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A Kaffka Margit utcai hajós játszótér és az azt övező park csak-
nem 50 millió forint ráfordítást követően új közösségi teret kí-
nál a kossuthvárosi családoknak. A fejlesztés a CLLD program 
keretében valósul meg, és várhatóan már jövő nyáron birtokba 
vehetik a városrész lakói – tudtuk meg dr. Kiss Ákos Csabától, a 
városrész önkormányzati képviselőjétől.

– A tervezéskor elsősorban a csa-
ládok és a gyermekek igényeit 
tartottuk szem előtt. Olyan köz-
ponti térrel szeretnénk gazdagí-

tani a városrészt, amely alkalmas 
helyszíne lehet a juniálisnak és 
egyéb rendezvényeknek, ahová a 
családok, baráti közösségek eljö-

hetnek pihenni, játszani, sportol-
ni, sütögetni, bográcsozni… Erre 
nagy igény van – szögezte le a 
képviselő.

Csányi József polgármester 
kifejtette, hogy a terveket a főtér 
megújítását is megálmodó Pagony 
Táj- és Kertépítész Iroda vég-
zi, aminek nyomán a város egyik 
legkorszerűbb játszótere valósul 
itt meg esőbeállóval, padokkal, 

kerékpártárolóval, világítással, 
vízvételezési lehetőséggel, mul-
tifunkciós pavilonnal és nézőtér-
rel, teljes zöldfelület-felújítással. 
Az elnyert Európai Uniós projekt, 
a CLLD jóvoltából olyan park-
kal gazdagodhat a Kossuthváros, 
amely közösségépítő szabadtéri 
rendezvényei számára is méltó 
helyszínt kínál. 

 Folytatás a 2. oldalon!

Kincses sziget lesz a Kossuthvárosban

Fotó: Fantoly M
árton
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Folytatás az 1. oldalról!

A városvezetés szándéka, hogy 
Félegyháza minden egyes városré-
szében megteremtsék ezt a lehető-
séget – tette hozzá a polgármester.

Nemcsok Márton projektfele-
lős, a tervezést végző iroda félegy-
házi kötődésű tájépítésze a rész-
letekről elmondta, hogy a kincses 
sziget központi gondolatát és a 
köré fűződő tematikát a meglévő, 
süllyedő hajót ábrázoló játszóelem 
adta. Ehhez a meglévő akácerdő-
ben kialakított tisztás ad keretet, 
amelyet mulcsos futóút szegélyez, 
és foci, illetve kézilabdapálya gaz-
dagít. A meglévő játszóeszközök 

megújulnak és újakkal egészülnek 
ki. A parkot egy színpadként is 
működni tudó zenepavilon teszi 
teljessé aprócska nézőtérrel, és a 
változatos terepviszonyokból adó-
dóan távolabbi megfigyelő pontok-
kal. A tervező szerint a park fő ka-
rakterét az erdőszéli kertvárosias 
hangulat adja.

Dr. Kiss Ákos Csaba, a kör-
zet önkormányzati képviselője a 
Kossuthváros fejlődésének újabb 
fontos állomásaként beszél a 
beruházásról. 

– Évtizedek alatt nem volt any-
nyi fejlesztés a körzetben, mint az 
elmúlt három évben: közösségi 
házunk lett, új útburkolatot kapott 
a Dessewffy utca, befejeződött a 
víztoronynál a játszótér kialakí-
tása, elindult a Bajza és Perczel 
utcák terveztetése, és most egy 
színvonalas közösségi tér alakul 
ki az itt élők örömére. Ez a be-
ruházás egy újabb bizonyítéka 
annak, hogy Félegyházán a fej-
lesztések nem állnak meg a bel-
város határánál. Különösen nagy 
öröm számomra, hogy ez a nagy-
szerű adottságokkal rendelkező 
park karakterét megőrizve újul 
meg, és méreteiből, a tervezett 
funkciókból adódóan nem csak a 
kossuthvárosiaknak kínál kikap-
csolódási lehetőséget, de akár a 
városközpontban lakó családokat 
is idecsalogathatja egy kellemes 
délután ígéretével. A fejlesztés a 
városrészi juniálisok szervezésé-
ben is új fejezetet nyit a színpad, 
a kulturált környezet, a sportpá-
lya kínálta lehetőségekkel. 

1920. június 4-én írták alá a 
versailles-i Nagy-Trianon pa-
lotában azt a békediktátumot, 
amely területe kétharmadával 
megcsonkította a történelmi 
Magyarországot. 2010-től ezt a 
napot a Nemzeti Összetartozás 
Napjaként tartjuk számon. A ma-
gyarok számára fájdalmas „bé-
keszerződésre” június 4-én Kis-
kunfélegyházán is emlékeztek. 
A megemlékezés reggel a város-
háza előtt, az Ereklyés Ország-
zászló felvonásával kezdődött. 
Délután a Sarlós Boldogasszony 
Templom előtt Balla László al-
polgármester emlékezett a 98 
évvel ezelőtti, hatalmi döntések 
következményeiről. Dr. Nagy 
István, a Móra Ferenc Gimnázi-
um tanára a versailles-i diktátum 

létrejöttéről, annak máig tartó 
hatásáról szólt. Szász András 
író, újságíró – aki Erdélyből ke-
rült évtizedekkel ezelőtt váro-
sunkba – szenvedélyes szavakkal 
fejtette ki az egykori döntéssel 
kapcsolatos elítélő gondolatait. 
A beszédek után a városvezetés 
és a helyi szervezetek, iskolák 
koszorúk elhelyezésével, mécse-
sek gyújtásával emlékeztek a 98 
évvel ezelőtt történt, a magyar-
ság számára súlyos következ-
ményekkel járó szerződésre. A 
megemlékezésen műsorral köz-
reműködtek a Kiskunfélegyházi 
Dózsa György Általános Iskola 7. 
osztályos tanulói, akiknek ez volt 
a Határtalanul pályázatuk zá-
rórendezvénye, valamint Varga 
Mihály népművész.

Fájdalmas Trianon
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III. Tréfás 
Békás Forgatag
Harmadik alkalommal rendezi meg a 
Tréfás Békás Forgatagot Balla László 
alpolgármester, a választókörzet önkor-
mányzati képviselője. Az egésznapos 
rendezvényt június 16-án, szombaton, 
a Bajcsy iskola udvarán, a Szent Imre 
herceg utca 1-3. szám alatt tartják. 14 
és 18 óra között főzőverseny is lesz, 
amelyre jelentkezni Illés Gyulánál lehet, 
a 06-70-549-0519-es telefonszámon. 
A tombola fődíja egy gyermekkerékpár.

Program:
9.30 – 18.00 Ingyenes Gyermekjátszótér:
Izgő-Mozgó Kölyökklub, Vörös János népi 
játszótere,
Pónifogatok, arcfestés, csillámtetoválás
14.00 Batthyány Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
zenés köszöntője – vezényel: Kis-Fekete Vil-
mos karmester
14. 00 – 18.00 Sakkbajnokság – Nagy György 
vezetésével
14.20 Ünnepi megnyitó: Balla László al-
polgármester, a körzet önkormányzati 
képviselője
14.30 Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület 
műsora
15.00 Constantinum Néptánccsoportjának 
műsora – Kátai Tibor
15.15 Félegyházi Népdalkör műsora
15.30 Batthyány Lajos Ált. Iskola 8. z osztá-
lyának néptánc műsora
15.45 Kiss Ákos Jenő dalénekes műsora
16.00 Kiskunfélegyházi Vasas TK Birkózó 
Szakosztályának bemutatója – Ván Jenő
16.20 Harcművészeti bemutató – Nagy 
Krisztián
16.40 Kyokushin Kumite Sport Egyesület be-
mutatója – Kurucz László
17.00 Art Kingdom Tánccsoport
17.15 Bűvész show
17.45 Tombolasorsolás
18.00 Sakkverseny - Főzőverseny 
eredményhirdetése
19.00 – 22.00 Békás Bál a Lavina Együttessel

14:00 – 18:00 óráig főzőverseny
Jelentkezés és információ: Illés Gyula kirá-
lyi szakácsnál lehet a 06-70-549-0519-es 
telefonszámon.
Minden résztvevő ajándékban részesül!
A rendezvény ideje alatt büfé várja a 
vendégeket!
A műsorváltoztatás jogát fenntartják!

Hamarosan startol az ingyen WiFi
Kicsit várni kell még a közterületi ingyen 
WiFi-hálózatra, de finisben van már a 
fejlesztés – tudtuk meg Gyuricza Gergő-
től, a polgármesteri hivatal fejlesztési 
csoportvezetőjétől.

– Májusra terveztük, hogy a Kossuth Lajos utca 
700 méteres szakaszán elérhető lesz az ingye-
nes wifi-hálózat, 
azonban néhány 
társasház nem 
járult hozzá a 
jeladó antenna 
elhelyezéséhez, 
ezért újra kel-
lett terveztetni 
a rendszert. Ez 
késlelteti némileg 
a megvalósítást, 
de terveink sze-
rint néhány héten 
belül indulhat az 

ígért ingyen internet. Igyekszünk az esztétikai és 
műszaki szempontok szem előtt tartása mellett 
a lehető legkörültekintőbben eljárni, és bízunk 
benne, hogy a végeredmény a városlakók meg-
elégedésére szolgál majd.

Mint azt korábban megírtuk, a 3x500 megabi-
tes sávszélességű ingyenes közterületi WiFi-há-
lózat egyelőre a polgármesteri hivatal épületé-

től a Dózsa György 
utca sarkáig terjedő 
szakaszon lesz el-
érhető, de a szol-
gáltatás később – a 
tapasztalatok függ-
vényében – folyta-
tódhat. A kiépítés 
költségét a UPC 
Magyarország Kft. 
vállalta magára, az 
üzemeltetés költsé-
geit pedig az önkor-
mányzat fizeti. 

A foglalkoztatás növeléséért

Félegyházán, a városháza dísztermében 
írták alá a térség polgármesterei és vál-
lalkozói június 12-én azt a dokumentumot, 
amely egy uniós pályázatnak köszönhetően 
a foglalkoztatás növelését segítheti. A pro-
jekt keretében több mint 421 millió forint 
vissza nem térítendő európai uniós forrás 
áll rendelkezésére Kiskunfélegyháza és Kis-
kunmajsa járás településeinek a foglalkozta-
tás növelésére. A projektet Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal, a Kiskunmajsai Több-
célú Kistérségi Társulás és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat által alakított konzorcium 
valósítja meg.

A konzorciumi szerződés nyitórendezvé-
nyén dr. Zombor Attila, a Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal főigazgatója köszöntötte 
a megjelenteket. Csányi József, Félegyháza 
polgármestere is üdvözölte a kezdeményezést. 

Kifejtette, hogy a városban ugyan javulnak a 
munkanélküliségi mutatók, de a biztonság meg-
teremtése mindannyiunknak fontos. A megje-
lenteket Patkós Zsolt, a Kiskunmajsai Többcé-
lú Kistérségi Társulás elnöke is köszöntötte, aki 
elmondta, hogy reményei szerint ez az együtt-
működés sokat javíthat a körzetben a munkahe-
lyteremtésben, ezáltal a megélhetésben.

A rendezvényen Kollár Péter főosztályveze-
tő a megye munkaerőhelyzetéről adott részle-
tes tájékoztatást. Érintve azt a kérdést is, hogy 
mekkora az elhelyezkedési lehetőség férfiak-
nak és nőknek.

A program zárásakor a jelenlévő érin-
tettek aláírták az együttműködési program 
dokumentumát. 

„A foglalkoztatási paktum megfogalmazott 
célkitűzései szerint a munkaerő-piaci progra-
mokban a tervezett résztvevők száma 271 fő 
lesz, közülük 149-en álláshoz is jutnak.” 
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Több rendőrt szeretne a képviselő-testület
Kiskunfélegyháza képviselő-testülete május 30-ai ülésén elfogadta 
a félegyházi rendőrség és tűzoltóság 2017. évi munkájáról szóló 
beszámolókat. A rendőrség munkájához kötődő határozatot Bense 
Zoltánnak, a városüzemeltetési bizottság elnökének kiegészítésé-
vel fogadták el, amelyet így fogalmazott meg: A képviselő-testület 
szorgalmazza a rendőrkapitányság létszámának a 2007-es szintre 
történő visszaállítását, figyelemmel a városban megvalósult álla-
mi és magánjellegű munkahelyteremtő beruházásokra és az ahhoz 
kapcsolódó lakosságszám-növekedésre, valamint a város közle-
kedési, ipari és kistérségi központ jellegére. A képviselő-testület 
javaslatot tesz, hogy állítsák vissza a rendőrség portaszolgálatát 
– rendőri státusz biztosításával – a munkaidőn kívüli időszakban is.

– Az állampolgárok biztonsága 
és biztonságérzete meghatározza 
nemcsak az egyes személyek, ha-
nem az egész város hétköznapjait 
és ünnepnapjait. Az, hogy a rendőr-
ség munkáját hogyan éljük meg mi, 
állampolgárok, lehet statisztikai 
adatokkal mérni, de a legfontosabb 
mégis a szubjektív élmény, a napi 
tapasztalat. Félegyházi lakosként, 
a városüzemeltetési bizottság elnö-
keként és 12 éve aktív önkormány-
zati képviselőként folyamatosan 
figyelem a városi közbiztonság ala-
kulását és a rendőrség munkáját. A 
jegyző és az illetékes osztályvezető 
minden héten tájékoztat a város 
közterületein előfordult fontosabb 
eseményekről és a megtett intéz-
kedésekről. Szeretném kiemelni, 
hogy kiválónak értékeljük az önkor-

mányzat, a hivatal és a rendőrségi 
állomány közötti együttműködést. 
Megerősítem a beszámolóban is 
olvasottakat, miszerint az intézke-
dések gyorsak a városban annak 
ellenére, hogy az elmúlt tíz évben 
folyamatos és jelentős létszámelvo-
nás történt a városban. Míg 2007-
ben 99 rendőr teljesített szolgála-
tot, mostanra ez a szám 80 fő alá 
csökkent. Ez a negatív tendencia 
sokszor kerül szóba a választóim-
mal történő beszélgetések során 
is, ami ellen – a megye harmadik 
legnagyobb településeként, fon-
tos közlekedési, ipari és kistérségi 
központként – fel kell emelni a han-
gunkat, és kiállni annak érdekében, 
hogy Félegyháza visszakaphassa 
státuszait. Ezt támasztja alá a vá-
ros fejlődése, a munkahelyteremtő 

állami és magánjellegű ipari beru-
házások sora, amelyek a lakosság-
szám több ezer fővel való gyarapo-
dását vetítik elő. Erre a rendőrség 
megyei és országos döntéshozói-
nak reagálniuk kell.

A másik fájó dolog, ami az egész 
lakosságot foglalkoztatja, hogy 
munkaidő után a rendőrség úgy-
mond „zárva van”. Tudom, hogy 
megváltoztak a tevékenységirá-
nyítás szabályai. Tisztában vagyok 
vele, hogy a 112 valahol egy másik 
városban csörög, onnan kapcsol-
nak Kecskemétre, majd irányítják a 
félegyházi kollégákat. Azt is tudom, 

hogy van az épületben szolgálat-
irányító parancsnok. De mégis, ez 
így él a köznyelvben. Ha az ember 
felhívja a helyi számon a kapitány-
ságot, az is egy másik városban 
csörög. Ha megnyomjuk a kapu-
csengőt, az is. Ezzel szemben igen-
is szükség volna arra, hogy legyen 
valaki, akivel közvetlen kapcsolatba 
kerülhetnek az állampolgárok az 
esti, éjszakai időszakban. Szeret-
ném hangsúlyozni, hogy nem szak-
mai kérdésről van szó, hanem az 
emberek általános biztonságérzete 
javulna ettől. Nagyot. Mert hiába 
a látványos erőfeszítések a helyi 
rendőrök részéről, ha az állampol-
gárban az él, hogy este a rendőrség 
bezár! Kisarkítva: a polgármesteri 
hivatalban tovább van portaszolgá-
lat, mint a rendőrség épületében. 
Ezen jó lenne változtatni.

A harmadik dolog: Jók a rend-
őrség mutatói, nagyon jók. A jelen-
tősebb bűnügyeket megoldották. 
Az átlagpolgár viszont amilyen 
például én is vagyok, az csak át-
lagpolgár. A saját dolga érdekli. És 
ezek sokszor kicsi ügyek. De neki 
akkor a legfontosabbak. Sokszor 
érezzük úgy, hogy a sok jogszabály 
és az úgynevezett elkövetői jogok 
gúzsba kötik az intézkedő rendőr 
kezét. Persze ezért nem ő a fele-
lős, hanem a rendszer. Elcsépelt 
már, de az „amíg vér nem folyik, 
nem tudunk intézkedni” gyakorla-
ton jó lenne változtatni országos 
szinten is. Értem és tudom a jogi 
akadályokat, de egy kis karhatal-
mi „zaklatás”, autóztatás sokszor 
nem ártana a balhézóknak, han-
goskodóknak. Ezzel talán elkerül-
hető lenne, hogy azonos helyszí-
nekre többször is ki kelljen szállni, 
vagy, hogy a jogsértést elszenvedő 
állampolgár úgy érezze, hogy az 
állam nem képes megvédeni őt – 
foglalta össze a kiegészítések in-
dokait Bense Zoltán. 
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Csányi József polgármester 
szerint minden idők egyik 
legsikeresebb köztisztvise-
lői sportnapját rendezték 
meg június 1-jén, pénteken 
Kiskunfélegyházán.

– Városunknak jutott a megtisz-
teltetés, hogy helyet adhattunk az 
idei eseménynek, ahol 16 telepü-
lés 28 önkormányzati, polgármes-
teri, járási hivatala képviseltette 
magát köztisztviselőivel. Nagyon 
készültünk a mintegy ezer vendég 
fogadására, arra törekedve, hogy 
a megyei köztisztviselői állomány 

jó hírét vigye Félegyházának. Elé-
gedetten, varázslatos nappal gaz-
dagodva távoztak vendégeink, mi 
pedig ez alkalommal is számos 
pozitív visszajelzést kaptunk a vá-
rosról. Öröm és büszkeség töltött 
el a dicsérő, elismerő szavak hal-
latán – mondta el a polgármester.

