tollrágó, versgyártó pimaszok,
Kiknek nem a szíve, csak a füle mozog,
Azt hiszik, hogy velök én egy követ fújok,
Rokonérzelemből hogy velök busúlok.
Sápadt vagyok, de nem ám a fájdalomtul,
Hanem a méregtől, amely torkomon dul,
Hogy ekkép komáznak énvelem e fickók,
Mintha együtt vernénk a csürhére disznót.
Néha-néha jön egy az igazijából,
Egy kipattant szikra isten homlokából,
Egy valódi költő, s dala hallatára
Keblemet megtölti a gyönyörnek árja;
Csakhogy, csakhogy amig jön egy ilyen dalnok,
Addig hány keserves nyávogást nem hallok!
Efféle mákvirág minden bokorban nő,
Nincs ezekre soha, nincs sovány esztendő.
Minden este félve kezdem útazásom:
Hol akad meg fülem olyan nyikorgáson?
Ahol ni, ott is egy! hogyan terpeszkedik,
Hogy meghányja-veti parasztlőcs kezeit,
Mintha el akarná messze hajítani,
Talán mert markába nincs mit szorítani,
S ugy megsohajtoz, mint a kárvallott cigány,
Az erek is csakugy dagadnak a nyakán.
S mit össze nem beszél! s váltig engem kérdez,
S kér, hogy tekintsek be a szeretőjéhez.
Jól van, betekintek. Hát, öcsém, a Jutka
Épen most buvik be a kemencelyukba,
Sűlt kolompért szed ki, pofázza befelé,
Megégette száját, mert hirtelen nyelé.
Jaj be gyönyörűen rántja félre arcát!
Ez a bájos orca épen méltó hozzád. Megmondtam, aminek nem-tudása gyötrött,
Most menj a pokolba, vigyen el az ördög!
Koltó, 1847. október

A halhatatlan dalnok több száz verse közül
a félegyháziak számára a Szülőföldemen című
a legkedvesebb. A költemény keletkezési körülményeit is ismerjük. 1848 májusában Petőfi úgy döntött, hogy az első népképviseleti
választáson követnek jelölteti magát, hogy az
országgyűlésben is szolgálhassa hazáját. Június elején utazott választókerületébe, a Kiskunságba. Városunkban is járt, ahová húsz év
után először tért vissza. Itt írta meg június 6-a
és 8-a között a boldog gyermekkorra emlékezés gyönyörű versét. A házassági anyakönyve
mellett ebben a művében vallja szülővárosának Félegyházát.
Mintegy 10 évvel ezelőtt a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület egy olyan kötetet

jelentetett
meg,
amely a vers 24
idegen nyelvű fordítását tartalmazza.
A hozzánk látogató
külföldi vendégek
anyanyelvükön ismerhetik meg a verset, mert világnyelveken
és a szomszédos népek nyelvein is olvasható
a költemény.
Balázs Árpád, Kiskunfélegyháza díszpolgára a Félegyházi Emlékbizottság felkérésére
1997-ben zenésítette meg a verset, amely a
forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára tartott megemlékezés nyitányaként csendült fel.
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Rangadót veszített a KHTK

Kuchinka Vilmosra
emlékeztek
A DMTK-KVSE Aquasport Egyesület szervezésében immár 15. alkalommal bonyolították le a Kuchinka
Vilmos Úszó Emlékversenyt, amelynek ezúttal is a Félegyházi Termál
Parkfürdő adott otthont, május
26-án. A hagyományos és egyben
nagysikerű megmérettetésre 14
egyesület, több mint 200 gyermekkel nevezett. Legnépesebb létszámban a DMTK-KVSE Aquasport Egyesület képviseltette magát, mintegy
70 félegyházi gyermek állt rajtkőre.
Az ünnepélyes megnyitón dr. Tóth
Ákos mesteredző, a Magyar Úszó

Távolabb került a dobogótól a
Kiskunfélegyházi HTK a megyei I.
osztályú labdarúgó-bajnokságban,
amelynek utolsó előtti fordulójában a Jánoshalmi FC otthonában
szenvedett 4-0-ás vereséget. A jó
formában lévő jánoshalmi együttes bebiztosította második helyét,
Harnos Zoltán Dániel triplájával
és Jeszenszky Roland góljával fölényesen nyert. A KHTK lecsúszott
a dobogóról, az utolsó fordulót a
negyedik helyről várhatja. A záró-

napon, június 2-án, szombaton 17
órától a Kiskőrös LC-t fogadja, míg
a harmadik pozícióban lévő Kecel FC épp a Jánoshalmával csap
össze.
Bács-Kiskun Megyei I. 14. fordulóból elhalasztott mérkőzés, 05.
27.
Jánoshalmi FC – Kiskunfélegyházi HTK 4-0 (2-0)
Gólszerzők: Harnos Zoltán Dániel 4. p., 44. p., 76. p., Jeszenszky Roland 84. p.