A pénteki nap eseményei há-
rom helyszínen zajlottak. A kis-
pályás labdarúgást, pétanque-ot, 

íjászatot, lengőtekét, streetball-t, 
futást, teniszt és a főzőversenyt 
a Honvéd sportpályán tartották, 
a horgászatot a záportározónál, 
az asztaliteniszt pedig a Platán 
iskolában. A különböző számok-
ban körülbelül 700 induló volt, a 
rendezvényen összesen 1000 fő 
vett részt.

Az időjárás igazán kegyes volt a 
sportolókhoz, a kellemes időben 

mindenki jókedvűen tölthette el 
a napot. A rendezvény lebonyolí-
tásában helyi testnevelő tanárok, 
a félegyházi hivatal dolgozói, a 
KVI munkatársai és a közfoglal-
koztatott munkatársak nyújtottak 
segítséget. A polgármester külön 
köszönetet mondott Bajzák And-
reának és Lénárt Józsefnek a 
több hónapos szervezői munkáért.

 V. B.

Kitüntető díj Luchmann Péternek
Elismerték Luchmann Péter diáksportért végzett elmúlt évekbe-
li munkáját. A Magyar Diáksport Szövetség május végi közgyű-
lésén osztotta ki a 2018-as „Diáksportért” díjakat. Luchmann 
Péter, a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola taná-
raként Kiskunfélegyháza és körzete Diáksport Bizottságának 
titkáraként évek óta szervezi a diákolimpiai rendezvényeket, va-
lamint segíti a megyei versenyrendszer lebonyolítását. A munká-
jáért kapott elismerő díjat Balogh Gábor elnöktől vette át.

2010-ben csatlakozott a félegyhá-
zi Diáksport Bizottsághoz Luch-
mann Péter pedagógus, testne-
velő, a szervezet helyi titkáraként 
azóta végzi a diáksport rendez-
vények szervezését, lebonyolítá-
sát. Ezt megelőzően is szervesen 
kapcsolódott a versenyekhez, bí-
róként segítve a munkát.

– Első jelentős esemény, amely-
nek szervezésében részt vettem 
az országos teremlabdarúgó di-
ákolimpia félegyházi döntője volt 
még 2010-ben. Felelősségteljes a 
versenyek koordinálása, hiszen a 
többi pedagógussal és nem utol-
sósorban a diákokkal is meg kell 
találni a közös hangot. A sportoló 
gyermekek szeretik, ha elisme-
rik őket. Félegyháza szerencsé-
re élen jár a diáksportok terén, 
számtalan sportágban értek el it-
teni diákok országos eredményt, 
az atlétika terén kifejezetten sike-
resnek számít a város. A gyere-

kek sikerorientáltak, könnyű őket 
motiválni, az adott célért mindent 
megtesznek.

A diákversenyek rendezése, 
szervezése összetett feladat, 
kezdve az éves versenynap-
tár elkészítésével, a megyei 
és országos megmérettetések 
összehangolásával.

– Struktúráját tekintve a diák-
versenyek lebonyolítása felmenő 
rendszerben történik. Az orszá-
gos döntőket regionális, megyei 
selejtezők előzik meg. A helyszí-
nek, a pálya és a terem biztosítá-
sa mellett megfelelő létszámú és 
képzettségű versenybíró szük-
séges a sikeres lebonyolításhoz. 
Össze kell dolgozni a városi spor-
tegyesületekkel, intézményekkel, 
játékvezetőkkel. Próbálunk minél 
szélesebb réteget megmozgatni 
a diáksportok terén, az orszá-
gos döntőkig hosszú az út. Több 
száz indulóból csupán egy vé-

kony, szűk réteg ér el jelentősebb 
eredményt. A legnépszerűbb 
versenyeknek a labdajátékok 
számítanak, viszont Kiskunfé-
legyházán eredményesség terén 
az atlétika dominál, hosszú évti-
zedekre visszamenőleg.

– Mit jelent számodra a díj?
– A diáksportért-díjat a szö-

vetség elsősorban a versenyek 
szervezéséért adta, egy nagy 
megtiszteltetést, elismerést 

jelent. Kiemelném, hogy ezt a 
munkát nem egyedül végzem. 
Kiskunfélegyházán háromtagú 
diáksport bizottság működik, 
Fábián József elnök és Diny-
nyés-Kis Zsuzsanna elnökhe-
lyettes mellett látom el a tit-
kársági feladatokat. Mellettük a 
Dózsa György Általános Iskola 
is támogat, ahol segítik a diák-
sporti és a pedagógusi feladata-
im összeegyeztetését.

Félegyházán sportolt a megye
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Új üzemcsarnokot avattak 
május 31-én, az Integrál Zrt. 
baromfifeldolgozójában. A 
továbbfeldolgozó, készter-
mékgyártó-üzem 2400 négy-
zetméter beépített területtel, 
korszerű gépekkel és kiszolgá-
ló helyiségekkel, 2700 négyzet-
méteres parkolóval épült meg 
több, mint 916 millió forintos 
költséggel, amelyhez a Nem-
zetgazdasági Minisztérium több 
mint 400 millió, vissza nem térí-
tendő támogatással járult hoz-
zá. A feldolgozó húsz új munka-
helyet is teremt Félegyházán. 

Az üzemcsarnok átadási ünnep-
ségén dr. Horváth Sándor el-
nök-ügyvezető igazgató köszönte 
meg a munkát azoknak, akik a 
beruházás megvalósulását támo-
gatták, a kivitelezésben közremű-
ködtek. A nemzeti színű szalag 
átvágása előtt Marczinko Zoltán 
helyettes államtitkár és Csányi 
József is méltatta az Integrál Zrt. 
tevékenységét és az új beruházás 
fontosságát.

Az üzem avatásán dr. Horváth 
Sándor elnök-vezérigazgató így fo-
galmazott: – Ünnep a mai nap szá-
munkra, hiszen az 1945-ben alapí-
tott cégünk fejlődésének jelentős, 
meghatározó szakaszába lépett az 
új üzem megépítésével. Az Integrál 
Zrt. a hízott víziszárnyas, ezen be-
lül is a hízott liba elsődleges fel-
dolgozásában vezető szerepet ját-
szik hazánkban, de mondhatnám, 
globális szinten is. Az Integrál 
védjeggyel forgalomba kerülő hí-
zott liba és hízottkacsa-termékek, 
a hízott libamáj, a hízott kacsam-
áj, a darabolt termékek, az egyéb 
melléktermékek jelentős elisme-

résnek örvendenek az exportpi-
acokon; Japánban, Kanadában, 
Dél-Koreában, Hongkongban, Nyu-
gat-Európában és természetesen a 
belföldi piacon is. A vevők szeretik, 
keresik ezeket a termékeket, mert 
az Integrál védjegy a jó minőségű, 
ellenőrzött körülmények között 
gyártott árut testesíti meg.

Az utóbbi években növekvő el-
várásként jelent meg, elsősorban 
az export vevők részéről, a termé-
keink feldolgozottsági szintjének 
növelése. Ez elsősorban a májter-
mékek szeletelésével, erezésével, 
a darabolt termékek formázásá-
val, csontozásával valósult meg. 
Ezen tevékenység továbbra is az 
elsődleges feldolgozás keretén be-
lül maradt, ezért szükséges volt a 

fejlődés, a fejlesztés új szakaszába 
lépni, amelynek eredményeként a 
2016-os év elején döntés született.

Az új üzem a próbagyártásokat, 
az új késztermékek előállítását 
megkezdte, az eredmények bizta-
tóak. Az Európai Unión kívül eső 
exportpiacokra történő termelés, 
szállítás engedélyeztetése folya-
matban van. Partnereinknek fon-
tos, hogy jól áttekinthető, ellenőriz-
hető a késztermék-gyártás teljes 
folyamata, hiszen tevékenységünk 
a teljes vertikumot átfogja, amely 
magában foglalja a törzstartást, 
a keltetést, a nevelést, a hizlalást, 
az elsődleges feldolgozást és most 
már a késztermék gyártását is. Az 
export és a belföldi vevők megala-
pozottan számíthatnak arra, hogy 

az Integrálnál jó minőségű, nyers 
termékekből magas hozzáadott ér-
téket tartalmazó, kiváló minőségű 
készterméket gyártunk.”

Marczinko Zoltán helyettes állam-
titkár is üdvözölte az üzem létrejöt-
tét. Elmondta, hogy ez nemcsak az 
Integrál Zrt. életében, hanem min-
den élelmiszeripari cég életében je-
lentős és fontos, nagy siker. A most 
átadott késztermék-üzem mérföld-
kő a cég életében. Mostantól egy 
sokkal hosszabb értékláncú, feldol-
gozott terméket előállító üzemmé 
válik az Integrál.

A város nevében Csányi József 
polgármester üdvözölte az üzem 
létrejöttét. Elmondta, hogy Kis-
kunfélegyháza a megye harmadik 
legnagyobb települése, de gazda-
ságilag a második helyet foglalja el, 
Baját megelőzve. A munkanélkülisé-
gi ráta kedvezően alakult az elmúlt 
években. Négy éve még 10 százalék 
fölött volt Félegyházán és környé-
kén a munkanélküliek száma, ma 
már arról beszélhetünk, hogy ez az 
arány 4 százalék alá csökkent.

– Elmondhatjuk, hogy olyan fele-
lősségteljes vállalkozásokkal, cég-
vezetőkkel vagyunk körülvéve, akik 
elsődleges beruházási, fejlesztési 
központjuknak saját városukat te-
kintik. Ez elismerendő, és köszön-
jük a bizalmat a város nevében 
is. Láthatjuk azt, hogy az Integrál 
Zrt. az elmúlt, sokszor nagyon 
nehéz időkben is a dolgozók meg-
tartására, munkakörülményeik 
javítására, termelőkapacitásának 
fejlesztésére törekedett. Ennek 
köszönhető, hogy Magyarországon 
az Integrál Zrt. az iparág zászlós-
hajójává válhatott – tette hozzá a 
polgármester.

Átadták az Integrál Zrt. új 
késztermékgyártó-üzemét
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Utolsó  
pillanatban 
érkező  
csapadék
A június második hetében 
jelentkező eső – megment-
ve a tavaszi vetésű napra-
forgót és kukoricát a teljes 
kiszáradástól –, az utolsó 
pillanatban érkezett meg. A 
hosszú ideje tartó szárazsá-
got megsínylett növények 
már tűréshatáruk végén 
álltak, a kalászosok talpon 
égtek meg, most viszont a 
kényszerérett kalászosok 
előrehozott aratását akadá-
lyozhatja a csapadék.

A száraz, meleg időjárás miatt 
az aratásokat egy héttel ko-
rábbra tervezték a gazdák, de 
most a régóta áhított eső miatt 
mégsem tudták megkezdeni a 
munkát a földeken. A talpon 
felsült növények termésátlagán 
viszont ez az esőzés már nem 
javít, sőt ha aratás idején még 
számottevő csapadék hullik, az 
a minőséget is ronthatja.

– A csapadékhiányos tavasz 
a kalászosok termésátlagá-
nak 25-35%-os visszaesését is 
eredményezheti környékünkön 
– mondta el lapunknak Seres 
Tamás gazdálkodó, hozzátéve, 
hogy a töpörödött, kisebb sze-
mek miatt alacsonyabb hektá-
ronkénti hozam várható.

A szántóföldi kapás növé-
nyek csodával határos módon 
élték idáig túl a szárazságot, a 
kukorica levele már több helyen 
szivarozott, vészjeleket küldve 
a tehetetlen gazdáknak. A szak-
ember elmondta, hogy a ko-
rábban nem tapasztalt extrém 
száraz tavasz miatt jellemzően 
nagyobb mértékű a gyomosodás 
is, mivel a gyomirtók hatásához 
hiányzott a bemosó csapadék.

– A jelenlegi csapadék a növé-
nyek számára csak a túlélést je-
lenti, a termést még nem menti 
meg – árulta el a mezőgazdasá-
gi szakember. Ha a szárazság 
folytatódik, akkor a kukorica 
nem hoz csövet, s a napraforgó 
tányérjában sem fejlődik szem 
– tette hozzá, bízva abban, hogy 
a nyár a tavaszhoz hasonlóan 
nem lesz aszályos.

 K. G. 

Gyermeknap Selymesben

Selymesben minden évben gazdag 
program várja az apróságokat és 
szüleiket a gyereknapon. Nem volt 
ez másként idén sem. A közösségi 
ház udvarán ragyogó időben ug-
rálóvárazhattak, kipróbálhatták 
a bikalovaglást, kocsikázhattak, 
lovagolhattak, és népi játékok-

kal múlathatták idejüket. De volt 
arcfestés, bűvészbemutató és  
Pócza György játékos vetélkedője 
sem maradhatott el, amely idén 
a népmesékhez kapcsolódott. A 
vetélkedő fiatalokat sok-sok cso-
koládéval és üdítővel ajándékoz-
ták meg. De a fáradtságos ját-

szadozás után szüleikkel együtt 
finom ételekkel is kínálták őket. 
A rendezvény főszervezőjét, Ván 
Jenő önkormányzati képviselőt 
a Selymesért Egyesület segítet-
te abban, hogy a sokszínű prog-
ram igazi örömöt szerezhessen a 
résztvevőknek.

Családi nap a Váradi tanyán
Május 27-én ötödik alkalommal rendezte meg a Szent Ágota 
Gyermekvédelmi Szolgáltató Kiskunfélegyháza területének ne-
velőszülői hálózata Családi Napját Jászszentlászlón, a Váradi 
tanyán 14 nevelőcsalád, valamint 60 gyermek számára. A ven-
déglátók, Váradi Márk, és édesanyja Váradi Andrásné Katika, 
maguk is nevelőszülők. A két család összesen 14 gyermeknek 
nyújt biztonságos, szerető otthont.

A kis vendégeket, akik gyermek-
védelmi gondoskodásban áll-

nak, valamint nevelőcsaládjaikat 
nagy szeretettel és számtalan 

programmal várták. Lehetőség 
nyílt sorversenyekre, állatsimo-
gatóra, karkötőkészítésre. Az 
ebédet a nevelőszülők hatalmas 
bográcsokban készítették a sor-
versenyben megéhezett gyer-
mekeknek. A délután folyamán 
kicsik és nagyok futballoztak, 
trambulinoztak, csúszdáztak, 
pingpongoztak, lovagoltak, majd 

vízibombákkal hűsí-
tették egymást.

A Szent Ágota Gyer-
mekvédelmi Szolgál-
tató, valamint Katika 
édességgel, jégkrém-
mel, apró játékokkal 
és családonként egy-
egy labda ajándékozá-
sával csalt mosolyt a 
gyermekek arcára.

Egész napos zene, 
sok-sok kacaj, jó han-
gulat, kötetlen beszél-
getések, kapcsolatok 
szorosabbá válására, 
egy igazi, összetartó 
közösség kovácsolá-
sára adott lehetősé-
get ez a nap. 
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Ahogyan arról előző lapszá-
munkban olvashattak, új keze-
lési eljárás érhető el a kiskun-
félegyházi városi kórházban 
a prosztata betegségek ke-
zelésében. A termoterápia al-
kalmazásáról dr. Járomi Péter 
urológus szakorvos számolt be 
részletesen lapunknak.

A tizenéves múlttal rendelkező 
prosztata-hőkezelés, amelyet né-
hány éve már Kecskeméten is al-
kalmaznak, most Kiskunfélegyhá-
zán is elérhető lesz az egynapos 
sebészeti ellátás keretében. A be-
avatkozás, amely különösebb elő-
készítést nem igényel, ambulánsan 
elvégezhető – mondta el dr. Járomi 
Péter adjunktus.

– A kezelés, amelynek során egy 
elektródával ellátott vékony katé-
tert helyezünk a húgycsőbe, mikro-
hullámok segítségével 50-55 fokos 
hőmérsékletre melegíti fel a húgy-
csövet körülölelő prosztatát. A ma-
gasabb hőmérséklet hatására úgy-
nevezett szöveti elhalás jön létre, 
a területen kialakul egy steril gyul-
ladás, melyet miután a szervezet 
felszámol, a prosztata méretének 
csökkenését érjük el – ismertette a 
terápia lényegét a szakorvos.

– A prosztata-hőkezelés indiká-
ciója leggyakrabban a prosztata 
jóindulatú megnagyobbodása, de 
rosszindulatú daganata esetében 
is alkalmazható a megnagyobbo-
dásos tünetek megszüntetésére a 
többi kezelés kiegészítéseképpen. 
A termoterápiával jó eredményeket 
lehet elérni a kezelésre nem reagá-
ló prosztata gyulladás esetében is.

– Az eredmény egy félórás ke-
zelést követően néhány hónap 
alatt érhető el. A beavatkozás előtt 
szükséges egy urológiai vizsgálat 
annak eldöntésére, hogy a ter-
moterápia alkalmas-e az adott 
probléma kezelésére. Tapintással 
és ultrahanggal előzőleg megvizs-

gáljuk a prosztatát és a húgyhólya-
got. A vizsgálat azért is szükséges, 
mert a középlebeny-típusú prosz-
tatamegnagyobbodás esetében 
nem hatásos a kezelés, mivel a 
mikrohullámú sugarak a középle-
benyeket nem érik el. Ezekben az 
esetekben műtét jön számításba 
– tudatta az urológus, hozzáté-
ve, hogy véralvadásgátló-kezelés 
alatt álló betegeknél is elvégezhe-
tő a kezelés, de abban az esetben 
a gyógyszer szedését időlegesen 
módosítani szükséges.

– A kezelés nem fájdalmas, me-
legségérzés, bizsergés azonban 
előfordulhat. A beteg csupán annyi 
kellemetlenséget érez, mint egy ka-
téterezés kapcsán. A beavatkozás-
ra nem kell éhgyomorra érkezni, és 
mindössze néhány óra elteltével a 
beteg hazamehet.

– Mint minden katéterezés ese-
tében, úgy a kezelés után is elő-
fordulhat az első egy-két napban 
csípő, égő fájdalom, esetleg gya-

koribb vizelési inger. Gyulladásos 
szövődmény nagyon ritkán, mind-
össze 1-2 százalékban alakul ki, 
ezt a húgycsőben esetlegesen elő-
forduló kórokozók okozzák. Ebben 
az esetben gyógyszeres kezelést 
alkalmazunk a gyulladás megszün-
tetésére. A legtöbbször azonban 
az a tapasztalat, hogy szép las-
san megindul a javulás, s az első 
kontrollon, a beavatkozás után egy 
hónappal a betegek már javulásról 
számolnak be.

– A tünetek teljes megszűnéséig 
általában két-három hónap szük-
séges. A kezelés eredményeképpen 
a későbbiekben fel lehet függesz-
teni a gyógyszeres kezelést, hosz-
szabb távon pedig elkerülhetjük a 
műtétet, mellyel szemben a termo-
terápia jóval kisebb megterhelést 
jelent a betegeknek. Prosztata-
megnagyobbodás esetén az egy-
szeri kezelés egy, kettő, vagy akár 
három évre is megoldja a problé-
mát. Ha a betegnek nem teljesen 

szűnnek meg a panaszai, akkor a 
kezelést meg lehet ismételni akár 
egy-másfél év múlva.

– Fontos a betegség időben tör-
ténő felismerése a megfelelő te-
rápia kiválasztása szempontjából 
– hívta fel a figyelmet az orvos. – A 
vizelési panaszok, vékonyabb vize-
letsugár, gyakoribb vizelési inger, 
éjszaka többszöri vizelés, akadozó 
vizeletürítés, vagy ha a hólyag nem 
ürül ki, akkor az prosztatamegna-
gyobbodásra utal. Gyulladásnál – 
mely felnőtt férfikorban bármikor 
kialakulhat –, gáttáji fájdalom, al-
hasi panaszok, merevedési problé-
mák fordulnak elő.

– A hosszú ideig, akár évekig is 
fennálló megnagyobbodás megvi-
seli a húgyhólyag simaizom szer-
kezetét, ami következetesen el-
gyengül, kiboltosul, végül nem tud 
megfelelően összehúzódni. Ezért 
is fontos az időben történő szakor-
voshoz fordulás.

– Nagy jelentősége van a szű-
rővizsgálatoknak, melyet minden 
felnőtt férfi esetén évente célszerű 
elvégeztetni. Mivel minden korosz-
tálynak megvannak a maga jel-
lemző betegségei, ezért az uroló-
giai szűrés nem életkorhoz kötött. 
Ezzel kiszűrhető a heredaganat, 
a prosztatamegnagyobbodás, de 
ilyenkor megvizsgáljuk a veséket 
és a hólyagot is.

A prosztata-hőkezelés havonta 
egy alkalommal érhető el a kiskun-
félegyházi városi kórházban, mely-
nek igénybevételére dr. Járomi Pé-
ter urológus szakorvos ad javaslatot 
a kórház urológiai szakrendelésén.

 K. G.

50 éves a Szakmaközi
A Szakmaközi Művelődési Ház 
évtizedek óta Félegyháza fontos 
közösségi, közművelődési cent-
ruma. Ma is számos nyugdíjas 
közösségnek, művészeti csoport-
nak nyújt otthont, miközben kiál-
lításokkal, előadásokkal is várja a 
város lakóit, és a közösségi ren-
dezvényeknek is helyt ad. Június 
2-án, az intézmény megalaku-
lásának 50. évfordulójára emlé-
keztek. A megjelenteket Rátkai 
Sándor intézményvezető köszön-

tötte, majd Kertészné Rozika, 
aki évtizedeken keresztül vezette 
a művelődési házat – neve szinte 
egyet jelent a Szakmaközivel – a 
kezdetektől napjainkig ismertette 
a ház munkáját, a csoportok, kö-
zösségek alakulását, fejlődését, 
és természetesen szólt a küzdel-
mesebb időszakokról is. Az évfor-
dulós ünnepségen megjelenteket 
az intézmény kórusa harmonika-
szóval kísért félegyházi népdal-
csokorral szórakoztatta.

Már Kiskunfélegyházán is  
elérhető a prosztata-hőkezelés
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Van, aki kertészkedéssel, más szünidei diákmunkával tölti a 
nyári hónapokat. Kikapcsolódásra, nyaralásra mindenki próbál 
időt szakítani, a vakáció, a jó idő a családi, baráti programokhoz 
is remek alkalmat kínál.

Kurucz Zsuzsanna (18): – Kül-
területen élek a párommal, így 
mindig akad tennivaló. A nyarat 
diákmunkával, valamint kertész-
kedéssel töltöm, emellett persze a 
pihenésre és a kikapcsolódásra is 
jut időt. A hobbimnak is hódolok 
ilyenkor, a jó idő beköszöntével 
eljárok autóstalálkozókra. Próbá-
lom hasznosan kihasználni a nyár 
adta lehetőségeket.

Tarnóczki Nikoletta (34): – 
Nagycsaládos anyukaként ilyenkor 
itthon vannak velem a gyerekek. 
A nagyobbik leány már iskolás, 
számára a szünidő is elkezdő-
dik. A három kislányommal és a 
párommal közösen programokat 
szervezünk, napközben játszó-
terezünk, strandolunk, kerékpá-

rozunk. A nyaralásra is jut idő, a 
terveink szerint Magyarországon 
kapcsolódunk ki néhány napot. 
Szerencsére mindent meg tudunk 
oldani, a szabadtéri programokat 
preferáljuk.

Suki Zoltánné (64): – A ki-
kapcsolódás ezen a nyáron kicsit 
háttérbe szorul. Építkezek, házat 
újítok fel, amit rendbe kell hozni 
őszig. A gyerekek kedvéért azért 
néhány napos kirándulás belefér, 
amit a Tiszaparton szervezünk. 
Emellett a gyermekek sportolás-
sal, focival töltik a szünidőt.

Rácz Vivien (18): – Jelenleg a 
szóbeli érettségire készülök, ezt 
követően a barátnőkkel úgy ter-
veztük, hogy kikapcsolódás gya-
nánt ellátogatunk egy-két zenei 
fesztiválra. Emellett az unokahú-
gomra is vigyázok, a nyár nagy 
részét vele töltöm, de azért diák-
munkát is vállaltam. Mozgalmas-
nak ígérkezik ez a nyár. Kikapcso-
lódás, család és munka is helyet 
kap ezekben a hónapokban.

KÖRKÉRDÉS: Mivel tölti a nyarat?

Ahol a sör is családi program!

Kiskunfélegyháza ligetes főutcájának a vasútállomás előtti sza-
kasza a kézműves sörök és családi programok több ezer sze-
relmesével telik meg ismét július 13-án és 14-én a Félegyházi 
Jótékonysági Kézműves Sörfesztiválon, ahol a magyar kisüzemi 
„sernevelés” remekei képviseltetik magukat. A kísérőprogramok 
ugyancsak összefüggnek a magyar kézműves sörkultúrával.

A hétvégi fesztivál bőséges prog-
ramkínálatában a családok és az 
élőzene szerelmesei is találnak 
látni, hallani és fogni valót bő-
ven. A kicsiket játékos foglalko-
zások, malátalabirintus, gyermek 
boszorkánykonyha, ágyúmászás, 
baba-mama sátor, lurkókert, tal-
pas ösvény, függőágy erdő és szá-
mos kézműves foglalkozás, tánc 
és zene várja a zöld füves, árnyas 

területeken. A felnőtteket színvo-
nalas rock, blues, jazz és fúvós-
koncertek szórakoztatják az est 
beálltával, valamint a Rocktábor 
serdülő turnus zárókoncertje és a 
Bud Spencer és Terence Hill film-
zenéket játszó Spencer Hill Band 
fellépése is színesíti a programot. 

A Rocktár Élőzenei Bázis és a 
számos hazai és külföldi díjjal ki-
tüntetett Bäder Félegyházi Sörfőz-

de együttműködésével megvalósu-
ló fesztivál 100 kézműves sörfajtát 
kínál az egész ország területéről, 
de a nem sörös vendégeknek is 
akad látni és enni-inni való bőven. 
Lesz itt VB döntőt közvetítő sör-
sátor méretes ledfallal, fotósarok, 
sörútlevél-sorsolás, sörsétány, 
BBQ mozdony, gasztroudvar, sör-
királynő és királyválasztás, kéz-
műves sörök és amatőr sörfőzők 
versenye, próbafőzés, sörételek, 
sörfilmek, sörrodeó csapatverse-
nyek, és még sok-sok gasztrokultu-
rális különlegesség a témakörben.

Az idei fesztivál fejlesztése je-
gyében a rendezvényterület je-
lentős növekedésen esik át a 
városi sportcsarnok előtti tér be-
vonásával, ahol a BBQ mozdony 
és a gasztroudvar számos külön-
leges étellel nyújt ízletes szóra-
kozást az éhes résztvevőknek. Itt 
kóstolhatják meg többek között 
az első ízletes Félegyházi Sörbur-
gert, amelynek titkos receptje a 
félegyházi sörkülönlegességek fel-
használásán alapul. Az egységes 
fizetőeszköz, a Félegyházi Sörtal-
lér bevezetése pedig a villámgyors 
kiszolgálást teszi lehetővé a 15 
sörpavilonban.

A rendezvényre jelképes támo-

gatói belépőket már elővételben 
is lehet kapni a kiskunfélegyházi 
Tourinform Irodában, amivel meg-
előzhető a sorbanállás a fesztivál 
bejáratánál, ugyanis a jeggyel ren-
delkező vendégek külön beenge-
dő folyosón gyakorlatilag azonnal 
beléphetnek a rendezvényterület-
re. A befolyt támogatói belépők 
fennmaradó részével a Plain-Rock 
Egyesület gyerekek és fiatalok 
számára kifejlesztett könnyűzenei 
tehetségkutató és gondozó prog-
ramját támogatják. 

 Ónodi Árpád

Hirdetés

2x4 órás páros verseny  
(1 fő úszós, 1 fő fenekező)

Időpont: Június 30. /Gyülekező 6 óra. 
Verseny: 8 órától./

A dobogósok és a legnagyobb hal 
kifogója díjazásban részesül!

Információ: 06/30-517-90-53
Cím: Kiskunfélegyháza, 
a Csongrádi úti elkerülő  
szakasz mellett!
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Közös nyelven

– A fényképezés az egyetlen 
nyelv, amelyet a világ minden 
szegletében értünk és összeköt 
nemzeteket és kultúrákat. Ez a 
kiállítás példa erre – mondta a 
lengyelországi Ostrowiec �wi�-
tokrzyski-ben megnyílt tárlat 
megnyitóján Zbigniew Głusz-
czak. A Háromszor Magyaror-
szág címet viselő kiállításon a 
kiskunfélegyházi Wesel Hugó 

Fotókör, a Szentesi Fotókör, és 
a lengyelországi Łód� Fotográfi-
ai Társaság alkotóinak munkáit 
mutatták be. A fotókiállítás része 
volt egy rendezvénynek, ahol ün-
nepélyes keretek között avattak 
fel egy nagyméretű dombormű-
vet, megköszönve a város lako-
sainak a magyarországi 1956-os 
forradalomban nyújtott önzetlen 
szolidaritásukat.

12. alkalommal adott helyet Kiskunfélegyháza városa az Orszá-
gos Mélyrézfúvós Verseny döntőjének június 8-a és 10-e között. 
Már 7-én, csütörtökön megérkeztek a mezőny előfutárai, hiszen 
volt olyan versenyző, aki több száz kilométert utazott, hogy meg-
mutathassa tudását a szakmai zsűrinek.

A verseny pénteken 9 órakor in-
dult a Kiskunfélegyházi Alapfokú 
Művészeti Iskolában. Négy korcso-
portban, korcsoportonként három 
hangszeren (tenor-bariton, har-
sona, tuba) mérték össze tudásu-
kat a versenyzők, akik az ország 
37 iskolájából érkeztek, miután a 
területi válogatókon összeméret-
tettek társaikkal. Az első fordulót 
követően, péntek este került sor az 
ünnepélyes megnyitóra, melynek a 
versenyző gyerekek által legjobban 
várt pillanata a Szegedi Harsona-
együttes koncertje volt. Vezetőjük, 
dr. Gyivicsán György harsonamű-
vész, a Szegedi Tudományegyetem 
főiskolai docense, aki a zsűri elnö-
ki posztját is betöltötte, elmondta, 
hogy ilyenkor van az együttesen a 
legnagyobb nyomás, hiszen olyan 
közönség előtt játszanak, akik szá-
mára az ő munkájuk a követendő 
példa.

A zsűri további tagjai voltak: 
Nagy Zsolt tubaművész, a Sze-
gedi Szimfonikus Zenekar tagja, a 
Szegedi Tudományegyetem Zene-
művészeti Karának tanszékvezető 
docense, valamint Szabó Sándor, a 
Magyar Állami Operaház Zenekará-

nak harsonása, a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem Bartók Béla 
Zeneművészeti és Hangszerészkép-
ző Szakgimnázumának tanára.

A verseny két napja alatt a me-
zőny 59 tagja két fordulóban mé-
rettette meg magát, és így alakultak 
ki a helyezések, díjak, amelyeket a 
zsűri vasárnap a gálahangversenyt 
követően osztott ki. Nagy öröm 
minden félegyházi számára, hogy a 
döntőbe jutott négy helyi versenyző 
mindegyike dobogós helyezést ért el:

Vaczláv Gergő Gábriel, harsona 
kategória, I. korcsoport 1. hely.

Andrási Ádám, harsona kategó-
ria, II. korcsoport 2. hely

Kőfalvi Dorottya, tenorkürt ka-
tegória, II. korcsoport 2. hely

Endre Dávid Csaba, tuba kate-
gória, II. korcsoport 2. hely

A növendékek felkészítő tanára 
Benedek Péter, korrepetitora Bol-
la Julianna tanárnő.

A versenyen helyezést elérők 
közül néhányan – az elnyert díjak 
mellé külön ajándékként – fellépési 
lehetőséget nyertek a Magyar Rá-
dió Márványtermében rendezendő 
Családi koncertek című műsorba. 

 Kis-Fekete Vilmos

Felfedett műhelytitkok
Az Ünnepi Könyvhét alkalmából június 7-én Damó István, Kocsér-
on élő grafikusművész kiállítása nyílt meg a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár Gyermekbirodalmában, akinek illusztrációival gyermek-
könyvekben, tankönyvekben, újságokban találkozhatunk. 

A rendhagyó megnyitón Miklya 
Zsolt félegyházi költő játékosan 
irányította a gyerekek figyelmét a 
képekre, ezzel segítve azok közös 
felfedezését. 

A grafikusművésszel munkatár-
sa, Miklya Luzsányi Mónika író, 

költő, publicista beszélgetett. Kel-
lemes, jó hangulatú délutánt tölt-
hettek a gyerekek kortárs művé-
szekkel, ahol műhelytitkokat is fény 
derült. A kiállítás június 29-éig te-
kinthető meg a könyvtár emeletén, 
a Gyermekbirodalomban.

30 éve a közművelődés szolgálatában
A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület megalakulásának 30. 
évfordulóját ünnepelve június 8-án tartotta ünnepi közgyűlé-
sét a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A város közművelő-
dési életében kiemelt szerepet vállaló közösség tagjait Csányi 
József polgármester és Lezsák Sándor, a térség országgyűlési 
képviselője is köszöntötte, méltatva a tagok és a vezetőség 
önzetlen, sokoldalú munkáját. 

A rendezvény bevezetőjében Fe-
kete Beatrix elmondta: – Ebben 
a sokat megélt mezővárosban 
számos előzménye volt már a 
közösségi művelődési vágy kielé-
gítésének. Az olvasókörök mellett 
101 éve megalakult a közművelő-
dési egyesület, amely nagyon sike-
res volt addig, ameddig a történe-

lem engedte, hogy létezzen. Majd 
eltelt sok-sok év, és 30 esztendeje 
Fekete Pál tanár úr mellett sokan 
összegyűltek, és ismét elkezdő-
dött egy értékteremtő munka.

Az ünnepi közgyűlésen meg-
jelenteket Kapus Béláné elnök 
köszöntötte, külön bemutatva 
az alapító tagokat. A résztvevők 

egyperces néma felállással meg-
emlékeztek azokról is, akik már 
nem lehetnek jelen az évfordulós 
rendezvényen.

Csányi József polgármester 
megköszönve az alapító tagok fá-
radozását és a jelenlegi tagság 
munkáját, majd díszoklevelet adott 
át Kállainé Vereb Máriának, aki 
az egyesület megalakulásának 
egyik szervezőjeként a mai napig 
motorja a közösség működésének.

A térség országgyűlési kép-
viselője, Lezsák Sándor is kö-
szöntötte a jubiláló egyesületet. 
Elmondta, hogy Fekete Pállal, az 
alapító elnökkel, tanár kollégájá-

val, barátjával már a megalakulás 
előtt sokat beszélgettek a közös-
ség létrehozásának fontosságáról, 
annak lehetőségeiről. Munkájukat 
a lehetőségeihez mérten mindig 
segítette, és ez így lesz a jövőben 
is – tette hozzá.

Mélyrézfúvósok 
csatája
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Kész a leltár
Június 7-én este második állo-
másához érkezett a Hattyúkerti 
zenés esték programsorozata. 
A rendezvényen a Móra Ferenc 
Gimnázium magyar szakos ta-
nára, Fekete Zoltán és barátai, 
valamint meghívott tanítványai 
léptek fel. Kész a leltár című 

műsorukban magyar költők, 
mint például Wass Albert, 
József Attila, Ady Endre és 
Pilinszky János megzenesített 
verseit adták elő. Különleges 
volt ez a nap, hiszen néhány 
szám erejéig Fekete Zoltán csa-
ládja is színpadra lépett. 