Városalapítók Kupa

Szövetség korábbi szövetségi kapitánya köszöntötte a megjelenteket,
felelevenítette személyes emlékeit
Kuchinka Vilmosról, aki sokat
tett a helyi úszósport fejlődéséért,
megalakulásáért. A város részéről
Szamosi Endre sporttanácsnok,
illette Zubor Attila olimpikon, a
DMTK Úszó Szakosztályának vezetője, valamint Kuchinka Vilmos
korábbi tanítványai is kilátogattak
az eseményre. A csapatversenyt a
DMTK-KVSE Egyesület nyerte 2629
ponttal, így a vándorkupa Kiskunfélegyházán marad.

Bajnok lett a Vasutas SK

A Városalapítók Hete programsorozathoz kapcsolódóan ezúttal
is megrendezték a Városalapítók
Kupa nemzetközi sakkversenyt
május 26-án, a Móra Ferenc Művelődési Központban. Két csoportban összesen 37 sakkozó
mérte össze tudását, érkeztek
játékosok a megye, sőt az or-

szághatáron túlról is. A minősítő versenyt 6 ponttal Keresztes
Richárd nyerte, az amatőrök
között Rácz István László győzött. A Városalapítók Kupa idén
is hozzájárult a sportbaráti kapcsolatok bővítéséhez, ápolásához – tette hozzá Seres László
versenybíró.

Bronzérem aquatlonban
Debrecenben rendezték meg a
Sport XXI. Aquatlon Országos
döntőt májusban, amelyre 531-en
neveztek. A kiskunfélegyházi Jogging Plus Futóklub 19 versenyzője
kvalifikálta magát a döntőre. A sok
egyéni csúcs, számos pontszerző
Egy fordulóval a 2017/18-as
szezon vége előtt megnyerte a
megyei III. osztályú labdarúgó
bajnokság északi csoportját a
Kiskunfélegyházi Vasutas SK. A
félegyházi együttesnek Bugacon
egy pont is elég volt az elsőség
bebiztosításához, a fordulatos
találkozón végül 5-2-es Vasutas
győzelem született. A bajnoki
második Ladánybenei LC eközben hazai pályán botlott, így
egy körrel az idény vége előtt a
félegyházi csapat előnye 8 pont-

ra duzzadt. Az aranyérmes Kiskunfélegyházi Vasutas SK június
3-án, vasárnap 17 órakor Tiszaugon zárja a szezont.
Bács-Kiskun Megyei III. Észak
14. fordulóból elhalasztott mérkőzés, 05. 26.
Bugac KSE – Kiskunfélegyházi Vasutas SK 2-5 (2-1)
Gólszerzők: Bali-Hajagos Richárd 9. p., Szabó Norbert 32.
p. ill. Makai Zoltán 28. p., 68. p.,
Fodor Ferenc 55. p., Kiss István
61. p., Fütyü Illés 85. p.

helyezés mellett országos harmadik helyet szereztek csapatban az
újonc 1-es fiúk: Kovács Mátyás,
Kubicsek Kornél és Szalontai
Roland. Felkészítő edzők: Németh
László, Bács Ferenc, Szabó
László.
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Nemzetközi emlékverseny
Nyolc ország 118 leány, illetve női
versenyzője mutatta be szerenkénti tudását a Matolay Nemzetközi
Emlékversenyen, amelynek immár
harmadik alkalommal a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok adott
otthont. A Magyar Torna Szövetség
által támogatott verseny egyben
a Női Tornász Szuper Csapatbajnokság első fordulója volt, amit
a Postás SE A csapata (Székely
Zója, Molnár Csenge, Csasztvan Lilla, Péter Sára, Mokosova
Barbora) nyert. Egyéni összetettben Kovács Zsófia (Dunaferr SE)
győzött Mokosova Barbora (szlo-

vák) és Péter Sára (Postás SE)
előtt. Csapatversenyben Szlovákia
diadalmaskodott 140.600 ponttal.
A szerenkénti döntőknél az ugrást
Dévai Boglárka (Szombathelyi
SI), a felemáskorlátot és a gerendát Mokosova Barbora (szlovák)
nyerte, míg talajon Kovács Zsófia
bizonyult a legjobbnak. Juhász
Tamás, a Félegyházi Térségi Sportiskola tornász szakosztályának
vezetője fontos eredménynek tartja egy ilyen nagyszabású verseny
félegyházi megrendezését, ami
lehetővé teszi a sportág szélesebb
körű megismertetését.