Sorsfordító forradalom
Az 1848-49 es forradalom Kis-
kunfélegyházára és a Jászkun ke-
rületre gyakorolt sorsfordító ha-
tásairól tartott előadást a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtárban Bán-
kiné dr. Molnár Erzsébet. A tör-
ténész-levéltáros a szabadságharc 
160. évfordulójának évében nem 

a hadi eseményekre koncentrált, 
hanem arra, hogy a 48-as törvé-
nyek nyomán milyen meghatározó 
társadalmi, gazdasági változások 
következtek be. Az előadás végén 
adódott a következtetés: a 48-as 
törvények jótékony szellemi hatá-
sát a mai napig érezhetjük.

Szerelem a síron túl is…

A Petőfi Emlékév programjához és 
a helyi Ünnepi Könyvhéthez kapcso-
lódva mutatták be a Petőfi Sándor 

Városi Könyvtárban 
Juhász István nyu-
galmazott középiskolai 
tanár legújabb könyvét. 
A „Szerelem a síron 
túl is…” kötet Petőfi 
Sándor és Szendrey 
Júlia szenvedélyes, 
néha buktatókkal tar-
kított szerelmét és há-
zasságát mutatja be az 
olvasóknak. A könyv-
bemutatón – személyes 
élményeit is feleleve-
nítve – Csányi József 
polgármester méltatta 

a szerző munkásságát, az új kiad-
ványt. A kötetet Szabó Ildikó mű-
vésztanár illusztrálta.

Apró néptánclépések
A néptáncé volt a főszerep a Kiskun Alapfokú Művészeti Is-
kola június 2-án megtartott táncgáláján, ahol a libbenő haj-
pántlikák, pörgő szoknyák, koppanó cipők igazi népi, vidám 
hangulatot varázsoltak a Kossuth Lajos Szakképző iskola 
tornacsarnokába.

A 18. táncgálára hat településről 
érkeztek a művészeti iskola nép-
táncszakos növendékei. A zömé-
ben általános iskolás gyerekek a 
kiskunfélegyházi Darvas iskolá-
ból, Kunszállás, Pálmonostora, 
Bugac, Gátér és Petőfiszállás te-
lepülésekről hozták el a tanévben 
tanult lépésekből gondosan ösz-
szeállított koreográfiájukat.

A Táncgálán megjelenteket Jan-
kovszki Zoltánné köszöntötte, aki 
a nemzeti összetartozás napjára 
emlékezve megemlítette, hogy a 
néptánc az ünnepeinken is főszere-
pet kap, és a magyarok bárhová is 
kerülnek a világban, a népi kultúra, 
és a tánc összeköti őket.

Jankovszki Zoltán igazgató a 

gála vidám hangulatú zárása után 
köszönetét fejezte ki a felkészítő 
tanároknak, Jánosi Ágnes és Var-
ga Andreas néptánctanároknak, 
akiknek munkája révén a növen-
dékek táncházakon, találkozókon 
is részt vesznek, a gálára pedig 
fergeteges hangulatú produkciókat 
hoztak.

A gálán, annak ellenére, hogy 
egymástól távol lévő települések-
ről érkeztek a táncosok, érezhető 
volt az összetartozás. Az apró 
szoknyácskák pörgése, a serkenő 
bajuszú legények kurjongatása 
élettel töltötte meg a termet, s 
látható volt, hogy a népi kultúra 
fenntartása az apró lépéseknél 
kezdődik.

Minden szép, amire  
szeretettel nézünk
Rádi Andrásnak, az egyik legelkötelezettebb félegyházi kép-
zőművésznek nyílt tárlata június 2-án, a Szakmaközi Művelő-
dési Házban. Nem véletlen, hogy a festőművész tárlata az in-
tézmény 50. évfordulójához kapcsolódott. Rádi András ugyanis 
a kezdetektől fogva kötődik a házhoz, többek között azért is, 
mert a Holló László Képzőművész Kör alapító tagjai közé tar-
tozik, és Holló Laci bácsival is találkozott ebben az intézmény-
ben. A nyolcvanadik évét betöltött alkotó munkásságát Rosta 
Ferenc alpolgármester méltatta a tárlatmegnyitón.

– Egész életén átívelő festésze-
tében nagyon termékeny volt, 
túlzás nélkül állíthatjuk, Fé-
legyháza egyik legtöbbet alkotó 
festője, aki szinte évenként új és 
új képanyaggal lépett közönség 
elé, egyre magasabb szinten. 
A félegyházi levegőn, szeretett 
városában, az ismerős arcok 
között érezte jól magát. Így 
talán nem véletlen, hogy Rádi 
Andrást a legfélegyházibb alko-

tónak, vagy a leghűségesebb fél-
egyházi festőnek is nevezhetem, 
akinek van még egy itteni sze-
rető közössége, a Holló László 
Képzőművész Kör, amelyhez 
alapítása óta hű maradt – fogal-
mazott Rosta Ferenc, aki Rádi 
András festői ars poeticáját így 
summázta: „Minden szép, ami-
re szeretettel nézünk”. Mert ő 
szinte mindenre és mindenkire 
szeretettel néz. 
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Lukács bácsi 100 éves
Századik születésnapja alkalmából köszöntötte Cserép Lukácsot május 31-én a város-
vezetés nevében Balla László alpolgármester, és Szamosi Endre képviselő.

Lukács bácsi 1918. május 31-én, Bugacon 
született. Szülei földműveléssel foglalkoztak. 
Nagykorúvá válása után besorozták katonának. 
Megjárta a II. világháborút is, majd az után hat 
évet töltött orosz hadifogságban, ahol jófor-
mán csak káposztát kaptak enni. Szövevényes 
módon Debrecenbe eljutott, és onnan vonattal 
tért haza családjához. A sok rossz élmény miatt 
mondja azt Lukács bácsi, hogy soha sem vá-
gyott nyaralásra, hiszen neki ez épp elég „nya-
ralás” volt. Az igazán szerencsésekhez tarto-
zott, hogy túlélte a rengeteg megpróbáltatást. 
1950-ben nősült meg, majd családot alapítot-
tak. Két gyermek született, egy fiú, és egy lány. 
Először pár évet vidéken töltött, ahol földműve-
lésből élt a családjával. Ez után Kiskunfélegy-
háza lett az otthonuk. 

Munkát vállalt a Fürdő Vállalatnál, ahonnan 

25 év munka után, 60 évesen nyugállományba 
vonult. Nyugdíjazását követően, 85 éves koráig 
– igaz, már csak hobbi szinten – földművelés-
sel foglalatoskodott. Nagyon büszke négy uno-
kájára, és négy dédunokájára. Egészségi álla-
pota kiváló, szórakozásként a szomszédokkal 
beszélget, vagy a lakhelye közelében működő 
presszóban látogatja meg a barátait, ahol kelle-
mesen elbeszélgetnek. Háztartását maga körül 
rendben tartja, de a család szokott neki ebédet 
vinni. Szerencsére, még a bevásárlás sem okoz 
gondot Lukács bácsinak, aki még nem csak hu-
moros, hanem szinte hihetetlen módon, 100 
évesen szemüveg nélkül is lát olvasni! 

A fiától megtudtam, hogy soha sem kesereg 
a korán, hanem előre tervezgeti a napjait még 
most is. Az ünneplésen csak a lánya, annak ba-
rátnője, és a fia vett részt, mert a hétvégén az 

egész család összeül egy kellemes ebédre az 
egyik helyi étteremben.

Még rengeteg humort és jó egészséget kívá-
nunk 100. születésnapja alkalmából Lukács bá-
csinak! V. B.

Családja körében 
a legboldogabb
Bogácsi Mihálynét május 31-
én a városvezetés nevében 
Balla László alpolgármester, 
és Szamosi Endre képviselő 
köszöntötte 90. születésnap-
ja alkalmából.

Bogácsi Mihályné, Hevér Erzsé-
bet 1928. június 1-jén született 
egy elszegényedett családban, 
ahol összesen heten voltak test-
vérek. A polgári iskolát kijárva 
varrónőnek tanult, majd 1950-
ben feleségül ment Bogácsi Mi-
hályhoz. Boldog családi kapcso-
latukból két fiú született, Csaba 
1951-ben, és Attila 1953-ban. 
Varrónőként dolgozott, míg fér-
je a félegyházi Petőfi 
Sándor Városi Könyv-
tár vezetője, majd 
igazgatóhelyettese 
lett. Gyermekeiket 
példamutatóan ne-
velték, mind a ketten 
a pedagógusi pályát 
választották. 

Egész életükben 
arra törekedtek, hogy 
a két fiuk folyamato-
san képezze magát 
főiskolákon és egyete-
meken. Ezt a szemlé-
letet a fiaik is tovább 
adták a gyermekeik-
nek. Hat unokájuk kö-
zül három pedagógusi, 
egy matematikai, egy 

közgazdasági, és a legfiatalabb 
unoka pedig a jogi pályán helyez-
kedett el. Erzsike néni büszkén 
mutogatta a hat dédunokáról ké-
szült fotókat is, akik közül már 
négyen általános iskolába, egy 
óvodába jár. A legkisebb déduno-
ka még csupán egy éves. Erzsike 
néni nagyon szereti a virágokat, 
amelyek meg is hálálják a gon-
doskodást. Szívesen bevásárol 
még magának, de a legtöbb időt 
a családja körében tölti, ahol 
előszeretettel kártyázik a fiával. 
Jókedvű, egészséges matrónát 
ismerhettünk meg Erzsike néni 
személyében.

 V. B.

Nehéz, mégis örömteli  
90 esztendő

Jókedvűen, családja körében fo-
gadta a város köszöntését a 90. 
születésnapján Lajos István. Az 
ünnepeltnek Balla László alpol-
gármester adta át az emléklapot és 
a virágcsokrot. Pista bácsi öröm-
mel beszélt életútjáról, ami nem 
volt könnyű, hiszen már kisgyer-
mek korában munkára kényszerült. 
Földműveseknél, mezőgazdaság-
ban dolgozott. Ennek ellenére úgy 
fogalmazott, hogy szép gyerekkora 
volt. Nagyobbacska korában már 
kitanulta a kötélgyártás fortélya-
it is. Kerékpárral az ország távoli 
településeit járta a munkavállalás 
okán. Dolgozott többek között Tö-
rökszentmiklóson és Nagykőrösön 
is. Kiskunfélegyházára hazatérve, a 
Vegyipari Gépgyárban helyezkedett 
el először szerkezeti lakatosként, 
majd műszaki szerkesztőként.

Lajos István 
1928. június 7-én, 
K iskunfé legyhá-
zán született egy 
ötgyermekes szor-
galmas családba, 
ahol a sors kegyet-
lensége miatt csak 
két gyermek élte 
meg a felnőttkort. 
Édesapja földmű-
ves, napszámos, 
édesanyja pedig el-
sősorban kézimun-
ka bedolgozással 
tartotta fenn csa-
ládját. István bácsi 
még alig töltötte 

be a 8. életévét, amikor elvesztet-
te édesanyját. Nehéz és kemény 
gyermekévek után 1945-ben el-
szegődött ipari tanulónak, 49-ben 
pedig behívták katonai szolgálatra.

1952. november 20-án feleségül 
vette Marika nénit, aki a mai na-
pig hűséges és megbízható társa. 
Házasságukból két gyermek szüle-
tett. Jelenleg három unoka és két 
dédunoka boldog dédszüleiként 
élik mindennapi életüket.

István bácsi szorgalmas és ki-
tartó jelleme végigkíséri az egész 
életét. A felesége, Marika néni el-
mondása alapján egy mindenhez 
értő, kedves és melegszívű ember 
vált belőle. Aktív életében szívesen 
foglalkozott fotózással és filmelő-
hívással. Kisebb-nagyobb rendez-
vényekre, ballagásokra, kereszte-
lőkre szívesen hívták el.
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Életre szóló élmény

A gimnázium Let’s meet together! 
elnevezésű, három éven át tartó 
Erasmus+ programja lassan a 
végéhez közeledik. Hat ország – 
Spanyolország, Norvégia, Lengyel-
ország, Litvánia, Törökország és 
Magyarország – egy-egy iskolája 
vett részt a programban, ahol min-
den hónapban újabb és újabb fela-
dat várt a tanárokra és a diákokra. 

Az utolsó találkozóra Bailénben, 
egy spanyolországi kisvárosban 
került sor. A Móra Ferenc Gimnázi-
um diákjai közül öten, Bakó Liza, 
Sánta Márk, Fülöp Odett 10., 
Farmasi Ádám, Sashalmi Balázs 
9. osztály, és két kísérő tanár dr. 
Szabó Gyuláné Matyók Katalin 
és Kiss Gabriella töltöttek egy 
hetet a gyönyörű Bailénben.

A barlangtúra nehéz,  
de óriási élmény
Barlangtúrán vettek részt a 
Kiskunfélegyházi József Attila 
Iskola diákjai a Budai-hegység 
északi részén található Solymá-
ri Ördöglyuk barlangban. Erre 
az extrém túrára olyan tanulók 
jelentkezhettek, akik már a bar-
lang alaptúráját korábban telje-
sítették. A csoport végighaladt a 

szokásos útvonalon is, de érin-
tette a legkeskenyebb szűkülete-
ket, valamint a komoly ügyessé-
get és erőt igénylő mászásokat 
egyaránt. A túra résztvevői a 
mintegy három órás barlangi 
kúszás-mászás után jó hangu-
latban és élményekkel gazdagod-
va indultak haza.

Miniszteri elismerés 
a szakoktatónak
Dr. Nagy István földművelésügyi 
miniszter kitüntető oklevéllel is-
merte el Nagy Melinda, a Kis-
kunfélegyházi Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Szakgimnázium 
élelmiszeripari mérnök tanárá-
nak, az élelmiszeripari munkakö-
zösség vezetőjének munkásságát 
a három évtizede a pék-cukrász, 
húsipari termékgyártó és élelmi-
szeripari technikus képzésekben 
végzett kiváló szakoktatói, mun-
kaközösség-vezetői tevékenysé-
géért, a Környezetvédelmi Világ-
nap alkalmából. A minisztériumi 
ünnepségen a mezgés diákok ad-
ták az ünnepi műsort. 

Nagy Melinda 1993 óta dolgo-
zik élelmiszeripari tantárgyakat 
oktató pedagógusként a Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripai 
Szakgimnáziumban. Példaértékű 
pedagógiai munkájának köszön-
hetően az elmúlt évek országos 
Szakma Kiváló Tanulója Verse-

nyeken a mezgés diákok sikert 
sikerre halmoztak. A 2015-ös és 
2016-os évben is az általa fel-
készített pék-cukrász tanuló az 
országos megmérettetésen a do-
bogó legfelső fokára állhatott. A 
tavalyi tanévben pék tanulói az I. 
és III. helyezéseket érték el, idén 
pedig az előkelő IV. helyen végzett 
diákja. Nevéhez fűződik az intéz-
ményben évről évre megrende-
zendő Élelmezési Világnap és 
reformtízórai, Mezgés Nap, kará-
csonyi süteménykészítő verseny 
és számos szakmai program.

Batthyányisok énekeltek 
a Haydn-teremben

Különleges kirándulást szer-
veztek a Batthyány iskola felsős 
„z” osztályos tanulóinak Molnár 
Elvira és Nagyné Mészáros 
Erika tanárnők. A gyerekekkel 
meglátogatták az ausztriai Bur-
genlandot, és ott az Esterhá-
zy-kastélyt. Nagy élmény volt a 
diákoknak, hogy énekelhettek a 

világ egyik legszebb és legjobb 
akusztikájú koncerttermében, a 
Haydn-teremben.

Ezt követően Sopronba utaztak, 
ahol a főbb nevezetességekkel is-
merkedtek, végezetül a Lővérek-
ben található Sörházdombi kilátó 
panorámájával búcsúztak a közös 
élményektől. 
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Öt napot töltöttek Erdélyben a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hetedikesei a „Ha-
tártalanul” program keretében.

A kiutazás napján a diákok megko-
szorúzták az Aradi Vértanúk Em-
lékművét, ahol mécsest is gyújtot-
tak. A dévai vár megtekintése után 
Segesváron a vár óratornyából 
csodálták meg a történelmi várost, 
majd Fehéregyházán Szabó József, 
a Petőfi Múzeum igazgatója mesélt 
az utolsó nagy ütközetről.

Ellátogattak szállásadó falujuk, 
Gyergyóújfalu iskolájába, a Sú-
gó-barlangban a mélybe eresz-
kedtek és megcsodálták a szebb-
nél-szebb karsztjelenségeket, jártak 
a Békás- szorosban és a Gyilkos-tó-
nál, székely tánclépésekkel ismer-
kedtek a helyi Katorzsa Néptánc-
csoport tagjainak segítségével. Az 
Újfalu közelében lévő Csicsajon a 

természeti értékek védelméről el-
méletben is tanultak, és a Csicsajkő 
megmászásakor a gyergyói tájban 
gyönyörködve annak fontosságát is 
megérezték. A kirándulás során a 
Vízipiramis, a Zetelaki gát érintésé-
vel jutott el a csoport Székelyudvar-
helyre, ahol a Vasszékely előtt gye-
reknapi programok várták a őket. 
Szejkefürdőn Orbán Balázsra, 
Farkaslakán Tamási Áronra emlé-
keztek. Innen Korondra vezetett az 
útjuk, ahol a fazekasmesterek máig 
élő hagyományait, munkáit csodál-
hatták meg. A hazautazás napján, 
Tordán a sóbányában időztek, majd 
a partiumi Nagyszalontán, Arany 
János szülőházának helyén helyez-
tek el koszorút.

Dózsások az élen

Sikeresen szerepeltek a Kiskunfé-
legyházi Dózsa György Általános 
Iskola tanulói a Népek tavasza 
országos történelem csapatver-
seny döntőjében, amelynek témá-
ja az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc volt. A diákoknak 
változatos feladatok révén (rejtvé-
nyek, tesztek, fogalmazások, pro-

jektmunkák) kellett bizonyítaniuk 
tudásukat. A megmérettetésen 
Dudás Tamás és Ambrus Tímea 
csapata országos 1. helyezést. Ve-
reb Eszter, Kis Vivien és Bodor 
Noémi csapata pedig országos 3. 
helyezést ért el az 5-6. osztályo-
sok korcsoportjában. Felkészítő 
tanáruk: Drozdik Márta.

Lelkes környezetápolók
Seprűk, lapátok, talicskák várták 
a dózsás gyerekeket és szüleiket 
május 31-én, a Dózsa iskola udva-
rán. Gazdára is találtak a szerszá-
mok, és hamarosan megkezdődött 
az iskola környezetének felújítá-
sa, rendbetétele. Voltak, akik a 
futópálya salakját frissítették, a 
játszóeszközöket takarították, fes-
tették, mások a focipályát tették 
rendbe, de a környező parkolókat 
is megtisztították a szeméttől. Az 
intézmény három éve az ország-
ban egyedüliként csatlakozott az 
5S japán programhoz. Ennek lé-
nyege, hogy környezettudatosságra 
neveljék a gyerekeket. Az 5S a fő 

feladatokat jelzi, amelyet így ösz-
szegzett Révész Gyula, az AOTS 
Egyesület elnöke: selejtezd ki azt, 
amire nincs szükséged, a többit 
rakd a helyére. Utána takarítsd ki 
a környezetedet, fogalmazd meg 
azokat a szabályokat, hogy minek, 
hol van a helye. Ezt a munkát folya-
matosan végezd!

Terbe Ákosné igazgató elmond-
ta, hogy jó döntés volt, hogy csat-
lakoztak a programhoz. A szülők 
is támogatói, sőt közreműködői 
az akcióknak, de ami még ennél 
is fontosabb, hogy a tanulók is szí-
vesen látnak hozzá környezetük 
ápolásához. 

Székesfehérváron az Egészség 
Dokk Drogambulancia és Nappa-
li Intézménynél tettek látogatást 
a félegyházi Gyermek és- Ifjúsági 
Önkormányzat, valamint a Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórum tagjai. 
Az ott szerzett tapasztalataikat 
Tóth Violetta, a Közgé 10. osztá-
lyos tanulója foglalta össze.  

Első előadónk Gönczi Gábor 
volt, az intézmény szakmai veze-
tője, aki mesélt nekünk az indu-
lásról és a megalapítást kiváltó 
okokról. Továbbá szó esett a füg-
gőség kialakulásáról is ahol min-
ket, a hallgatóságot is bevontak 
a beszélgetésbe. Egy rövid szü-
net után körbejárhattuk az épü-
let szobáit és meséltek nekünk a 
funkcióikról is.

Ezek után Bozóki Vilmos drog-
megelőzési prevenciós tréner és 
gyógyulófélben lévő volt szerfo-
gyasztó mesélt nekünk a „drogpá-
lyafutásáról”. Négy éve dolgozik az 
intézményben, ahol ő maga is fo-
gad betegeket, és segít nekik a le-
szokáshoz vezető utat megtalálni. 

Beavatott minket egy szerhasz-
náló életébe, hogy miként jutnak 
hozzá a napi adaghoz és milyen 
úton veszítik el családjukat, ba-
rátaikat és szeretteiket. Rengeteg 
szituációról mesélt, amit ő maga 
is megtapasztalt a saját bőrén. 
Minden kérdésünkre őszintén vá-
laszolt, nem takargatott semmit. 
Az előadás mindannyiunk szá-
mára nagyon tartalmas, hasznos 
és tanulságos volt. Lehengerlő él-
mény volt mindannyiunk számára 
és szívesen hallgattuk volna még a 
különböző történeteket, de időnk 
nem engedte, reménykedünk a 
folytatásban.

Természeti és kulturális 
örökségek nyomában

A drogról testközelben
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Országos első a Parampara

Május 22-én és 23-án rendezték 
meg Nyíregyházán a hetedik évfo-
lyamos diákok számára a Míg Meg-
növök Alapítvány által támogatott 
13. Matekguru országos döntőt. 

A megmérettetésre bejutott a 
Kiskunfélegyházi Darvas Általános 
Iskola Parampara nevű csapata. 
Tagjai: Bodor Bernadett, Gondi 
Dorottya, Sallai Richárd és Sza-
bó Ágnes. A csapat nevének, „pa-

rampara” jelentése: a 
guru tanítványa. Fel-
készítőjük, „a guru”, 
Szabóné Demeter 
Edit tanárnő. A dar-
vasos gyerekek már 
a korábbi években is 
indultak ezen a ver-
senyen. Ötödikesként 
egy ponttal maradtak 
le arról, hogy behívják 
őket az országos dön-
tőbe, tavaly ugyanek-
kora különbséggel 

maradtak le a dobogóról, az idei 
tanévben pedig felértek a csúcsra. 
A verseny első napján már az első 
helyen álltak holtversenyben két 
másik csapattal, a végére azon-
ban sikerült 5 pontos előnyre szert 
tenniük, így idén ők lettek a bajno-
kok. A diákok jól érezték magukat 
a versenyen, és megfogadták, hogy 
jövőre még nagyobb lelkesedéssel 
készülnek a döntőre.

55 év után találkoztak 

A Petőfi Sándor Gimnázium 1963-
ban végzett IV. a osztályos diákjai 
találkoztak június 9-én az alma 
máterben. Az öregdiákok 55 év el-
teltével is szeretettel és öleléssel 
fogadták egymást, a tanteremben 
pedig idézték a múltat, megemlé-
keztek kedves osztályfőnökükről, 
Illésy István tanár úrról. A ta-
lálkozó főszervezője, Selb László 
büszkén mesélte, hogy osztályuk 
tanulóinak zöme egyetemen, főis-
kolán tanult tovább, és mindenki 

megállta helyét az életben. Osz-
tályukból került ki többek között 
dr. Tóth József, aki volt a MINE-
RÁLIMPEX vezérigazgatója, a Mol 
igazgatóságának tagja, és jelenleg 
is Szingapúr tiszteletbeli konzulja. 
Jeles osztálytársként tartják szá-
mon dr. Bíbok György atomfi-
zikust, aki a karlsruhei atomfi-
zikai kutatóintézetben dolgozott 
évtizedeket, és dr. Bíró Balázs 
szülész-nőgyógyászt is, a megyei 
kórház főorvosát.

Informatikatörténeti kiállítás
Kihelyezett tanítási napot szer-
vezett május 29-én, Szegeden 
a Szent-Györgyi Albert Agóra, a 
Neumann János Számítógéptudo-
mányi Társaság és az EPAM cég. 

A számítógépek hőskorának 
ereklyéit is felvonultató világszín-
vonalú gyűjteményt tekintették 
meg a Batthyány Lajos Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la informatika-matematika emelt 
óraszámú végzős osztály tanulói. 
Fizikai kísérleteket figyelhettek 
meg a látványlaboratóriumban, 
majd az EPAM cég fejlesztésébe 
kaptak kisebb betekintést. Koordi-
nátor-tanár: Szederkényi Barba-
ra, Fekete Imre.

60 éve érettségiztünk…

Az 1958-ban, az egykori Petőfi 
Sándor Általános Gimnáziumban 
érettségizett öregdiákok talál-
koztak Kiskunfélegyházán, május 
26-án. Az öregdiákok nevében 
dr. Faragó Gyula idézte fel a 
régmúlt eseményeit. Ebből az 
írásból idézünk. A beszámoló tel-
jes terjedelmében honlapunkon 
olvasható.

A híres alma materben 34-en 
érettségiztünk, napjainkban 80. 
életéveinkhez közeledve 10-en ma-
radtunk. Tanáraink hazaszeretetre, 
szabadságra, az 1848-as márciusi 
ifjak példájának követésére nevel-
tek bennünket. Osztályunk aktívan 
részt vett a forradalomban, a váro-
si tüntetéseken. Közülünk többen 
tagjai voltak osztályfőnökünkkel, 
Sallai Sándorral a Városi Nem-
zetőrségnek. Osztálytársunkat, 
Fekete Pált – aki diáktársai forra-
dalmi tevékenységének vezetője is 
volt – bátor helytállásáért a hata-
lom kizárta iskolánkból, megtagad-
ták tőle a tanulás jogát, börtönbe 
zárták, de osztályunk mindig tagjá-
nak tekintette. Ezúton is köszöne-

tet mondunk a városi vezetésnek, 
és mindenek előtt Lezsák Sándor 
úrnak, az országgyűlés alelnöké-
nek, hogy emlékének megőrzésé-
ért, szobrának felállításáért sokat 
tett.

1957. március elsején este 
9-kor a város katonai vezetője 
tisztjeivel jelent meg a kollégi-
umunkban. Felsorakoztatták a 
szervező tanárainkat, tanulókat, 
és szobánk asztalfiókjait kifor-
gatták, bűnjeleket kerestek. Osz-
tályunk forradalmi tetteivel, szel-
lemiségével megérdemelten vívta 
ki az 1956-os osztály megtisz-
telő címet, amire életünk végé-
ig büszkék leszünk. Nagytudású 
igazgatónk, dr. Mezősi Károly a 
tüntetésre felsorakozott diákjait 
azzal indította útnak „12 évig nem 
taníthattuk azt, amit a szívünkben 
éreztünk”. Ez a hozzáállása szere-
tett igazgatónk állásába került.

Iskolánkban az élethez valóban 
fontos, használható ismereteket, 
szemléletet kaptunk tanárainktól, 
amelyek megalapozták szakmai, 
emberi helytállásunkat.

Országos Számítás-
technikai Emlékverseny
Huszonegyedik alkalommal ren-
dezték meg a Gábor Dénes Orszá-
gos Számítástechnikai Emlékver-
senyt Szegeden.

A Kiskunfélegyházi Batthyány 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola diákjai közül az 

5-6. osztályosoknál Oláh-Marcé-
nyi Balázs 6. m-es tanuló 10., Far-
kas Dominik 6.m osztályos tanuló 
13. helyezést ért el. A 7-8. osztá-
lyosok közt Kovács Zsombor a 
8. m osztályból 19. lett. Felkészítő 
tanár: Szederkényi Barbara 
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A pedagógusnap alkalmából, 
június 1-jén, a Móra Ferenc 
Művelődési Központban kö-
szöntötték a város és térsége 
pedagógusait. Díszdiplomát 
adtak át azoknak, akik évtize-
dekkel ezelőtt szerezték meg 
pedagógus diplomájukat, dí-
jakkal és oklevéllel ismerték 
el azok munkáját, akik hosszú 
ideje eredményesen foglalkoz-
nak gyermekeink nevelésével. 

A kitüntetetteket Zsámboki Anna, a 
Kecskeméti Tankerületi Központ igaz-
gatója és Csányi József polgármes-
ter köszöntötte. Laczkóné dr. Szabó 
Klára, a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület Örökös Elnöke a díszdip-
lomát átvett pedagógusok nevében 
köszönte meg a város és a tankerület 
figyelmességét. Ünnepi műsort adtak 
a Móra Ferenc Gimnázium diákjai és 
tanárai, valamint a Batthyány Lajos 
Általános Iskola és az Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei.

 – A pedagógus pálya nehéz mes-
terség. Életre szóló felemelő cél, 
hivatás, szolgálat, a jövő szolgálata. 
A pedagógus nemcsak tananyagot 
tanít, osztályt fegyelmez, hanem 
szívet, lelket is ad mellé. Felébresz-
ti a fogékonyságot a szépségre, az 
izgalmasságra, az új és ismeretlen 
szeretetére. Olyan munkát végez-
nek, amelynek okán feladatunk, 
hogy méltassuk a pedagógusokat, 
akik a tanév minden napján a gyer-
mekekért dolgoznak hittel, lobogás-
sal hozzáadott értékkel és szeretet-
tel – mondta köszöntő beszédében 
Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tan-
kerületi Központ igazgatója.

Csányi József polgármester arról 
szólt, hogy egy iskolaváros életé-
ben az egyik legfontosabb ünnep 
a pedagógusok ünneplése. Kiskun-
félegyháza életében régóta nem 
lehettünk annak szemtanúi, hogy 
minden pedagógus, minden intéz-
mény egyszerre tudja megtartani 
ezt az ünnepséget, mert a politika 
sajnos elsodorta egymástól őket.

– Pedagógusaink, akik megtaní-
tották a betűvetést, a számolást, 
szakmai ismeretekkel láttak el ben-
nünket, példát mutattak emberség-
ből, meghatározták életutunkat és 
mindenkor szeretettel gondolunk 
rájuk. Bízom abban, hogy Félegyhá-
za vezetése az elkövetkező években 
is tud eredményesen együttdolgoz-
ni pedagógusainkkal, a város gyer-
mekeiért, diákjaiért – tette hozzá a 
polgármester.

50 évvel ezelőtt szerezték első 
diplomájukat, ezért arany okle-
velet kaptak:
Bán László Ferencné 
Kiskunfélegyházán született, tanul-

mányait is itt végezte. Pályaválasz-
tásában Garai István tanár úr meg-
határozó szerepet játszott, melynek 
hatására elvégezte a Kecskeméti 
Óvónőképzőt. Először a Kossuth 
Utcai Óvodában, majd a Szegedi Úti 
Óvodában dolgozott, ahol később 
óvodavezető-helyettes, majd óvoda-
vezető 1995-től nyugdíjazásáig ta-
góvoda-vezető volt. Pályája során 
számos elismerésben részesült. A 
most már óvónőként dolgozó egyko-
ri kis óvodás növendékeire és azok 
munkájára a legbüszkébb.

Fülöp Antalné 
Kiskunfélegyházán született, tanul-
mányait is itt végezte, 1961-ben 
tett érettségit a Móra Ferenc Gim-
náziumban, majd 1968-ban Szege-
den a JATE Bölcsészettudományi 
Karán magyar nyelv és irodalom 
– történelem szakán szerzett taná-
ri diplomát. Visszatérve Kiskunfé-
legyházára először a Móra Ferenc 
Általános Iskolában, majd 1982-től 
a 608. számú Szakmunkásképző 
Intézetben tanított 2006-ig. Ezután 
még 2011-ig a Móra gimnázium 
esti tagozatán oktatott magyart és 
történelmet.

Garai Istvánné 
Szegeden végezte tanulmányait. A 
tanári diploma megszerzése után 
először Kunhegyesen, majd 1976-
tól igazgatóként a Pálmonostori 
Általános Iskolában dolgozott. Ké-
sőbb a 608. számú szakmunkás-

képzőben oktatott, majd 1995-ben 
igazgatói megbízatást kapott a Pál-
monostorai Általános Iskolában és 
látott el nyugdíjazásáig. Tevékeny-
kedett érettségi elnökként, szak-
tanácsadóként és szakértőként is. 
Igazgatása alatt vette fel az iskola a 
Gárdonyi Géza nevet, épült meg az 
új informatika terem. Büszke tanu-
lói atlétika, magyar és történelem 
versenyeken elért sikereire.

Vereb István 
1968-ban szerezte testnevelő taná-
ri diplomáját a Magyar Testnevelési 
Főiskolán. Dolgozott a József Attila 
Általános Iskolában, testnevelője 
volt a Petőfi Gimnázium később 
gépészeti szakközépiskolának. 
Eközben a KTE vezetőedzőjeként 
is tevékenykedett. Később igazga-
tóhelyettese volt a Darvas Általá-
nos Iskolának, majd igazgatója a 
Bajcsy iskolának, 2001-2007 között 
pedig a Darvas iskola igazgatója. 
Eközben labdarúgóedzőként és 
városi sportszervezőként is tevé-
kenykedett. Számos kitüntetésben 
részesült, 2007-ben pedig meg-
kapta a Magyar Köztársaság Ezüst 
Érdemkeresztjét.

60 évvel ezelőtt szerezték első 
diplomájukat, és ezért gyémánt 
oklevelet kaptak: 

Kócsó Antalné 
Kiskunfélegyházán született, tanul-
mányait is itt végezte. Kiskorától 

kezdve tanítónő szeretett volna len-
ni, több helyen tanított, míg szülő-
városába visszakerült. Tanítványai 
tehetséggondozására fő feladatként 
tekintett, számos versenyt nyertek 
tanulói. Rendkívül büszke korábbi 
tanítványaira. Díszdiplomáját ott-
honában vette át. 

Laczkóné dr. Szabó Klára 
Általános iskolai tanítói oklevelét 
Kecskeméten szerezte. Később 
történelem-földrajz szakon tanári 
diplomát, majd pedagógia szakos 
diplomát szerzett. Ezután pszicho-
lógia-pedagógiából summa cum 
laude eredménnyel doktorált. Ta-
nított az Izsáki úti Külső Általános 
Iskolában, majd igazgatója volt a 
Tanyai Általános Iskolának. 1973-
tól a Kiskunfélegyházi Általános 
Iskolai Diákotthon igazgatói mun-
kakörét látta el. 1984-től nyugdí-
jazásáig a Bajcsy-Zsilinszky Endre 
Általános Iskola igazgatója volt. 
Gazdag és szerteágazó civil szer-
vezeti munkája, amely fáradságot 
nem kímélő szolgálat.

Magony Józsefné 
Kiskunfélegyházán tanult, Kecske-
méten szerezte képesítő vizsgáját. 
1958-tól a Pálmonostorai Általá-
nos Iskolában kezdett el dolgozni, 
főleg alsó tagozaton. Fontos volt 
számára az önművelés, így önma-
gával és a tanítványaival szemben 
is igényesebb lehetett. Nyugdíjazá-
sa előtt négy évig igazgatóhelyette-

Példaképek a katedráról
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si teendőket is ellátott. Mind a mai 
napig nemcsak kis falujában, ha-
nem távolabb is végez felzárkóztató 
munkát, hiszen a gyermekek ugyan-
olyan közel állnak hozzá, mint 60 
évvel ezelőtt. Díszdiplomáját a 
Pálmonostorai
Általános Iskola tanévzáró ünnepé-
lyén veszi át. 