Ez egy „erős” házasság

Kiskun Kupa
birkózóverseny
A Városalapítók Hete programsorozathoz kapcsolódóan május
26-án tartották meg a Kiskun
Kupa – idősebb Besze László
(1920-2004) Emlékversenyt a
Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban. A nagy hagyományokkal rendelkező nemzetközi
meghívásos szabadfogású egyéni
és csapatversenyt a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület
rendezte meg, lehetőséget biztosítva a hazai és a határon túli

utánpótláskorú
sportolóknak.
Rekord létszámban, mintegy 300
versenyző nevezett, a helyi és a
környékbeli egyesületeken kívül
Korond, Segesvár, Szászrégen,
Brassó, Magyarkanizsa, Zenta és Kielce ifjú birkózói léptek
szőnyegre. Az eseményen az elmúlt évekhez hasonlóan id. Besze
László családja és leghíresebb
tanítványa, id. Réczi László korábbi világbajnok, olimpiai bronzérmes birkózó is részt vett.

Ezüstérmes futsalcsapat
Krisztinné Tóth Mariann és férje Krisztin Csaba arany, ezüst és
bronzéremmel tért haza a nemrégiben Füzesgyarmaton megrendezett Magyar Professzionális
Erőemelő Liga Kupa versenysorozatáról. Kiváló eredményeiknek köszönhetően a szeptemberben Egerben megrendezendő
világbajnokságnak is résztvevői

lesznek. A félegyházi versenyzők önerőből, sportegyesületek,
szponzorok támogatása nélkül
edzenek és versenyeznek. Eredményükre nagyon büszkék, de
szeretnének a külföldi versenymeghívásoknak is eleget tenni.
Ehhez azonban támogatók segítségére is szükség lenne – mondták el lapunknak.

A Hajdúböszörményi TE nyerte
a női futsal NB I. 2017/18-as
kiírását. A bajnoki döntő negyedik összecsapásán egy góllal
győzött az Astra-4IG Kiskunfélegyházi Bulls ellen. A három
nyert mérkőzésig tartó párharc
mindvégig szorosan alakult, az
Astra az első találkozón jobbnak bizonyult, de ezt követően
a Hajdúböszörmény hátrányból
fordított, a negyedik mérkőzést 2-1-es előnyről várhatta.
A sorsdöntő összecsapás egyet-

len gólját a második félidő közepén Szekér Anita szerezte,
amivel aranyéremhez segítette
csapatát. A Hajdúböszörményi
TE
alapszakasz-győztesként
megvédte címét, míg az Astra
ezúttal ezüstérmesként zárt.
Női Futsal NB I. Döntő 4. mérkőzés, 05. 26. (Szigetszentmiklós)
Astra-4IG Kiskunfélegyházi
Bulls – Hajdúböszörményi TE
0-1 (0-0)
Gólszerző: Szekér Anita 31. p.

Ezüstérmes
asztaliteniszezők
Fölényes, 16-2-es győzelemmel zárta hazai környezetben a szezont
a Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola az EVSI Pálosi AK I. ellen a
férfi NB I. keleti csoportjában. Az együttes második lett csoportjában a mezőberényi HED-LAND Sportcsarnok SE I. mögött. A Korponai Zoltán, Pengő Gábor, Erdélyi Szabolcs, Varga Károly, dr.
Francia Balázs összetételű félegyházi csapat teljesítette az idény
előtti célkitűzést és augusztusban osztályozó keretében harcolhatja
ki a férfi extraligás szereplést. A FASI néhány évnyi szünetet követően újra a férfi extraligában szerepelhet, ehhez a tervek szerint a
férfi NB I. nyugati csoportjában harmadik helyen végző Mosonmagyaróvárt kell legyőznie. Erősítésként a kecskeméti Medvegy Ákos
kerülhet a csapathoz.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Régvolt osztálytalálkozókról
Régi szokás, hogy egy iskolai osztály tagjai, tanulmányaik befejezése után 5, 10, 15 stb. évvel később összegyűlnek és felelevenítik
a diákévek történéseit. Manapság gyakoriak az általános iskolai
osztálytalálkozók is, korábban csak az érettségi találkozók kaptak
nagyobb szerepet.
Városunkban először 1895-ben
lehetett érettségi vizsgát tenni Félegyháza legrégebbi középfokú oktatási intézményében, a Móra Ferenc
Gimnázium jogelődjében, a városi
főgimnáziumban. Bizonyára több
végzett osztály is szervezett az évek
során találkozót, a legelső híradás
azonban 1922 szeptemberében számolt be arról, hogy egy 15 és egy 10
éves osztálytalálkozót tartottak a
gimnázium falai között. A tudósítás
megemlíti, hogy a rendezvény keretében a régi diákok az újakkal együtt
szentmisét hallgattak, beszélgettek
egykori tanáraikkal, elhunyt nevelőik
Területszépítési
akcióra
hívta tagjait a
Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi
Egyesülete és
a
Humanum
Salma Humanitárius Alapítvány, május
23-án. A felhívásra mintegy negyvenen
gyűltek össze és kezdték meg a
szemétszedési akciót. Kiscsoportokban láttak neki a munkának a
temetőben és a mellette lévő játszótéren is. A munka befejeztével