Pap-Szigeti Sándorné
Kiskunfélegyházán született, itt vé-
gezte a Tanítóképzőt is. Tanított Mó-
ricgáton, majd a Kiskunfélegyházi 
Mezőgazdasági Szakmunkásképző 
kollégiumába került nevelőtanár-
ként. 1980-től a Bajcsy-Zsilinszky 
Endre Általános Iskolába helyezték 
át és itt dolgozott nyugdíjazásáig. 
Büszke gyermekeire, akik szintén 
a pedagógus pályát választották 
hivatásként. Díszdiplomáját ottho-
nában vette át. 

Seres Istvánné 
Kiskunfélegyházán született, a 
Szegedi Pedagógiai Főiskola ma-
tematika-fizika szakán szerzett 
tanári diplomát, tanított az Arany-
hegyi Iskolában, a Kossuth Lajos 
Szakmunkásképző Iskolában, a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános 
Iskolában és végül a Dózsa György 
Általános Iskolában, ahonnan vé-
gül 1990-ben nyugdíjba vonult. 
Dolgozott szakfelügyelőként és 
szaktanácsadóként is.

Szabó Lászlóné 
Kiskunfélegyházán született, a 
Tanítóképzőt a Kiskunfélegyházi 
Állami Tanítóképzőben végezte. 
Először a Városföldi Általános Is-
kolában tanított, majd 23 év után 
a Darvas József Általános Iskolába 
került, ahol nyugdíjazásáig oktatta 
a 3. és 4. osztályos tanulókat. Dísz-
diplomáját otthonában vette át. 

Vas Albinné
Az óvónői oklevél megszerzése 
után a Dózsa György Utcai Óvodá-
ban dolgozott, majd kérésére 1965-
től áthelyezték a Dr. Holló Lajos úti 
óvodába, ahonnan nyugdíjba vonult 
1996-ban. Itt az utolsó három év-
ben vezető óvónőként dolgozott. 
Szakmai ismereteit folyamatosan 
fejlesztette. Munkáját a pontosság, 
tudatosság és a gyermekek iránti 
szeretet jellemezte. Díszdiplomáját 
otthonában vette át. 

65 évvel ezelőtt szerezte meg 
első diplomáját, és ezért vas ok-
levelet kapott: 

Gyöngyösi Gáborné
Kiskunfélegyházán született. Isko-
láit is itt végezte. A tanítóképzői 
érettségi után 1952-től a Selymesi 

Általános Iskolában töltötte gyakor-
ló évét. 1953-ban a sikeres képesí-
tő vizsga megszerzése után került 
a Kecskeméti-úti Általános Isko-
lába. 1983-ban áthelyezték a Dar-
vas József Általános iskolába, ahol 
nyugdíjazásáig, 1991-ig az első és 
második osztályosokat tanította. 
Díszdiplomáját otthonában vette át. 

70 évvel ezelőtt szerezték első 
oklevelüket, ezért most rubi-
noklevelet vehettek át:

Apró Jánosné 
1948-ban kapta tanítói oklevelét. 
Nagykőrösön kezdett tanítani, majd 
1950-től Kiskunfélegyházára került. 
Felsőgalamboson, a Nagyszőlő-úti 
külső iskolában tanított, illetve 
igazgatóhelyettesi feladatokat is el-
látott. 35 évet töltött aktívan a gyer-
mekek nevelésével. Díszdiplomáját 
otthonában vette át. 

Bátóczky Balázs
Pályáját 1948-ban a kiskunfél-
egyházi Felsőgalambosi Tanyai 
Iskolában kezdte. 1951-től a Kis-
kunfélegyházi Járási Tanács Okta-
tási Osztályán oktatási előadóként, 
majd tanulmányi felügyelőként 
dolgozott 5 évig. 1956-tól a Kis-
kunfélegyházi Nagyszőlő-úti Álta-
lános Iskola igazgatójává nevezték 
ki, ahonnan 40 év szolgálat után, 
1988-ban vonult nyugdíjba. Munká-
ja elismeréseként „Az oktatásügy 
kiváló dolgozója” kitüntetést, Pe-
dagógus Szolgálati Emlékérmet, 
valamint „Közművelődésért” em-
lékplakettben részesült.

Dr. Erdei Gyuláné
1948. június 19-én kapta az okle-

velét a kiskunfélegyházi Constanti-
numban. Nógrád megyében, Balas-
sagyarmaton dolgozott. 1954-ben 
tért vissza Félegyházára, mikor is 
a Nagyszőlő úti iskolában tanított. 
1968. augusztus 1-jével helyezték 
át a József Attila Általános Iskolá-
ba, ahol nyugdíjazásáig dolgozott. 
Díszdiplomáját otthonában vette át. 

Faragó Dezsőné 
Kiskunfélegyházán született, itt vé-
gezte iskoláit is. Pedagógiai Főisko-
lán matematika-kémia szakon vég-
zett. Tanított Kunszálláson, majd az 
Izsáki Úti Iskolában, majd a Városi 
Kossuth Utcai Iskolában. Végül a 
Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános 
Iskolába került, ahol igazgatóhelyet-
tes, majd 5 év után igazgatói beosz-
tást kapott. Innen vonult nyugdíjba. 
Díszdiplomáját otthonában vette át. 

Kapus Béla 
Ének-zene szakos tanár, aki böl-
csész diplomáját a szegedi József 
Attila Tudomány Egyetemen sze-
rezte. 1949-ben kezdett tanítani 
a Péteri-tói iskolában, majd Kis-
kunfélegyházára helyezték. Már 
ebben az évben megszervezte a 
középiskolák vegyeskarát, majd 
később a Zenebarátok Kórusát. A 
helyi Tanítóképző tanára volt. 41 
évi szolgálat után ment nyugdíjba, 
de még tovább is dolgozott. Össze-
sen 55 évig volt aktív pedagógus. 
A Móra Ferenc Gimnázium örökös 
tanára, az Európa Cantata tagja, 
Kiskunfélegyháza város díszpol-
gára. Munkásságát sokszor, sok 
helyen elismerték; ezek közül né-
hány: Pro Urbe Kiskunfélegyháza, 
Kiskunfélegyháza Város Tisztelet-
beli Polgára, Kiskunfélegyháza Vá-

ros Aranygyűrűje, valamint Magyar 
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt.

Szemerédy Ferencné 
1948-ban kezdte a pedagóguspá-
lyát Szankon, volt iskolaigazgató 
Móricgáton. 1976-tól a bugaci ál-
talános iskola igazgatóhelyettese 
nyugdíjazásáig. Gyermekszeretete, 
hivatástudata, a pálya iránti elköte-
lezettsége tartották őt 44 évig a pe-
dagóguspályán. 2018. májusában 
elhunyt, díszdiplomáját a későbbi-
ekben hozzátartozói veszik át. 

75 évvel ezelőtt szerezte első 
oklevelét, ezért gránitoklevelet 
vehetett át:

Dr. Héjjas Zoltánné
1943-ban Kiskundorozsmán kezd-
te pedagógusi pályafutását. 1947 
őszétől került Kiskunfélegyházára. 
Tanított a Gazdaképző Iskolában, 
az I. sz. Általános Iskolában vala-
mint a Kossuth Lajos Általános Is-
kolában. 1973-tól a Batthyány Lajos 
Általános Iskola oktatója lett, ahon-
nan 1978-ban vonult nyugdíjba. 
Nyugdíjazása után még 4 évig volt 
aktív pedagógus. Jelenleg Szegeden 
él gyermekei és unokái közelében. 
Díszdiplomáját otthonában vette át. 

A több évtizedig tartó, kiemel-
kedő minőségű nevelői, oktatói 
munkájukért Pedagógus Szol-
gálati Emlékérem kitüntetésben 
részesültek:

Fekete Józsefné 
1971-ben kezdett el dolgozni a 
Bugaci Általános Iskolában. Előbb 
igazgatóhelyettesi, 1976-tól igazga-
tói megbízást kapott és látott el 13 
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éven keresztül. Mindent megtett a 
falusi kisiskola fejlesztéséért, fejlő-
déséért. Tanítványaival számtalan 
versenyen értek el rangos helye-
zést, de emellett a felzárkóztatást 
is fontos feladatának tekintette. 
Vezetősége alatt két épületrésszel 
és egy tornacsarnokkal bővült az 
iskola. Olyan értékrendet közvetí-
tett, amelyek a mai napig köztiszte-
letben álló személlyé teszik őt volt 
tanítványai, kollégái körében.

Károly József
A főiskola elvégzése után tanított 
Nyárlőrincen, Kecskeméten, majd 
1983-ban került Kiskunfélegyhá-
zára és 1987-től a József Attila 
Általános Iskolába, ahol matema-
tika-fizika tantárgyakat tanított. 
Tanítványaival számos versenyen 
értek el értékes helyezéseket. 2003-
tól a Platán Utcai Általános Iskola 
igazgatója, majd 2007-től tagin-
tézmény-vezetője lett. Hivatásától 
egészségi állapota szólította el. 
Hivatástudata, több mint 30 éves 
pedagógia iránti elkötelezettséggel 
végzett munkája követendő példa.

Nagy Ferencné
1983-tól nyugdíjba vonulásáig ta-
nított a Platán Utcai Általános Is-
kolában matematika-fizika szakos 
tanárként. Munkáját mindig nagy 
elhivatottsággal és alapos szakmai 
tudással végezte. Tanítványaival 
a matematika tantárgyi versenyek 
rendszeres szereplője volt, diákjai 
közül többen a megyei és orszá-
gos versenyek rangos helyezettjei 
közé kerültek be. A matematikai 
tehetséggondozás egyik megha-
tározó személyisége. Értékrendje 
példaként szolgált és szolgál most 
is kollégái és tanítványai számára 
egyaránt.

Kőháziné Kovács Mária
1986-tól nyugdíjba vonulásáig volt 
a Platán Utcai Általános Iskola ma-
gyar-könyvtár szakos tanára. Mun-
káját elhivatottsággal és kiterjedt 
szakmai tudással végezte. Anya-
nyelvünk megbecsülésére, alapos 
ismeretére és az olvasás megsze-
rettetésére nevelte, oktatta diákjait. 
A Platán iskola könyvtárának felvi-
rágoztatása az ő nevéhez fűződik. 
Versenyfelkészítő tevékenysége, 
szervezőkészsége kiemelkedő. A 
tantestület meghatározó egyénisé-
ge, elhivatottsága és munkája pél-
daként szolgál kollégái számára.

Szabó Tünde
Pedagógusi munkáját 1979-ben 
kezdte meg a Kiskunfélegyházi Dó-
zsa óvodában, ahol negyven éven 
keresztül végezte magas színvo-
nalon óvónői munkáját. Mindig is 

törekedett a sokoldalúságra. Isme-
reteit szakmai továbbképzéseken 
bővítette. Kiemelkedő eredménye-
ket ért el a vizuális nevelés terüle-
tén. Igazi pedagógusszemélyiség, 
hiszi és vallja, hogy példánkkal 
nemcsak az intézményünkön belül, 
de kívül is folyamatosan nevelünk, 
példát adunk. Óvodapedagógusi 
munkája mellett óvodai szakértő-
ként értékelte, segítette a pályán 
lévő kollégáit.

Pedagógus Szolgálati Emlékér-
met, valamint 40 éves jubileumi 
évfordulójuk alkalmából Kiskun-
félegyháza Város Önkormányza-
ta és a Kecskeméti Tankerületi 
Központ elismerő oklevelében is 
részesültek:

Lénártné Szikszai Anikó
Diplomáját 1978-ban szerezte 
Szegeden. Pályakezdő éveit Harka-
kötönyben, Kunszálláson és Hód-
mezővásárhelyen töltötte. 1984-
től került a József Attila Általános 
Iskolába és innen vonult nyugdíjba 
2018. májusában. Az iskola ki-
emelkedő nevelői közé tartozik, 
aki hivatását tisztességgel, alapos 
szakmai felkészültséggel és támo-
gató gyermekszeretettel végezte. 
Tanítványaival számos sikert ért el 
történelem versenyeken. Követke-
zetes, igazságos, kedves tanárnőt 
ismerhettünk meg benne, akit kol-
légái és diákjai egyaránt tiszteltek 
és szerettek.

Zomboriné Kis Katalin
Pályáját a Jászszentlászlói Nap-
köziotthonos Óvodában kezdte. 
Odaadó gyermekszeretetét Kis-
kunfélegyháza több óvodájában 
is kamatoztathatta. Vidám, derűs 

egyéniségével gazdagodott a Száz-
szorszép óvoda, Bajcsy Óvoda és 
nyugdíjazásáig a Móra utcai Óvoda, 
melynek tagóvoda vezetője volt 12 
évig. Több évtizedes kiegyensúlyo-
zott, magas színvonalú munkát lá-
tott el. Empatikus, feltétel nélküli 
szeretetével minden kisgyermekhez 
megtalálta az utat. Segítőkészsége, 
szociális érzékenysége, emberi kap-
csolatai, kollegiális viszonya, odafi-
gyelése példaértékű.

Külön elismerésében és juta-
lomban részesítette kiemelke-
dő oktató-nevelő munkájukért 
a Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum: 

Gajzer Emese
Felnőttkori pályaválasztása jól mu-
tatja: közösségünk valódi család. A 
diákkorban adott minta utat mutat 
és elkíséri, segíti a közgést az élet 
nagy fordulópontjain is. Agilitása, 
szakmája iránti szeretete, felké-
szültsége és osztályfőnöki tevé-
kenysége egyaránt példamutató. 
Akár iskolai rendezvények, vagy 
szakmai kirándulások megszer-
vezése, akár versenyfelkészítés a 
feladat, mindig számíthatnak rá. 
Ígéretes szakmai és pedagógiai 
munkájáért a Jövő Reménysége Dí-
jat vehette át.

Tanácsné Oroszi Melinda
Mindennapi munkáját a különleges 
bánásmódot igénylő tanulók neve-
lése, oktatása, tehetséggondozá-
sa jellemzi. Rendkívüli energiával, 
odafigyeléssel, türelemmel irányít-
ja tanítványai szakmai fejlődését. 
Munkájára a jó szervező, tervező és 
kivitelezőkészség, valamint prob-
lémamegoldó képesség jellemző. 

Tanítványaira nagy figyelmet fordít. 
Évek óta nélkülözhetetlen résztve-
vője minden iskolai innovációnak. 
Ígéretes szakmai és pedagógiai 
munkájáért a Jövő reménysége dí-
jat vehete át.

Benséné Szabó Ágota
Földrajz-matematika szakos ta-
nárként számos kirándulást, túrát 
szervezett és természetismereti 
vetélkedőre készítette fel diákjait. 
Az utóbbi években sok tanítványa 
jut be az Országos Szakközépisko-
lai Közismereti verseny regionális 
és országos döntőjébe. Pedagógiai 
módszertani tapasztalatait foly-
tonosan bővíti. Türelme, elkötele-
zettsége segíti őt diákjai különböző 
versenyekre történő eredményes 
felkészítésében. Kiemelkedő (ver-
seny)felkészítő munkájáért a Siker 
Kovácsa díjat vehette át.

Juhászné Keserű Csilla
Széleskörű kompetenciaterületek-
kel rendelkezik. Kiváló eredménye-
ket ér el szakmai tantárgyai taní-
tásában. Évek óta nélkülözhetetlen 
résztvevője minden iskolai, kollégi-
umi szakmai programnak. Élen jár 
a tehetségek felfedezésében, azo-
nosításában, gondozásában, amit 
az ez évi „Művészeti Ki mit tud?” 
vetélkedőn induló 2 különleges bá-
násmódot igénylő tanulójának, a 
városi és regionális fordulón elért 
eredménye is bizonyít. Kiemelkedő 
(verseny)felkészítő munkájáért a Si-
ker Kovácsa díjat vehette át.

Katona Ottó
Több mint 40 éve oktatja az aszta-
los szakma tanulóit a Kossuth Lajos 
szakképző iskolában. Szakmailag 
rendkívül felkészült, tudatosan 
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képzi és fejleszti magát. A korszerű 
ismereteket beépíti a mindennapi 
munkájába. Nagy munkabírás, ha-
tározottság és nyitottság jellemzi. 
Követendő példát jelent volt és je-
lenlegi tanulói, szülők és kollégák 
számára önzetlen emberségből, 
másokra figyelésből, őszinteségből 
és becsületességből. Kiemelkedő 
szakmai és pedagógiai munkájáért 
Életmű Díjat vehetett át .

Tóth Istvánné
Szakmai igényesség, iskolájáért 
való tenni akarás jellemzi. Igazga-
tóhelyettesi évei után figyelmét a 
közművelődésnek, helyi irodalmi 
értékeink megismertetésének és 
megszerettetésének szentelte. Kez-
dettől szerkeszti iskolája évköny-
vét, aktív tagja a Kiskunfélegyházi 
Móra Ferenc Közművelődési egye-
sületnek. Lelkes hirdetője, maga is 
személyes példája az egészséges 
életmódnak. Türelme, embersége, 
igényessége példaértékű. Kiemel-
kedő szakmai és pedagógiai mun-
kájáért Életmű Díjat vehetett át.

Kiemelkedő munkájukért, va-
lamint jubileumi évfordulójuk 
alkalmából Kiskunfélegyhá-
za Város Önkormányzata és a 
Kecskeméti Tankerületi Köz-
pont elismerő oklevelében is 
részesültek:

Kis Jánosné
Az idei a 40. tanéve a Kossuth szak-
képző iskolában. Három évtizeden 
át ő volt a felelős az ifjúságvédel-
mi teendőkért. A szakképzés talán 
legnehezebb tantárgyait tanította 
végtelen türelemmel, odaadással, 
megértéssel. Ez a szakmai alázat 
jellemzi kollégiumi nevelői munkáját 
is. Ő az, aki példát ad kitartásával, 
állhatatosságával, következetessé-
gével, korát meghazudtoló aktivitá-
sával. Kerékpártúrán vesz részt, bel-
ső versenyeket szervez. Kiemelkedő 
szakmai és pedagógiai munkájáért 
Életmű-díjat, valamint Kiskunfé-
legyháza Város Önkormányzata és 
a Kecskeméti Tankerületi Központ 
elismerő oklevelét vehette át.

Rácz Istvánné
Pályája jól mutatja, milyen ered-
ményre képes a következetes tanári 
építkezés és önfejlesztés. Példaér-
tékű igényessége, következetessége 
didaktikai tehetséggel és naprakész 
szakmai tudással egészül ki. Az el-
múlt harmincöt év szinte minden 
közgazdasági versenyeredményé-
ben ott van az ő felkészítői munkája 
is. „Ibi néni” módszereinek sikerét 
az is jelzi, hogy egykori diákjai közül 
többen ma már közgazdász tanár-
ként a Közgé tantestületének tagjai. 

Kiemelkedő szakmai és pedagógiai 
munkájáért Életmű-díjat, valamint 
Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata és a Kecskeméti Tanke-
rületi Központ elismerő oklevelét 
vehette át.

A Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum külön elismerésében 
és jutalmában részesülnek: 

Besze Józsefné
Huszonnégy éve segíti a közgések 
munkáját, jelenleg mint munkaügyi 
feladatokat ellátó kolléga. Egy több, 
mint ötven fős közösség mindenna-
pi HR problémáinak kezelése csak 
úgy lehet eredményes, ha a felada-
tot végző kolléga rendelkezik né-
hány fontos jellemvonással: preci-
zitás, diszkréció, szakmája iránti 
alázat, szinte végtelen teherbírás, 
humor és derű, közössége önzetlen 
szolgálata. Munkájával, példájával 
lassan negyedszázada hat ránk. 
Kiemelkedő munkájáért a Nevelés 
Támogatója Díjat vette át.

Nagy Gabriella
2010. decembere óta dolgozik a 
Kossuth Szakképző Iskolában. Je-
lenleg ennek a tagintézménynek a 
gazdasági vezetője, irányítja a pénz-
ügyi és munkaügyi feladatokat. Nél-
külözhetetlen résztvevője az iskolai 
innovációknak. Mindennapi mun-
kájára a jó szervező, tervező, kivi-
telezőkészség, problémamegoldó 
képesség, nagyfokú terhelhetőség, 
szakmai elhivatottság jellemző. 
Példaértékű kitartása, megbízha-
tósága, pontossága, dinamizmusa. 
Kiemelkedő munkájáért a Nevelés 
Támogatója Díjat vette át.

Azok a pedagógusok is elisme-
résben részesülnek, akik aktív 

pályájuk jubileumi évfordulójá-
hoz érkeztek.

30 éve végzik oktató-nevelő 
munkájukat:
Pácsonyi Péterné 
– óvoda pedagógus
Sinkó Kálmánné 
– óvodapedagógus

35 éve végzik oktató-nevelő 
munkájukat:
Fekete Ferencné 
– óvodapedagógus

Sallai Erika – óvodapedagógus

Köszöntötték a Petőfiszállási 
Csicsergő Óvoda pedagógusait, 
akik több évtizedes pedagógusi 
munkájukért Kiskunfélegyhá-
za Város Önkormányzata és a 
Kecskeméti Tankerületi Köz-
pont Elismerő Oklevelét vehet-
ték át.

30 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Kőrös Anikó – óvodapedagógus, 
az oklevelet a későbbiekben veszi 
majd át

40 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Messzi-Szabó Imréné 
– óvodapedagógus

Köszöntötték Fazekas Szilvia – 
általános iskolai tanárt, a bugaci 
Rigó József Általános Iskola peda-
gógusát, aki 25 éves oktató-nevelő 
munkájáért Kiskunfélegyháza Vá-
ros Önkormányzata és a Kecske-
méti Tankerületi Központ Elismerő 
Oklevelét vehette át.
Elismerő Okleveléllel köszönték 
meg a Constantinum Katolikus 

Óvoda, Általános Iskola, Gimná-
zium, Szakgimnázium, Kollégi-
um pedagógusainak munkáját.

25 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Komárné Urbán Melinda – tanító

30 éve végzik oktató-nevelő 
munkájukat:
László Éva – általános iskolai 
tanár
Lőrincz Anna – gimnáziumi tanár
Magyar Antalné – kollégiumi 
nevelő
Michnáné Szabó Lilian – gimná-
ziumi tanár
Ódor Lászlóné – fejlesztő 
pedagógus

40 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Dr. Csölle Kálmánné 
– óvodapedagógus 

A Batthyány Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola pedagógusait több évti-
zedes pedagógusi munkájukért 
Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata és a Kecskeméti 
Tankerületi Központ Elismerő 
Oklevéllel ismerte el.

25 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Bokorné Varga Katalin – tanító

30 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Fáber Judit – általános iskolai 
tanár

40 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Bata Ferencné – általános iskolai 
tanár
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A Kiskunfélegyházi Darvas Ál-
talános Iskola pedagógusai több 
évtizedes pedagógusi munká-
jukért Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata és a Kecskeméti 
Tankerületi Központ Elismerő 
Oklevelét érdemelték ki.

30 éve végzik oktató-nevelő 
munkájukat:
Bense Miklósné – tanító
Seres Beáta Katalin – általános 
iskola tanár
Zsibritáné Karsai Ildikó – általá-
nos iskolai tanító

35 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Nemes-Nagyné Zséli Orsolya 
– tanító

A Kiskunfélegyházi Dózsa 
György Általános Iskola pe-
dagógusai több évtizedes 
pedagógusi munkájukért 
Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata és a Kecskeméti 
Tankerületi Központ Elismerő 
Oklevelét vették át.

25 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Kovács Csilla – tanító

30 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Hegedűsné Könyves Klára – álta-
lános iskolai tanár

35 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Nemcsokné Nagy Piroska – tanító

40 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Dr. Luchmann Zsuzsanna – álta-
lános iskolai tanár

A Kiskunfélegyházi Göllesz 
Viktor Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola, EGY-
MI pedagógusai, több évtize-
des pedagógusi munkájukért 
Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata és a Kecskeméti 
Tankerületi Központ Elismerő 
Oklevelét vehették át.

25 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Gulyás Ildikó – tanító

30 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Irena Lesnikowska-Harangi 
– tanító

40 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Tarjányi Zoltánné – óvodapedagó-
gus, az oklevelet lánya vette át

A Kiskunfélegyházi József At-
tila Általános Iskola pedagógu-
sai, több évtizedes pedagógusi 
munkájukért Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata és a Kecs-
keméti Tankerületi Központ El-
ismerő Oklevelét vehették át.

25 éve végzik oktató-nevelő 
munkájukat:
Földiné Elek Anikó – tanító
Szana Andrea – általános iskolai 
tanár

30 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Beálló Sándorné – tanító

40 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Pálné Rádi Irma – tanító

A Kiskunfélegyházi József At-

tila Általános Iskola Platán 
Utcai Tagintézményének peda-
gógusai, több évtizedes peda-
gógusi munkájukért Kiskunfé-
legyháza Város Önkormányzata 
és a Kecskeméti Tankerületi 
Központ Elismerő Oklevelét 
vették át.

25 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Sinkó Andrea Éva – általános is-
kolai tanár

30 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Farkas Imréné – tanító

35 éve végzik oktató-nevelő 
munkájukat:
Bense Sándorné – tanító
Dr. Cserháti Lászlóné – általános 
iskolai tanár
Locskai Mátyásné – tanító

40 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Vasné Sipos Edit – tanító

Nagy Melinda – szakmai elméleti 
tárgyakat oktató tanár, a Kiskunfé-
legyházi Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium pedagógusa 
25 éves oktató-nevelő munkájáért 
Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata és a Kecskeméti Tanke-
rületi Központ Elismerő Oklevelét 
vette át.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc 
Gimnázium pedagógusai több 
évtizedes pedagógusi munká-
jukért Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata és a Kecskeméti 
Tankerületi Központ Elismerő 
Oklevelét vehették át.

30 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Bodnárné Laczkó Gyöngyi – gim-
náziumi tanár

40 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Nagy Ferenc – gimnáziumi tanár

A Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum Kiskunfélegyházi Kos-
suth Lajos Szakképző Iskolája 
és Kollégiumának pedagógu-
sait több évtizedes pedagógusi 
munkájukért Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata és a Kecs-
keméti Tankerületi Központ El-
ismerő Oklevéllel köszöntötte.

25 éve végzik oktató-nevelő 
munkájukat:
Bertalan Márta – középiskolai 
tanár
Keresztesi István – szakoktató
Kertész János – szakmai elméleti 
és gyakorlati tanár

30 éve végzik oktató-nevelő 
munkájukat:
Árvainé Borits Éva Valéria – kö-
zépiskolai tanár
Lantos Erzsébet – szakmai elmé-
leti tanár

35 éve végzik oktató-nevelő 
munkájukat:
Adorján Ferenc Józsefné – kö-
zépiskolai tanár
Ágoston Tibor Pál 
– tagintézmény-vezető
Erdélyiné Szabadi Ibolya – szak-
mai elméleti tanár

40 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Nagy Lajos Lászlóné – kollégiumi 
nevelő

A Kiskunhalasi Szakképzési 
Centrum Kiskunfélegyházi Köz-
gazdasági Szakgimnáziumának 
pedagógusai több évtizedes pe-
dagógusi munkájukért Kiskun-
félegyháza Város Önkormányza-
ta és a Kecskeméti Tankerületi 
Központ Elismerő Oklevelét ve-
hették át.

25 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Gémesné Székely Enikő – közép-
iskolai tanár
Kámánné Pallagi Judit – közép-
iskolai tanár
Kelemenné Móczár Éva – szak-
mai elméleti tanár

40 éve végzi oktató-nevelő 
munkáját:
Csenkiné Bihal Mária – szakmai 
gyakorlati tanár
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Június 14-15., csütörtök-péntek
Foci VB közvetítő ledfal és sörsátor 
Sportcsarnok, meccsek közvetítése 

idejében

Június 15., péntek 
FILM KLUB

Josh Boone – 
Csillagainkban a hiba

című amerikai 
romantikus film vetítése

Művelődési központ kertmozija, 
21 óra

Tanévzáró Röffentés, Lennard, 
Scabyí, Gerybeat
Rocktár, 20 óra

Június 16., szombat
Tréfás Békás Forgatag
Göllesz Viktor Iskola, 

9.30-22 óráig
Június 17., vasárnap

„HELLO NYÁR” 

nyárköszöntő családi fesztivál
Kézműves foglalkozások, 

bábszínház,
Rutkai Bori koncert,

Béla Műhely: Karmester játék
Korona utca, 10 órától 19 óráig

Június 21., csütörtök 
A Hattyúkerti zenés esték sorozat 
keretében a zene ünnepén vendég 

a VÁNDOR VOKÁL: Izsák Kata 
és Farkas Tünde. Közreműködik 

Zsirmik István
Városi könyvtár, 18 óra

Június 22., péntek
„Hangok a szomszédból” című 

zenés est
Közreműködők: Kovács-Csonka 
Szilvia, Fliszár Dóra, Nagyapáti 

Anita, Szőke Zsanett, 
Jankovszki Réka, Doroghy Zsuzsi, 

Kapus Dia, Majoros-Tóth Judit

Móra Ferenc Művelődési Központ 
kertje, 20 óra

Rocktábor – I. turnus zárókoncert
Rocktár, 19 óra

Június 23., szombat
Múzeumok Éjszakája

Petőfi Sándor Emlékház, 16 órától 
24 óráig

Június 26., kedd
Mezősi Ágnes fotóművész 
Amerikából jöttem című 

fényképes élménybeszámolója. A 
megjelenteket dr. Ónodi Izabella, a 
Művelődési és Szociális Bizottság 
elnöke köszönti. Mezősi Ágnessel 

dr. Sinkó Melinda beszélget.
Városi könyvtár, 17 óra

Június 28., csütörtök 
A Liget társulat bemutatja:
Godspell Zenés passiójáték
Jótékonysági rendezvény!

Művelődési központ, 19 óra

Június 28., csütörtök 
A Hattyúkerti zenés esték sorozat 
vendége az ötéves Il Gatto Nero 

Brass Quintett. Az együttes tagjai: 
Pallagi Gábor és Magony Dezső 
trombita, Benkő Gabriella kürt, 

Farkas Bence harsona,
Magyari András tuba

Városi könyvtár, 18 óra

Június 29. , péntek
Rocktábor – II. turnus zárókoncert

Rocktár, 19 óra

Előzetes:
Szeptember 7-8., péntek-szombat
XX. Kiskunfélegyházi Libafesztivál

Fellépők:
– Quimby

– Budapest Bár
– Szabó Balázs Bandája

– Cimbaliband

Nyári táborok 
a városi könyvtárban

A diákok már alig várják a nyári szünetet, a 
szülőknek azonban gondot jelent, hogy a vaká-
ció alatt megoldják a gyermekek felügyeletét. 
Az egyik lehetőség a nyári tábor, melynek bősé-
ges kínálatából válogathatnak a félegyháziak.

A hagyományoknak megfelelően több intéz-
mény, így a Petőfi Sándor Városi Könyvtár is 
szervez nyári táborokat ifjú olvasói számára: 

három időpontban három különböző táborban 
vehetnek részt az általános iskolás tanulók.

Június 18-tól, hétfőtől kezdetét veszi az alsó 
tagozatos diákok „Gyere velünk a Varázslatos 
Állatbirodalomba!” című könyvbarátság tábo-
ra. Egy héten keresztül az állatok kerülnek a 
legkisebbek érdeklődésének középpontjába, 
legyenek azok élő, valódi állatok, vagy a kép-
zelet szüleményei.

A felsősök két tábor közül választhatnak. 
Július 9-étől helyismereti tábor indul, amelyen 
a gyerekek a „hírek szerelmesei”, az újságíró, a 
rádiós és a tévés munkájával ismerkedhetnek 
meg. Megidézik a város híres szülötte, Móra 
Ferenc alakját is, aki élete végig Szeged egyik 

napilapja, a Szegedi 
Napló állandó mun-
katársa maradt.

Július 16-ától 
folytatódik a tavaly 
első alkalommal 
szervezett „Zöld-
nyomon járunk” öko-élménytábor. A résztve-
vők, többek között, ellátogatnak a termelőis-
kolába, az állatmenhelyre, valamint minikertet 
készítenek és a könyvtár előtti aszfaltot díszí-
tik ki.

Bővebb információkért keresse fel a könyv-
tárat nyitvatartási időben (Szent János tér 9.), 
vagy érdeklődjön telefonon: (76) 461–429.

KÖNYVTÁRSAROK

ANYÁM TYÚKJA
Ej mi a kő! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!
Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodákol,
S nem verik ki a szobábol.
Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.
Ezért aztán, tyúkanyó, hát
Jól megbecsűlje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám
Tojás szűkében az anyám. –
Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberűl szolgáltál,
Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhusra,
Élj a tyúkkal barátságba’...
Anyám egyetlen jószága.

(Vác, 1848. február.)

A Petőfi Emlékév 
alkalmából a láng-
lelkű költő versei 
közül válogatunk. 
Kép: Bodor Miklós.
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A 2017/18-as versenyidőszak, illetve csapat-
bajnokságok legjobbjait, a szezonban érmet 
szerzett sportolókat, diákokat, csapatvezetőket, 
edzőket köszöntötte a városvezetés nevében 
Balla László június 11-én, hétfőn, a városháza 
dísztermében. Az alpolgármester hangsúlyozta: 
sikeres idényt tudhatnak maguk mögött a városi 
egyesületek, amelyek helyi, regionális, országos 
és nemzetközi egyéni illetve csapatversenyeken 
elért sikerekkel öregbítették Félegyháza hírnevét.

Balla László alpolgármester köszöntőjében 
arról szólt, hogy ez az alkalom hagyományte-
remtő, és a jövőben is lehetőséget kínál a város 
minden egyesülete számára, hogy a szezon végén 
beszámolhassanak eredményeikről, mert Félegy-
háza büszke sportolóira. Ezt követően egyenként 
ismertette a versenyzők és csapatok dobogós 
helyezésit, a P&P Kiskunfélegyházi HTK NB II-es 
férfi kézilabda egyesület játékosai, és az utánpót-
láskorú labdarúgók pedig kupáikat, érmeiket is 
ezen az ünnepélyes alkalmon vehették át, a többi, 
több száz sportoló jelenlétében. Az eseményen 
meghívott vendégként volt jelen Lőrincz Krisztina 
félegyházi születésű paralimpikon.

Az alábbi sportolók, egyesületek részesül-
tek elismerésben:

Lőrincz Krisztina paralimpikon
Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület 

(Szabó Szonja, Varga Bernadett Napsugár, Kiss 
Viktória, Kiss Henrietta, Tapodi Zsófia, Termol 
Tamara, Tapodi Rebeka, Rekedt-Nagy Réka, Nagy 
Zita, Páli Éva, Czakó Zoltán, Borto Dominik, Bá-
tyai Dorián, Biblia Róbert, Szécsény Ádám, Mak-
ra Benjámin, Makra Levente, Páli Gergő, Páli Éva, 
Bárány-Almási Tamás, Karádi Roland. Edzők: 
Ván Jenő, Kelemen András, Szabó József.)

Darvas Szabadidő és Diáksport Egyesület 
(Buza Barbara, edzője: Gondi János, Juhász Ro-
land, edzője: Juhász István.)

Kiskunfélegyházi Chen stílusú Tai Ji Quan 
Egyesület (Sallai László, Vidéki László és Csenki 
Tamás. Oktató: Nagy Ferenc)

Hideg László BOKSZ Egyesület (Szikora Be-
nedek, Farkas Norbert)

Kiskunfélegyházi Harcművészeti Sporte-
gyesület (Zalaegerszeg, Nemzetközi Bajnok-
ság: Szabó Dávid, Kovács Martin, Nagy Krisztián, 
Provics Gergő, Volentér András, Farkas Zsolt. Az 
egyesület elnöke, vezetőedzője Nagy Krisztián. 
Felkészítő edzők Nagy Tibor, Volentér András, 
Czakó Ervin.)

Kyokushin Kumite Sportegyesület (Gyur-
gyik Gábor, Besze Zsófia, Kurucz László Botond, 
Ágoston Ádám, Sárói-Szabó Hetti, Besze Kornél. 
Felkészítő edző: Kurucz László, az egyesület el-
nöke: Wolner János.)