sírjára virágot vittek, majd összegyűltek az igazgatói irodában, ahol
újabb ötéves találkozóra kötelezték
el magukat, végül pedig „társas
ebéddel” zárták az összejövetelt.
Jellemző volt, hogy az öregdiákok
valamilyen iskolai ünnepélyen, vagy
a tanévzáró keretében keresték fel
egykori intézményüket, de előfordult, hogy „meghitt környezetben”,
azaz az gimnázium falain kívül került sor az évfordulós összejövetelre.
Az érettségi találkozók sorából kiemelkedett az 1925-ben, 1930-ban,
1935-ben és 1940-ben szervezett
ünnepség. Ezek „tömeges” osztály-

osztálytalálkozó idején avattak fel.
A tábla ma is látható a gimnázium
előcsarnokában. 1935-ben az iskola jeles növendékére, az ekkor már
elhunyt Móra Ferencre emlékeztek
az egykori diáktársak: a gimnázium
félemeleti lépcsőfordulójában egy
domborművet állítottak a nagy író
tiszteletére. 1940-ben nyolc évfolyam tartotta közös találkozóját. Az
akkor már érettségijük 45. évfordulójára emlékező öregdiákok együtt
ünnepeltek – többek között – a „csupán” tíz éve végzett iskolatársakkal.
Ónodi Márta

GAZDIKERESŐ

Településszépítő
mozgáskorlátozottak

Anyakönyvi hírek

találkozók voltak, ugyanis
az 1895-ben, 1900-ban,
1905-ben stb. végzett egykori növendékek közösen szervezték meg találkozójukat.
A rendezésben fő szerepet
vállalt a gimnázium legelső,
1895-ben érettségiző osztálya. Nekik köszönhetően váltak
ezek az összejövetelek kétnapos
ünnepséggé, mikor is minden alkalommal valamilyen maradandó
emlékkel gazdagították egykori alma
materüket.
1925-ben, az első érettségi
vizsga 30. évfordulója tiszteletére elkészíttették a gimnázium volt
igazgatójának, Holló Lászlónak
portréját. 1930-ban az öregdiákok
adományaiból készült el az intézet
első világháborús hősi halottainak
emléktáblája, melyet a csoportos

a Szakmaközi Művelődési Házban
látták vendégül az aktivistákat,
ahol bográcsosparti és Vass Ferenc tangóharmonika muzsikája
várta őket.

Újszülöttek: Seres Noel (anyja neve: Seres Alexandra), Iványi
Ádám (Nagy Adriána), Maszlag
Nóra Noémi (Bodrogi Tímea)
Házasságot kötöttek: Szabó Adél
– Hevér Pál, Almási Irén Ildikó
– Knipfer Ferenc, Füzy Julianna –
Bense János, Gyenes Mónika – Gál
Mihály, Németh Marianna Ilona –
Sági Péter László, Molnár Emerencia – Rózenbercki Ferenc István,
Tóth Zsuzsanna – Demeter József
Ferenc, dr. Bata Andrea- Magony

János, Holló-Szabó Gyöngyi Tünde
– Fazekas Zsolt Ferenc
Meghaltak: Nagy Imréné Csányi
Gizella Erzsébet, Benke Antalné Füst Anna – Kiskunfélegyháza, Csirke Mihályné Ecsegi Mária
– Kiskőrös,
Földi József – Szentes, Kürti Antalné Kovács Veronika – Fülöpjakab,
Csányi Sándorné Varga Ilona Ilona
– Bugac, Rédei Imréné Farkas Mária – Nyárlőrinc, Hol Mihályné Téti
Zsuzsanna – Izsák, Szabari Béláné
Bimbó Ilona Erzsébet – Kocsér,
Krizsán Mihály – Tabdi

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

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. Atlasz: 2 éves, barna (hamvas),
ordas németjuhász kan
2. Chad: 2-2,5 éves, fehér, keverék
kan
3. Pipacs: vörös, tacskó keverék
szuka
4. Tina: 4 hónapos, barna csíkos,
keverék szuka 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.
Hirdetés

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