BULLS Szabadidő Sportegyesület (Siber 
Glória, Siber Szófia, Vámos Viktória, Czinege 
Eszter, Vidéki Orsolya, Czinege Enikő. Edzők: Si-
ber Mátyás és Siber Rita. Farkas Katalin, Szabó 
Boglárka, Gál Tímea, Nagy Anett, Godvár Katalin, 
Dominika Dikanová, Krascsenics Csilla, Krascse-
nics Petra, Gelb Mónika, Rozmis Gabriella, Sza-
bó Nóra, Mészáros Dalma, Balázs Eszter, Urbán 
Anett, Halászi Kinga, Görög Zsófia, Pintér Violet-

ta, Vancsik Viktória, Gimes Georgina. Vezetőedző: 
Dombó János. Gyúrók, masszőrök, pályaedzők: 
Cseh Renáta, Jovánovics Dalma, Király Bianka.)

Jövő Bajnokai Diák Sport Egyesület (Ko-
vács Richárd, Siber Glória, Szécsényi Ádám, 
Gulyás Eszter, Horváth Anna, Surányi Lilla, Sal-
lai Diána, Bujdosó Gergely, Havasi Máté, Sánta 
Gergely, Retkes Réka, Tóth Patrik, Almási Sándor. 
Tóth László, Mizere László, Siber Szófia, Abonyi 
Ákos, Kis Roland, Fekete Botond, Lőrincz Má-
tyás, Szabadkai Levente, Szabó Zalán. Kovács 
Bálint, Kurucz Ádám, Szabó Bence, Szabó Gábor, 
Szécsényi Bálint, Vidéki Csaba. Besze Kornél, 
Harkai József, Stecenkó Nándor, Váradi Ákos. 
Bacsák Eszter, Keresztes Regina, Tóth Enikő. 
Palásti Enikő. Edzők: Kerék Csaba, Rekedt-Nagy 
Zoltán, Dinnyés-Kis Zsuzsanna, Kurucz Kornélia, 
Nádasdi Péter.)

Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola (Pen-
gő Gábor csapatkapitány,

Erdélyi Szabolcs, Korponai Zoltán, Varga Ká-
roly, dr. Francia Balázs.)

Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub Bálint 
Dávid

KHTK – Fénypárducok Íjász Szakosztály 
(Mozsár Máté, Dürgőné Kovács Piroska, Vasné 
Köteles Anita, Vas Tibor, Horváth Csenge, Vas 
Bianaka

Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző 
Sport Egyesület (Bense László, Dinnyés Gyula, 
Csankovszki Anna, ifj. Lovas Ferenc, Nagy Vivien, 
Keserű Szilvia, Kiss János. Edző: Dinnyés Gyula.) 

DMTK KVSE (Csontos Dóra, Trungel-Nagy 
Kolos, Trungel-Nagy Zalán, Papp Laura, Vincze 
Nádja, Barna Ákos, Kiss Boglárka, Bárány-Almá-
si Bianka, Pozsár Dávid, Tamasi Ármin, Fetter 
Virág, Pintér Eszter, Papp Martin, Nikula Kitti, 
Vadkerti-Tóth Ádám, Fricska Fanni.   

Jogging Plus Szuperinfó Futóklub (Domo-
kos-Kószó Marcell, Szekeres Norbert, Kis Roland, 
Kovács Mátyás, Szalontai Roland, Kubicsek Kor-

nél. Edzők: Kornokovics Györgyi, Németh László, 
Bács Ferenc és Szabó László.)

Vasutas Sport Klub (Abonyi Péter, Czinege 
Ákos, Fekete Dániel, Fekete Nándor, Fekete Ta-
más, Fodor Ferenc, Fütyü Illés, Gál Alex, Gera 
Csaba, Homoki Szabó Vid, Karsai Szabolcs, Kele 
Martin, Kiss István, Kurucsai Ronaldo, Kürtösi 
Zoltán, Krepsz László, Makai Tibor, Makai Zoltán, 
Nemcsok Imre, Páli László, Rácz Tamás, Retkes 
Sándor, Seres János, Szász Péter, Szűcs Sán-
dor, Soós István. Edző: Fütyü Illés, elnök: Abonyi 
Péter.)

Félegyházi Térségi Sportiskola Kosárlab-
da Szakosztály (U12 leány, régiós döntő, 4. hely 
(edző: Fekete-Seres Ildikó), U14 fiú, régiós dön-
tő, 4. hely (edző: Rádi Dezső), U16 fiú, regionális 
bajnokság, 3. hely (edző: Simon Zoltán). U14, fiú 
korosztályban a 2005-ös születésűek kategóri-
ájában 4 megyei válogatottat delegáltak (Szűcs 
Bence, Farkas Dominik, Huszka Boldizsár, Ko-
vács Bálint, U11 Farkas Levente és Varga Evelin).

Félegyházi Térségi Sportiskola Labdarúgó 
Szakosztály (Megyei Leány U15 bajnokság 
I. helyezett csapata, edző: Abonyi Péter, Megye 
I. osztályú U19 bajnokság II. helyezett csapa-
ta, edző: Fütyű Illés, Megye II. osztályú U19 
bajnokság III. helyezett csapata, edző: Balog 
Huba, Megyei U14 bajnokság, északi csoport 
II. helyezett csapata, edző: Gerecs Attila, Busa 
Imre szakosztályvezető, Kurucz István szakmai 
igazgató, Varga Ferenc technikai vezető, Katona 
Andor.)

Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre 
- Kézilabda Szakosztály (ifj. Miksi István, Feke-
te Krisztián, Kovács Martin, Fodor Tamás Szil-
veszter, Prezenczki István, Savanya Zsolt, Ignácz 
Vilmos, Nagy Lukács, Tóth Árpád, Gyöngyi Ádám, 
Varga Dániel, Béleczki Ádám, Fekete Márton, 
Szélpál András, Bagdi Balázs, Berta László. Szak-
osztályvezető: Isán András, edző: Miksi István, 
gazdasági vezető: Isán-Gondi Éva.)

Sportolókat, sportvezetőket köszöntöttek
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A győri Olimpiai Sport Parkban rendezték meg a 2017/2018-as 
tanév Atlétika Diákolimpia országos döntőit négy korcsoportban. 
A Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola és a Platán Utcai 
Tagintézményének tanulói kiválóan szerepeltek, hiszen az intéz-
ményük ismét az ország legsikeresebb iskolája lett atlétikában. 

Eredmények: 
II. korcsoport: 1. Többpróba 

fiúcsapat (Abonyi Ákos, Lőrincz 
Mátyás, Szabó Zalán (József), 
Fekete Botond, Kis Roland, Sza-
badkai Levente (Platán)

II. korcsoport: 4. Többpróba 
leány csapat (Gulyás Panna, Illés 

Fanni, Erki Hanna, Mester Adél 
(József), Kohut Jázmin, Palásti 
Enikő (Platán)

III. korcsoport: 1. Többpróba 
fiúcsapat (Kurucz Ádám, Szabó 
Bence, Szabó Gábor, Szécsényi 
Bálint, Kovács Bálint (József), 
Vidéki Csaba (Platán)

III. korcsoport: 2. fiú 4x100m 
váltó: (Kovács Bálint, Szabó 
Bence, Szabó Gábor (József) Vi-
déki Csaba (Platán)

III. korcsoport: 4. Többpró-
ba leány csapat (Gulyás Janka, 
Kis-Czakó Eszter, Lőrincz Han-
na, Retkes Réka, Szeri Noémi 
(József) Csontos Dóra (Platán)

III. korcsoport: 5. leány 60m.: 
Retkes Réka (József)

III. korcsoport: 6. Többpróba 
egyéni összetett: Retkes Réka 
(József)

IV. korcsoport: 3. Többpróba 
lány csapat (Bacsák Eszter, Hor-
váth Anna, Keresztes Regina, 
Siber Glória, Siber Szófia, Tóth 
Enikő, (József)

IV. korcsoport: 4. Többpróba 
egyéi összetett: Siber Glória

IV. korcsoport: 3. Többpróba 
fiú csapat (Besze Kornél, Harkai 
József, Kovács Richárd, Stecen-
kó Nándor, Tóth László, Váradi 
Ákos (József)

Felkészítő testnevelők: Diny-
nyés-Kis Zsuzsanna, Kurucz 
Kornélia, Nádasdi Péter és Re-
kedt-Nagy Zoltán.

Teniszsiker

Balatonboglár adott otthont a 
Tenisz Diákolimpiának, amelyre 
rekordszámú csapat nevezett. A 
magas részvételi arány a Magyar 
Tenisz Szövetség azon újításá-
nak is köszönhető volt, hogy idén 
először az alsó tagozatban a Play 
& Stay szabályok szerint zajlot-
tak a küzdelmek. A Play & Stay 
versenyeken a korosztálynak 
megfelelő méretű kisebb pályán, 
könnyebb labdával, alacsonyabb 
hálón teniszeznek a gyerekek. A 
Kiskunfélegyházi József Attila 
Általános Iskola két csapata egy 
arany és egy ezüstérmet szer-
zett. A 2010-es születésű lányok-
nál csapatban Rekedt-Nagy 
Panni, Kószó Dóra nem talált 
legyőzőre, míg a 2009-es szü-
letésű fiúknál ezüstérmet nyert 
Horváth Döme és Tarjányi Ba-
lázs. Edző: Rekedt Zoltán. 

Nemzetközi bajnokságon szerepeltek
Budapesten tartották meg a IV. Nyílt 
Nemzetközi Chan Wu Tradicionális 
Kungfu és Modern WuShu Bajnok-
ságot, amelyen a Kiskunfélegyházi 
Chen stílusú Tai Ji Quan Egyesület 
három versenyzővel: Csenki Ta-
mással, Sallai Lászlóval, és Vi-
déki Lászlóval képviseltette magát 
(edzőjük: Nagy Ferenc). 

A Chen Shi Taijiquan Harcművé-
szeti Iskola csapatai: Pécs, Kiskő-
rös, Kiskunfélegyháza összesen 4 
arany, 2 ezüst, 2 bronzérmet sze-
reztek, ebből a félegyháziak egy 
ezüst és egy bronzéremmel gaz-
dagodtak. Városunkban 2014 au-

gusztusában indult el újra a Tai Ji 
oktatás, a csapat vezetőedzője Nagy 
Ferenc, aki a Párizsban, 2012-ben 

megrendezett Európa-bajnokságon 
döntős volt és számos hazai verse-
nyen ért el dobogós helyezést.

A 2017/18-as tanévben is nagy 
népszerűségnek örvendett a Bozsik 
Intézményi Program, amelynek 
tanévzáró fesztiváljára több száz 
óvodás és kisiskolás gyűlt össze 
a Honvéd Sportpályán. A rendez-
vényen 18 intézmény 64 sportcso-
portja, mintegy 800 gyermek jelent 
meg. Az óvodások, valamint az 
alsósok 36 műhelypályán a labda-
rúgás alapjaival ismerkedtek meg. 
A Bozsik Intézményi Program az 
elmúlt 4 évben elérte célját, hi-
szen a résztvevő intézmények és 
tanulók megszerették a szabadidős 
labdarúgást. Minden játékos és in-
tézmény egyedi emlékérmet és em-
lékplakettet kapott. 

Gyere futni!
Szeretsz futni? Nem megfe-
lelő a technikád? Nem voltál 
még nagy futóversenyen? Nem 
gond. Elég ha kíváncsi vagy és 
jelentkezel Németh Lászlónál 
az alábbi elérhetőségeken: +36 
30/371-6267, www.joggingplus.
hu. A Jogging Plus Szuperinfó 
Futóklub lehetőséget ad arra 
is, hogy megtanulj úszni, brin-
gázni és kipróbálhasd a triat-
lon sportágat is! Készülj velünk 
a szeptember 1-jén, a Hősök 
parkjában megrendezendő XXV. 
Kiskun „ROLLSPED KUPA” utcai 
futóversenyre! 

Találkozzunk a nyári szünet-
ben június 19-étől kedden és 
csütörtökönként a Honvéd pá-
lyán 18.45-től!

Részvételi díj: egy mosoly

Sikeresen zárult
a Bozsik-program

Kiváló félegyházi atléták

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Az 1960-as, 1970-es években városunk arculata sokat válto-
zott. Sok régi, földszintes épületet lebontottak, helyükre emele-
tes társasházakat építettek. Különösen látványos átalakuláson 
esett át a belváros. 

Az akkori félegyháziak egyik ked-
velt „szórakozóhelyét”, a Kossuth 
utcán lévő Virág cukrászdát is 
utolérte az építkezési hullám: 
1974-ben lebontották azt a Ka-
zinczy és Zrínyi utcák között el-
terülő háztömböt, amely addig 
otthont adott ennek a vendég-
látóipari egységnek. A rozoga, 
régi épületsor helyén felhúzott, 
akkor modernnek számító épület 
emeletein lakások, a földszin-
ten tágas üzletek kaptak helyet. 
A papír- és üvegbolt után 1978 
nyarán nyílt meg az épület Kos-
suth és Zrínyi utcai sarkán a 

Virág cukrászda utóda, a Virág 
eszpresszó.

A műintézmény a megyei Ven-
déglátó Vállalat kötelékébe tar-
tozott. Az ünnepélyes megnyitón 
megjelent a vállalat igazgatója, 
valamint a város vezetői is, akik 
egyetértően megállapították, hogy 
Félegyháza a megye egyik leg-
szebb, legkorszerűbb vendéglátó 
egységével büszkélkedhet, amely 
hozzájárul a városiasabb utcakép 
kialakításához is. 

A fejlődést számokban is ki 
lehetett fejezni: míg a régi cuk-
rászda 100 m2 alapterülettel 

rendelkezett, addig az új, 
5,2 millió forintos költség-
gel elkészült presszó 250 
négyzetméteren működött. 
A nagyobb üzlethez na-
gyobb személyzet kellett, 
amelynek létszáma 7-ről 
17 főre nőtt. Az első osz-
tályba sorolt eszpresszó-
ban külön helyet kaptak a 
nemdohányzók, és különle-
gességnek számított, hogy 
a kávéhoz tejport, a fagy-
lalthoz pedig – amelyből 
a korszakban szokatlanul 
széles volt a választék – 
kekszet is felszolgáltak. A 
szabad levegőt kedvelők elüldög-
élhettek a virággal szegélyezett kis 
térre kirakott székeken, a színes 
ernyők alatt.

A Virág presszó helyén – igaz, le-
csökkent alapterületen – ma is cuk-
rászda működik, kerthelyiséggel. 

 Ónodi Márta
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L 40 éve nyílt meg a Virág presszó

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyiben 
a gazda nem jelentkezik az álla-
tért, az 14 nap elteltével szaba-
don egy új gazdához juttatható.

1. Cimbi: 1 év körüli drapp keverék 
kan
2. Leopold: 3,5 éves, pincsis jel-
legű, ivartalanított keverék kan
3. Lilu: 7 hónapos, fekete keverék 
szuka kölyök
4. Mia: 7 hónapos, barna keverék 
szuka kölyök

A menhely honlapján (http://men-
helykkfhaza.hu) további képek, és 
örökbe fogadható kutyák tekinthe-
tők 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
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Hirdetés

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

Magabiztos ovisok
Február óta ismerkedtek 
az uszodával és az úszás 
alapmozdulataival a fél-
egyházi óvodások, és a 
napokban frissen szer-
zett tudományukat szü-
leiknek is bemutatták. A 
Jogging Plus Szuperinfó 
Futóklub úszó szakosz-
tályának kezdeménye-
zésére indult óvodások 
úszásoktatását az ön-
kormányzat is támogatta 
annak reményében, hogy 
ezzel segítik az úszósport 
utánpótlás-nevelését.

Újszülöttek: Palotás Kamilla Luca 
(anyja neve: Görög Mária), Szász Kevin 
(Szász Renáta), Jani Alex Aurél (Kókai 
Anasztázia), Juhász Zalán (Demeter 
Irma), Jókai Lilien (Szrakity Rita), Pet-
róczi Petra (Hanti Julianna), Hadházi 
Máté és Hadházi Anna (Zsibrita Nóra), 
Lantos Réka (Retkes Gabriella)
Házasságot kötöttek: Kiss Éva Juli-
anna – Hidász Lajos, Hochmajer Cintia 
– Kiss-Elek Szabolcs, Huszka Diána – 
Városi László, Patai Terézia – Fricska 
Nándor, Magó Beáta – Juhász Gábor, 
Seres Mónika – Petróczi Ervin

Meghaltak: Lantos Lászlóné Kövesdi 
Ilona, Vidács Károlyné Berta Mária, 
Tóth Istvánné Mészáros Julianna, Rigó 
Jánosné Karsai Luca, Fazekas Antalné 
Dobos Mária, Timár István, Kovács Jó-
zsefné Mészáros Rozália, Nemcsok Fe-
renc, Fekete Mihály – Kiskunfélegyháza, 
Bácsi Irén, Mészáros József – Jakab-
szállás, Marton József – Szank, Dezső 
Józsefné Tóth Julianna – Kunadacs, 
Pap Gábor – Izsák, Fekete Józsefné 
Rózsa Veronika, Szabó Mihály – Kecs-
kemét, Daróczi Jánosné Nagy Mária – 
Izsák, Gyóni József – Városföld, Jójárt 
István – Petőfiszállás, Tóth Józsefné 
Kun Jolán – Móricgát

Anyakönyvi hírek

NEC 22”-os LED monitor 1 év garanciával: Csak: 17.990 Ft
HP Compaq Pro 6300 asztali gép: Core-i3 3220, 4 GB mem., 500 
GB HDD, 1 év gar.:  Bomba áron, csak: 36.990 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

Számlatömb helyett használjon számlázóprogramot! 
NAV-engedélyes számlázóprogramok már 7.200 Ft +ÁFA-s áron, 

amelyeket július 1-je után is nyugodtan használhat!

NYÁRI AJÁNLATUNK!


